








• TEKSTURE NYLON 6 İPLİKLER
• NYLON POY İPLİKLER

• TEKSTURE NYLON 66 İPLİKLER

• NYLON SARGILI GİPELER
• POLYESTER SARGILI GİPELER

• NYLON PUNTALI GİPELER
• LYCRALI GİPELER

• POLYESTER PUNTALI GİPELER

• DESENİP
• BURUNFİL DİKİŞ İPLİĞİ

• LASTİK GİPELER-NYLON

Türkiye'nin
900 ton/ay NAYLON İPLİK Kapasitesi ile

En Büyük Nylon İplik Üreticisi

İLETİŞİM:

• Serkan Sey 0533 381 20 81

• Şenol Özbek 0533 667 93 42

• Serkan Cihan 0533 613 58 28 dahili 1702

• Melis Kantar 0212 438 54 25 dahili 1730

melis.kantar@eurotex.com.tr

• Bayrampaşa Bobin Market 0212 501 21 93

• Bayrampaşa Bobin Market CEP - 0539 269 82 34

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

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

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

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

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

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

alternatifsiz hizmeti ile siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyacaktır.

• Toplam 144 oda

• 6 adet toplantı odasından 5'i gün ışığı  almaktadır

• Özel lezzetler sunan Garden Grille Restaurant ve modern 

tasarıma sahip Garden Bar

• 24 saat hizmet veren marketimiz  Pavilion Pantry

• 24 saat açık iş merkezi

• Kapalı yüzme havuzu

• Fitness

• Özel araç park alanı

• Ücretsiz yüksek hızlı kablosuz internet erişimi

www.hiltongardeninn.com
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Sektörümüzün Saygıdeğer 
Üyeleri ve Sayın Çorapland Okurları, 

Şubat ayı, sektörümüz
açısından büyük önem
taşıyor. Çorap Sanayici-
leri Derneği’mizin (ÇSD)

desteği ile TÜYAP Büyükçekmece’de
bu yıl beşincisi gerçekleştirilen
İFExpo İstanbul Uluslararası İç Gi-
yim Çorap Fuarı, sektörmüzün üre-
tim gücünü, kardeş sektörler; çama-
şır ve yan sanayi ile birlikte
dünyanın dört bir yanından gelen
uzman ziyaretçilere bir kez daha
sunma fırsatı verdi.

İFExpo İç Giyim Çorap Fuarı, 
sektörümüzün ilk ve tek fuarı olması
açısından da bizim için ayrı bir
öneme sahip. Bugüne değin farklı
kanallarla ulaştığımız yerli ve ya-
bancı müşterilerimizi, güçlü olduğu-
muz bir konumda, kendi ülkemizde
ağırlamak hem onları daha fazla et-
kiliyor, hem de bize yeni perspektif-
ler kazandırıyor. Ayrıca dünyada
Çin’in ardından en büyük çorap üre-

timi ve ihracatını  gerçekleştiren
Türkiye’nin bu alanda bir niş fuar
düzenlemesi dünyaya ciddi bir mesaj
veriyor.

Ülke olarak etrafımız siyasal ve
ekonomik krizlerle çalkalanırken,
Rusya başta olmak üzere birçok
önemli pazarımızda ciddi kan kayıp-
ları yaşarken, alternatif pazarlara
yelken açmanın yolu yine fuarlardan
geçiyor. Sadece İFExpo için değil,
dünya genelinde düzenlenen önemli
hazır giyim fuarlarını da yakından
takip ederek bu fırsatları çok iyi de-
ğerlendirmemiz gerektiğini düşünü-
yorum. Bu anlamda milli katılım or-
ganizasyonunu İTKİB’in yaptığı ve
sektörümüzden de 10’un üzerinde
firmanın katıldığı Las Vegas Magic
Show Fuarı, dünyanın en büyük pa-
zarı ABD’ye ve Amerika kıtasına
açılmamız açısından önemli kanal-
lardan birini teşkil ediyor. 

Fuarlar, uzun soluklu ve sabır ge-
rektiren bir tanıtım ve pazarlama
aracı. Bu anlamda özellikle ABD, Ja-
ponya gibi güvene dayalı iş ilişkileri-

nin tercih edildiği ülkelerde birinci,
ikinci belki de üçüncü yılda bir şey
beklemeden sabırla katılmak gereki-
yor. Ancak karşılıklı güven sağlan-
dıktan sonra da bu ülkeler, uzun so-
luklu işbirliklerinin gerçekleştiği,
fiyat değil, kalite odaklı müşterilerin
ağırlıkta olduğu büyük pazarlar. 

Fuarların, başta katılımcı firmala-
rımız için olmak üzere, sektörümüz
ve ülkemiz için hayırlı ve verimli ol-
masını diliyor, ÇSD Yönetim Kurulu
adına sevgi ve saygılarımı sunuyo-
rum.

Bülent İyikülah
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

İFExpo ile sektörümüzün 
tasarım ve üretim gücünü tüm
dünyadan uzman ziyaretçilere

bir kez daha sunduk”
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İFEXPO 2016 İÇ GİYİM, ÇORAP FUARI BEŞİNCİ KEZ KAPILARINI AÇTI
Sektörümüzün ilk ve tek niş fuarı olma özelliğini taşıyan İFExpo
İstanbul İç Giyim, Çorap Fuarı bu yıl beşinci kez kapılarını açtı. 

ÇORAP VE İÇ GİYİM
SEKTÖRÜNÜN KALBİ ÜÇ GÜN
BOYUNCA İFEXPO’DA ATTI
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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.



2012 yılında
ÇSD başta ol-
mak üzere
MHGF çatısı

altındaki altı derneğin
desteği ile ilk kez gerçek-
leştirilen alanında ülke-
mizde ilk ve tek niş fuar
olma özelliğini taşıyan
İFExpo İstanbul İç Giyim

ve Çorap Fuarı bu yıl be-
şinci kez kapılarını ziyaret-
çilere açtı. 

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ
TÜYAP Büyükçekmece

Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde düzenlenen gör-
kemli açılış törenine İstan-
bul Tekstil Hammadde İh-

racatçıları Birliği (İTHİB)
Başkanı İsmail Gülle,
MHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk, ÇSD Başkanı Bü-
lent İyikülah, Konfeksiyon
Yan Sanayicileri Derneği
(KYSD) Başkanı Osman
Ege, Denizli Tekstil ve Gi-
yim Sanayicileri Derneği
(DETGİS) Başkanı İsa Dal,

İstanbul Nakış Sanayicileri
Derneği (İNSAD) Başkanı
Metin Çetinkaya, İzmir
Nakış Sanayicileri Derneği
(İNDER) Başkanı Muin Al-
tın, Örme Sanayicileri
Derneği (ÖRSAD) Başkanı
Fikri Kurt, Osmanbey
Tekstil İşadamları Derneği
(OTİAD) Başkanı İlker Ka-

www.csd.org.tr
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) başta olmak üzere Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu (MHGF) çatısı altındaki altı derneğin desteği ile
gerçekleştirilen ve sektörümüzün ilk ve tek niş fuarı olma özelliğini
taşıyan İFExpo İstanbul İç Giyim, Çorap Fuarı bu yıl beşinci kez kapı-
larını açtı. 

İFExpo 2016 İç Giyim, Çorap Fuarı
beşinci kez kapılarını açtı



rataş, Merter Sanayici ve
İşadamları Derneği 
(MESİAD) Başkanı Yusuf
Gecü, Tekstil Makina ve
Aksesuar Sanayicileri Der-
neği (TEMSAD) Başkanı
Adil Nalbant, TÜYAP Yö-
netim Kurulu Başkanı Bü-
lent Ünal, birçok sektörel
ve bölgesel derneğin yö-
netim kurulu üyeleri ile
öğretim görevlileri ve ba-
sın mensupları katıldı.

TÜYAP YÖN. KRL. 
BŞK. BÜLENT ÜNAL: 
“DÜZENLEDİĞİMİZ FUAR-
LARLA 60 BİN İHRACAT-
ÇININ DÜNYAYA
AÇILMASINA KATKI
SAĞLADIK”

Yoğun katılım ile ger-
çekleştirilen açılış törenin-
de ilk konuşmayı TÜYAP
Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Ünal yaptı. Fuarcılık
sektörü hakkında bilgi ve-
ren Bülent Ünal,  TÜYAP
olarak 36 yılı geride bıra-
kıp 37. yıla girdiklerine
dikkat çekerek 700 çalışanı
6 fuar merkezi ile bugüne
kadar bin 700 fuar hazırla-
dıklarını kaydetti. Bu fuar-
larla 230 bin katılımcı fir-
ma ve 45 milyon ziyaretçi-
yi ağırladıklarını belirten
TÜYAP Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Ünal, böy-
lece 60 bin ihracatçının
dünyaya açılmasına katkı
sağladıklarını dile getirdi.
Ünal sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Özellikle tekstil ala-
nında çok kalıcı çalışmala-
rımız var. Tekstil, konfeksi-
yon, örgü ve nakış makine-
leri ile iplik alanında çok
ciddi fuarlar hazırlandı ve
hazırlanmaya da devam
ediyor. Fuarcılık açısından
tekstil makinelerinde dün-
yada üçüncü, konfeksiyon

makinelerinde AB’de birin-
ci sıradayız. İplikte ise bu
konuda önemli üç ülke
olan Çin, İtalya ve Hindis-
tan’ın önünde birinci sıra-
dayız. Bu sene Nisan ve
Haziran aylarında konfek-
siyon ve tekstil makineleri
konusunda fuarlar var.”

Makine konusunda iyi-
liklere rağmen bu makine-
lerin ürettiği ürünleri ser-
gileme konusunda aynı du-
rumdan bahsedemeyeceği-
ni söyleyen Ünal, “Başarılı
hazır giyim fuarları hazır-
lamamıza rağmen bir dö-
nemin siyasetçileri ve
meslek örgütlerinin kendi
içlerindeki kavgalar bu ko-
nuda inişli, çıkışlı sonuçlar
doğurdu” dedi.

ÇSD BŞK. BÜLENT 
İYİKÜLAH’TAN FUARA
EMEĞİ GEÇEN TÜYAP
EKİBİNE TEŞEKKÜR

ÇSD Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent İyikülah,
İFExpo Fuarı organizasyo-

www.csd.org.tr
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Tüyap Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal

ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İyikülah
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nunda katkısı olan başta
TÜYAP Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Ünal olmak
üzere tüm TÜYAP ekibine
teşekkür ederek başladı.
Çorap sektörü hakkında
kısa bir bilgi veren Başkan
İyikülah, Türkiye’nin ço-
rap üretiminde ikinci sıra-
da olduğuna dikkat çeke-
rek, 2014 yılında İtalya’yı
da geride bırakarak ihra-
catta da Çin’in ardından
ikinci sıraya yükseldikleri-
ni kaydetti. Dünyadaki ço-
rabın yüzde 9’a yakınını,
Avrupa’da giyilen her dört
çoraptan birini Türkiye’nin

ürettiğini belirten ÇSD
Başkanı, başta gelişmiş ül-
keler olmak üzere dünya-
nın dört bir yanına yılda
1.2 milyar dolarlık ihracat
gerçekleştirdiklerine dik-
kat çekti.  

İYİKÜLAH: “KRİZLERDEN
KURTULMANIN EN
ÖNEMLİ YOLLARINDAN
BİRİ FUARLAR”

2104 yılı sonu itibariy-
le Rusya başta olmak üze-
re çevremizdeki pazarlar-
da yaşanan siyasi ve eko-
nomik belirsizliklerin dış
ticareti tehdit ettiğini ve
hacmi daralttığını belirten
Bülent İyikülah, bu kriz-
lerden ve olumsuzlardan
kurtulmanın en önemli
yollarından birinin fuarlar
olduğunun altını çizdi. İyi-
külah sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Fuarların başarısına
inanırsak, ‘Bu kez olmadı
ama, seneye tekrar katıla-
yım’ dersek, inanıyorum ki
sektörümüzü de ülkemizi
de bir adım daha ileriye
taşıma şansımız olacaktır.
Fuarımıza dünyanın dört

bir yanından uzman alıcı-
lar geliyor. İFExpo’nun,
katılımcılar ve sektör
mensubu arkadaşlarım
için bereketli, hayırlı,
olumlu ve başarılı sonuç-
lar almalarını canı gönül-
den diliyorum. Umuyorum
bu fuarlar önümüzdeki dö-
nemde çözülmelerden çok,
bütünleşmelere vesile
olur, farkındalık yaratarak,
herkesin farkına varmasını
sağlar.”

“DÜNYADA EN ÖNEMLİ
ŞEY MÜŞTERİ”

Dünyada çorapta ikinci
konumda olan bir ülke ola-
rak böylesi önemli bir niş
fuara ev sahipliği yapma-
nın önemini de vurgulayan
ÇSD Başkanı Bülent İyikü-
lah, dünyada en önemli
şeyin müşteri olduğunu
belirterek, müşterinin be-
ğendiğinin üzerine marka-
nın da konulması duru-
munda başarının geleceği-
ni söyledi. Ekonomideki
bulutlu havanın, pek ya-
kında güneşli bir havaya
döneceğini umduğunu be-
lirten ÇSD Başkanı, “Özel-
likle katılımcı firmalara,
bizlere şeref veren yerli ve
yabancı misafirlere ve baş-
ta Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Ünal ağabeyimiz
olmak üzere tüm TÜYAP
ekibine teşekkür ediyo-
rum” dedi.

GAZETECİ, YAZAR 
DR. RÜŞTÜ BOZKURT,
ANALİTİK 4.0 KAVRA-
MINI ANLATTI

Daha sonra kürsüye
gelen Dünya gazetesi köşe
yazarı ve araştırmacı Dr.
Rüştü Bozkurt, Alman-
ya’ya Hannover Messe Sa-
nayi Fuarı’na gittiğinde
fuarın arkasında felsefeyiKöşe Yazarı, Araştırmacı Dr. Rüştü Bozkurt
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araştırdığını ve bu konuda
katıldığı konferanslarda
birçok kavramın dile geti-
rildiğini kaydetti. Bu kav-
ramlar arasında analitik
3.0, endüstri 4.0, her şeyin
interneti ve dördüncü ola-
rak üç boyutlu baskı tekno-
lojileri ile insan kaynağı
2.0’ın en fazla öne çıktığını
kaydetti. 

“YENİ KAVRAMLARI 
ÇALIŞMALARIN MERKE-
ZİNE KOYMAYANLAR 
ON YIL İÇİNDE REKABET
BİR YANA MEVCUT 
YERLERİNİ KORUYAMA-
YACAKLAR”

Konuşmasında endüstri
4.0 kavramını ele alan Dr.
Bozkurt, işlerimizi, anadan,

atadan, sokaktan, komşu-
dan gördüklerimizle, alış-
kanlıkla yapma yerine, ve-
rilere erişme, verileri ma-
lumata dönüştürme, malu-
matları uygun yöntemlerle
bilgi haline getirme, bilgi-
lere sezgileri de katarak
anlama derinliğine ulaştırı-
yorsak buna analitik 1.0
deniliyor. Analitik 1.0’ın
alışkanlıkla değil, analizle
iş yapmak olduğunu vur-
gulayan Dr. Rüştü Bozkurt,
"analitik 2.0"ın ise, büyük
veriyi ehlileştirerek, ihtiyaç
duyulan bilgileri, bilgi gü-
rültüsü ve kirliliklerinden
ayıklamak olduğunu kay-
detti ve “Ehlileşmiş bilgiyi
elimizin menzili altında tu-
tabiliyorsak, analitik 2.0
aşamasındayız. Analitik ye-
teneklerimizi yaygınlaştır-
madan ve derinleştirme-
den gelişmeleri kavramak
mümkün değil” diye ko-
nuştu. 

"Analitik 3.0"’ın da ihti-
yaç duyulan ve uygun yön-
temlerle erişilebilen ehli-
leştirilmiş bilgileri bir ürü-
nün içine sindirerek, farklı,
rekabet edebilir ve piyasası
olan mal ve hizmet üreti-
mine dönüştürme ve piya-
sada tutturabilme aşaması
olduğuna dikkat çeken
Bozkurt, bu yeni kavram-
ları çalışmalarının merke-
zine koymayanların önü-
müdeki on yılda rekabet
etmek bir yana mevcut
yerlerini korumalarının da
mümkün olmayacağını be-
lirtti.

MHGF Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Öztürk
de fuarlarda sektör baş-
kanların ve derneklerin
çok büyük rolü olduğunu
kaydederek, “Bizim gibi
üretim, ihracat odaklı,
emek yoğun sektörleri si-

nerjiyle derleyen ve topar-
layan derneklerimiz, kana-
at önderi olarak, sadece
yetki değil sorumluluk da
alarak vicdanıyla da hare-
ket etmeleri gerektiğini
düşünmekteyim” diye ko-
nuştu. MHGF Başkanı Öz-
türk şöyle devam etti:

MHGF BŞK. HÜSEYİN 
ÖZTÜRK: “FUARLAR
SEKTÖRLERİN VİTRİNİ
OLDUĞU KADAR ÜLKE-
NİN DE GELİŞMESİNE
ÖNEMLİ KATKI SAĞLA-
MAKTADIRLAR”

“Bu sektör yatay bir
sektördür. Fuarlar sektörle-
rin vitrini olduğu kadar ül-
kenin de gelişmesine
önemli katkı sağlamakta-
dırlar. Bu anlamda partne-
riniz de çok önemli. 
TÜYAP ekibinn dünyanın
dört bir yanından ziyaretçi
getirme yönünde gece-
gündüz bizimle birlikte ça-
lışıp katkı sağlıyorlar. Bu
noktada TÜYAP ekibine ve
İFExpo’ya emeği geçen
herkese, katılımcı firmalara
sizin huzurunuzda teşek-
kür ediyorum.”

İTHİB YÖN. KRL. BŞK. 
İSMAİL GÜLLE:  
“DÜNYANIN HER 
YERİNDE, TEKSTİL SEK-
TÖRÜNÜN HER ALA-
NINDA TÜRKİYE VAR VE
VAR OLMAYA DEVAM 
EDECEK”

Son olarak kürsüye ge-
len İTHİB Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Gülle ise
yıllar öncesinden bugünü
görmenin zor olduğunu,
ancak bugün elde edilen
başarılar ile yarının daha
da iyi olacağını tahmin et-
menin zor olmadığını söy-
leyerek, hazır giyim ve
tekstil sektörünün son yıl-

MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle

Hata yapmadan doğru

işler ve doğru strateji-

lerle, doğru üretim-

lerle işimizi geliştir-

mek ve büyütmek

zorundayız. Çünkü 

biz rekabetçiyiz ve bu

rekabet içinde büyük

sorumluluklarımız var”



larda kaydetmiş olduğu
gelişime dikkat çekti. 

2016 yılında çok daha
önemli başarılara imza at-
mak için çalıştıklarını vur-
gulayan Gülle, dünyanın
her yerinde, tekstil sektö-
rünün her alanında Türki-
ye’nin de olduğunu ve ola-
cağını ifade etti. 

“TEKSTİL VE HAZIR
GİYİM 10 YILDA 200
MİLYAR DOLARIN 
ÜZERİNDE ARTI DEĞER 
SAĞLADI”

Tekstil ve hazır giyim
olarak sektörün 10 yılda
ülkeye 200 milyar doların
üzerinde artı değer sağla-
dığına dikkat çeken Gülle,
“Bunu yapan başka bir
sektör varsa buyursun, al-
kışlayalım. Biz bunu yapar-
ken başka bir şey de bekle-
miyoruz. Bu ülkeye hizmet
bizim için ibadettir. Kimisi
başka türlü yapar, biz de
üreterek, ihraç ederek ve
parasını getirerek yapıyo-
ruz” diye konuştu.

“GÜNEY KORE’NİN 
ÇILGIN GELİŞMESİNİN
ARDINDA ÜRETİM KONU-
SUNDA TOPLUMSAL BİR
HAREKET VAR” 

Üretimin önemine dik-
kat çeken Gülle, bunun bir
devlet felsefesi olması ge-
rektiğine dikkat çekti ve
topyekün bir  değişim ol-
ması gerektiğini vurgula-
dı. Güney Kore’nin bunun
en iyi örneği olduğunu be-
lirten İTHİB Başkanı ülke-
nin yapmış olduğu çılgın
gelişmenin toplumsal bir
hareket olduğunu ifade
etti ve “İşimizi yapmak
zorundayız. Yapmadığı-
mızda faturasını çok çabuk
öderiz. Ama siyasilerin fa-
turaları ertelenir. O yüz-

den biz  hata yapmadan
doğru işler ve doğru stra-
tejilerle, doğru üretimlerle
işimizi geliştirmek ve bü-
yütmek zorundayız. Çünkü
biz rekabetçiyiz ve bu re-
kabet içinde büyük sorum-
luluklarımız var” dedi.

Türkiye’nin üç büyük
sektörünün fuarının aynı
yerde buluştuğunu söyle-
yen İTHİB Başkanı, iplik
fuarının da önemine deği-
nerek, “İpliğiniz olmadığı
zaman silahınız var ama
merminiz yok gibidir. Biz
iplik sektörünü korumak
için çok mücadele verdik
ve vermeye devam ediyo-
ruz. İplik sektörü bu ülke-
de ne kadar ürün üretirse,
bu ürünler hazır giyim, ça-
maşır, denim ve çorap
olur” şeklinde konuştu.

İPLİK FUARI İLE EŞ 
ZAMANLI GERÇEKLEŞTİ

Açılış konuşmalarının
ardından kurdela kesimi
ve protokol turu gerçek-
leştirildi. İFExpo İç Giyim,
Çorap Fuarı geçtiğimiz yıl
olduğu gibi bu yıl da ala-
nında dünyanın en büyüğü
olan İplik Fuarı ile eş za-
manlı düzenlendi.
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Türk çorap sektörünün, ilk ve tek
niş fuarı İFExpo İç Giyim, Çorap
Fuarı bu yıl 4-6 Şubat 2016 tarih-
leri arasında düzenlendi. Bu üç
gün boyunca fuar, ticari etkinlikle-
rinin yanı sıra, ilginç sergiler ve
birbirinden renkli defilelere de
sahne oldu.

Çorap ve iç giyim sektörünün kalbi
üç gün boyunca İFExpo’da attı

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da birbi-
rinden renkli çorap ve iç giyim koleksi-
yonları firma defileleri ile podyumda
yerini aldı. 2016’nın yanı sıra ve 2017

yılının trendleri uzman ziyaretçilerle buluştu.

TARİHİ DEFİLE SONRASI DÜZENLENEN TÖRENDE
ÇSD İKİ PLAKET ALDI

Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) kurucusu
olduğu  Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun
(MHGF) kadim Anadolu kentlerini tarihi ve kültürü
ile ön plana çıkaran defilelerinden 22 Medeniyetin
Kapısı Kars defilesi de Candostu Organ Bağışına Evet
Platformu yararına sahne aldı. İstanbul Aydın Üni-
versitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu öğrencile-
rinin tasarımlarıyla oluşan tarihi koleksiyon ziyaretçi-
lerden tam not aldı. Defile sonrası MHGF, Suriyeli
sığınmacılara yönelik düzenlenen kampanya sonrası
yardımda ve katkıda bulunan dernek ve firmalara
plaket verdi. Bu kapsamda ÇSD Başkanı Bülent İyikü-
lah ile Özel Kalem Müdürü M. Kamil Yusuf da birer
plaket aldı.

TARİHİ DİKİŞ MAKİNELERİ SERGİSİ İLE 
CUMHURİYET KOSTÜM VE AKSESUARLARI 
SERGİSİ ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

İFExpo’da MHGF organizasyonu ile gerçekleştiri-
len etkinliklerden ikisi vardı ki; giyim sektörü açısın-
dan büyük önem taşıyordu. Bunlandan biri MHGF
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bozkan’ın Tarihi Dikiş Ma-
kineleri Sergisi ile yine MHGF Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Sevtap Aytuğ’un katkılarıyla TEMKA Der-
neği ve Rotary 2420’nin desteğiyle gerçekleştirilen
Cumhuriyet Kostümleri ve Aksesuarları Sergisi oldu.
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Fotoğraflarla İFExpo 2016 İstanbul
Uluslararası İç Giyim ve Çorap Fuarı
4-6 Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece’de TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde düzenlenen İFExpo İç Giyim, Çorap Fuarı’ndan görüntüler.
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Başkan Bülent
İyikülah’ın da
aralarında ol-
duğu ÇSD he-

yeti, İstanbul Esenyurt
Üniversitesi Prof. Dr.
Cuma Bayat’ı makamında
ziyaret etti. Heyette ÇSD
Başkanına, Eğitim Komi-
tesi Başkanı Ceyda Özdo-
ğancı ile Yönetim Kurulu
Üyeleri Mustafa Erdal, Ser-
dar Bekmezci ve Özel
Kalem Müdürü Kamil
Yusuf eşlik ederken, İstan-
bul Esenyurt Üniversitesi

tarafında ise Rektör Prof.
Dr. Cuma Bayat ile birlikte
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Tuncer Çelik ve İşletme ve
Yönetim Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mümin
Ertürk yer aldı. 

ÇSD BAŞKANI BÜLENT
İYİKÜLAH, MESLEKİ 
EĞİTİM ÇALIŞMALARI
HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Görüşmede ilk sözü
alan ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah ziyaretlerinin
amacının üniversite-sanayi

işbirliği çerçevesinde kar-
şılıklı işbirliğini artırmak
olduğunu belirterek Türk
çorap sanayi ve ÇSD hak-
kında bilgi verdi. Türki-
ye’nin dünya çorap
üretiminde ve ihracatında
ikinci konumda yer aldı-
ğını, bugün üçüncü kuşak
temsilcilerinin başta ol-
duğu geleneksel ve güçlü
bir sanayi dalı olduğunu
kaydeden İyikülah, dernek
olarak mesleki eğitimde
lise, meslek yüksek okulu
ve üniversite  düzeyinde

birçok kurumla işbirliği
içinde olduklarını ve eği-
time büyük önem verdikle-
rini ifade etti. 

“İKİ MESLEK LİSESİN-
DEKİ ÇORAP BÖLÜMÜN-
DEN SONRA MYO
DÜZEYİNDE TÜRKİYE VE
DÜNYADA TEK ÇORAP VE
MODA TASARIMI PROG-
RAMINI BAŞLATTIK”  

ÇSD Başkanı, İstan-
bul’da 1999 yılında İHKİB
Yenibosna Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’nde,

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Yönetim Kurulu, Esenyurt Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Cuma Bayat’ı makamında ziyaret ederek mesleki eğitim alanında
işbirliği olanaklarını görüştü.

ÇSD, İstanbul Esenyurt Üniversitesi 
ile işbirliği olanaklarını görüştü
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2011 yılında da İHKİB Av-
cılar Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde Çorap
Bölümü açtıklarını belirtti.
Bu iki bölümün açılması-
nın ardından buradan
mezun olacak öğrencilerin
devam edebileceği ve sek-
törün beyaz yakalı işgücü
ihtiyacını karşılamaya yö-
nelik meslek yüksek okulu
düzeyinde bir bölüm açıl-
ması yönünde çalışmalar
başlattıklarını ve alanında
Türkiye’de ilk, dünyada
tek olmak özelliği taşıyan
Çorap ve Moda Tasarımı
Önlisans Programını 2012
yılında Kavram Meslek
Yüksekokulu Bünyesinde
Yüksek Öğretim Kuru-
mu’ndan (YÖK) onay ola-
rak açtıklarını ve bu eğitim
ve öğretim yılı sonunda
dördüncü dönem mezunla-
rını vereceklerini söyledi.

ESENYURT, İSTANBUL’DA
SEKTÖRÜN EN YOĞUN
KÜMENLENDİĞİ İLÇELER-
DEN BİRİ

Sektörün İstanbul’un
ağırlıkta Avrupa yakasında
Bayrampaşa’dan sonra en

fazla kümelendiği ilçenin
Esenyurt olduğuna dikkat
çeken ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah, bu bölgedeki
çorap fabrikalarının beyaz
yakalı işgücü ihtiyacını
karşılamak amacıyla Kav-
ram Meslek Yüksekokulu
bünyesindeki Çorap ve
Moda Tasarımı Önlisans
Programının benzerinin
Esenyurt Üniversitesi’nde
açılmasının çok doğru ola-
cağını düşündüklerini ifade
etti.

REKTÖR PROF. DR.
CUMA BAYAT: “BÖLÜM
AÇILMASI KONUSUNDA
YÖK YENİ DÜZENLEME-
LER GETİRDİ”

İstanbul Esenyurt Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr.
Cuma Bayat da ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile
getirdikten sonra üniver-
site hakkında ÇSD heye-
tine bilgi verdi. Esenyurt
Üniversitesi’nde MYO dü-
zeyinde bir bölüm açılması
önerisiyle ilgili YÖK’ün
yeni kurallar getirdiğine
dikkat çeken Prof. Dr.
Bayat, üniversite giriş sı-

navlarında yüzde 80’den
az tercih edilen bir bölü-
mün benzerinin başka bir
kurumda açılamayacağını
belirtti. 

“ESENYURT’TA AÇILA-
CAK BİR BÖLÜM ÖĞREN-
CİLER TARAFINDAN
TERCİH EDİLECEKTİR”

ÇSD Eğitim Komitesi
Başkanı Ceyda Özdoğancı
ile Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Bekmezci mevcut
Çorap Bölümü’nün az ter-
cih edilmesinin nedeninin

Kavram MYO’nun Anadolu
yakasına taşınması oldu-
ğuna dikkat çekerek, öğ-
rencilerin bu nedenle
tercih etmediklerini belirt-
tiler. Özdoğancı, sektörün
yoğun olarak kümelendiği
Avrupa yakasında özellikle
Esenyurt ilçesinde böyle
bir bölümün açılması du-
rumunda ise farklı olaca-
ğını, öğrencilerin tercih
edeceklerini, uygulamalı
eğitim, staj programları
açısından da sektör firma-
ları ile yakın işbirliği içinde
bir eğitim gerçekleşeceğini
dikkat çekti. 

ÇORAP BÖLÜMÜ ÜNİVER-
SİTE SENATOSU VE 
MÜTEVELLİ HEYETİNDE
GÜNDEME ALINACAK

Bunun üzerine Rektör
Prof. Dr. Bayat, Eğitim Ko-
mitesi Başkanı Ceyda Öz-
doğancı’nın bu yönde bir
dosya hazırlaması duru-
munda konuyu üniversite
senatosuna ve mütevelli
heyetine taşıyacarak gün-
deme getireceklerini ancak
bu yıl için YÖK takvimine
yetişmeyeceğini, gelecek
yıl için çalışacaklarını kay-
detti.
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Başkan Bülent
İyikülah, Eği-
tim Komitesi
Başkanı

Ceyda Özdoğancı ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Serdar
Bekmezci’nin aralarında
olduğu ÇSD heyeti, İstan-
bul Florya’daki İstanbul
Aydın Üniversitesi Ana-
dolu Bil Meslek Yüksek-
okulu Moda Tasarımı Bölü-

mü’nü ziyaret etti. Bölüm
Başkanı Nihal Bolkol tara-
fından ağırlanan heyet,
öncelikle bölümü gezdi ve
gezi kapsamında öğrenci-
lerle de kısaca bir araya
gelme olanağı buldu. 

ÇSD BŞK. İYİKÜLAH:
“MEZUNLARA TALİBİZ”

ÇSD Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent İyikülah,

gezi sonrası çok etkinlen-
diğini dile getirerek Moda
Tasarımı Bölüm Başkanı
Nihal Bolkol ve öğretim
görevlilerine çok teşekkür
etti. Türk çorap sanayinin
gücüne ve dünyadaki
ikinci güçlü konumuna
dikkat çeken ÇSD Başkanı
Bülent İyikülah, “Bölümde
okuyan 400 öğrencinin
mezuniyet sonrası en azın-

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İyikülah ve
Yönetim Kurulu Üyeleri İstanbul Aydın Üniversitesi Anodolu Bil Meslek Yük-
sekokulu Moda Tasarımı Bölümü’nü ziyaret ederek öğrencilerin İFExpo için
yaptıkları ve sergiledikleri çorap tasarımları için teşekkür etti.

ÇSD’den, İ. Aydın Üniversitesi Moda
Tasarımı Bölümüne teşekkür ziyareti

Moda Tasarımı Bölüm
Başkanı Nihal Bolkol,

ÇSD heyetine derslik ve
atölyeleri gezdirdi.
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dan yüzde 25’ine talibiz.
Firmalar sizi değil mezun
olduğunuzda siz firmaları
seçebilirsiniz. İşiniz şimdi-
den garanti. Arkanızda
dünyada ikinci konumda
olan, güçlü bir sektörün
çatı kuruluşu ÇSD var”
diye konuştu. 

EĞİTİM KOMİTESİ BŞK.
CEYDA ÖZDOĞANCI:
“İLERLEMENİZ KONU-
SUNDA KAPIMIZ AÇIK
VE DESTEK OLMAK
İSTİYORUZ”

Eğitim Komitesi Baş-
kanı Ceyda Özdoğancı ise
özellikle İFExpo İç Giyim
Çorap Fuarı’nda bölüm öğ-
rencilerinin çorap konu-
sunda eğitim görmemele-
rine rağmen yaptıkları
başarılı çorap tasarımla-
rından çok etkilendiğini ve
gurur duyduğunu belirte-
rek öğrencilere teşekkür
etti ve “Bu bizi harekete
geçirdi. Bu yolda ilerleme-
niz konusunda kapımız

açık ve destek olmak isti-
yoruz” dedi. 

ÇSD YÖN. KRL. ÜYESİ
SERDAR BEKMEZCİ:
“SEKTÖRÜMÜZDE 
ÇALIŞMANIZ, HEM SİZİN
GELECEĞİNİZ, HEM DE
SEKTÖRÜMÜZ VE ÜLKE-
MİZ İÇİN ÖNEMLİ”

ÇSD Yönetim Kurulu
Üyesi Serdar Bekmezci ise
Türk çorap sektörünün yıl-
lık ihracatının bir milyar
dolarını üzerinde oldu-
ğunu belirterek, “Sadece
üretmek yetmiyor. Üretip,
satmak gerekiyor. Satar-
ken de kayde değer güzel
tasarımlar gerekiyor. Bu
anlamda sizin fonksiyonu-
nuz çok önemli. ÇSD’nin
bir meslek yüksekokulu
bünyesinde Çorap ve
Moda Tasarımı Bölümü
var. Orada güzel işler çıkı-
yor. Sizlerden de Başkanın
dediği gibi yüzde 25’lik bir
kısmın sektörümüze girip,
çalışması, hem sizin gele-

ceğiniz, hem sektörümüz
hem de ülkemiz için
önemli olacağını düşünü-
yorum. Bu anlamda sizleri
sektörümüzü kazandırmak
isteriz” dedi. 

Tekrar söz alan ÇSD
Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent İyikülah, bu ilk zi-
yaretlerinin bir kıvılcım
olduğuna dikkat çekerek,
öğrencilere yaptıkları tasa-
rımlar ile ilgili bir program
yapacaklarını müjdesini
verdi ve başarılar diledi.

ÇSD HEYETİ, DERSLİK 
VE STÜDYOLARI GEZE-
REK ÖĞRETİM SİSTEMİ
VE MÜFREDAT HAK-
KINDA BİLGİ ALDI

Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Bölüm Başkanı Nihal 
Bolkol tam donanımlı 
birçok atölye ve stüdyo 
olduğunu, bilgisayar 
ortamında en gelişmiş 
tasarım programlarına sa-
hip olduklarını belirterek, 

“Tasarım olayını yaşatmak
ve tasarım beynini açmak
lazım. Öğrencilere ana
tema veriyoruz ve buna
göre çalışıp kendilerini
ifade ediyorlar” dedi.

Bölümde okuyan 400

öğrencinin mezuniyet

sonrası en azından

yüzde 25’ine talibiz. 

Firmalar sizi değil mezun

olduğunuzda siz firmaları

seçebilirsiniz. İşiniz şim-

diden garanti. Arkanızda

dünyada ikinci konumda

olan, güçlü bir sektörün

çatı kuruluşu ÇSD var”

ÇSD heyeti İstanbul 
Aydın Üniversitesi ziyareti
esnasında Rektör 
Prof. Dr. Yadigar İzmirli  
ile de kısaca bir araya
gelme olanağı buldu.
(Soldan sağa: Moda
Tasarımı Bölüm Başkanı
Nihal Bolkol, ÇSD Başkanı
Bülent İyikülah, Rektör
Prof. Dr. Yadigar İzmirli,
ÇSD Eğitim Komitesi
Başkanı Ceyda Özdoğancı,
ÇSD Yön. Krl. Üyesi Serdar
Bekmezci ile iki bölüm
öğrencisi.
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ÇSD’nin, Kav-
ram Meslek
Yüksekokulu
ile işbirli-

ğiyle 2012 yılında ala-
nında Türkiye’de ilk, dün-
yada tek olarak açtığı
Çorap ve Moda Tasarımı
Önlisans Programı ikinci

sınıf öğrencilerinin 
4-6 Şubat 2016 tarihleri
arasında düzenlenen
İFExpo 2016 İstanbul
Uluslararası İç Giyim Ço-
rap  Fuarı kapsamında Bü-
yükçekmece’de TÜYAP
Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde yer alan “Markalara

Yönelik Çorap Tasarımı”
konulu çalışmaları bir ser-
giye dönüştü. 

ÇSD BAŞKANI 
BÜLENT İYİKÜLAH VE
KAVRAM MYO MÜDÜRÜ
SAKİN ÖNER SERGİYİ
BİRLİKTE GEZDİ

ÇSD Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent İyikülah,
Eğitim Komitesi Başkanı
Ceyda Özdoğancı ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Serdar
Bekmezci’nin katılımıyla
İstanbul Kavram Meslek
Yüksekokulu Çengelköy
yerleşkesinde açılan sergi

Kavram Çorap 
ve Moda Tasarımı
Önlisans
Programı ikinci
sınıf öğrencileri-
nin Çorap
Sanayicileri 
Derneği (ÇSD) 
ve üyelerinin 
desteğiyle
tasarımdan ürüne
dönüşen başarılı
çalışmaları
İFExpo İç Giyim
Çorap Fuarı’nın
ardından Kavram
MYO Çengelköy
Yerleşkesi’nde
sergilendi.

Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 
Öğrencilerinden “Markalara Yönelik
Çorap Tasarımı” Sergisi



büyük beğeni topladı.
Çorap ve Moda Tasarımı
Bölümü öğrencilerini söz
konusu tasarımları, Kav-
ram Meslek Yüksekokulu
bünyesindeki bir diğer
bölüm olan Moda Tasarımı
Bölümü ikinci sınıf öğren-
cilerinin Drapaj Dersi

Final Çalışmaları ile eş
zamanlı sergilendi. 

ÇSD BAŞKANI İYİKÜLAH
ÖĞRENCİLERİ KUTLADI

Kavram Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Sakin Öner ile
birlikte sergiyi gezen ÇSD

Başkanı Bülent İyikülah,
öğrencilerle tek tek sohbet
ederek, tasarımları ile
neler anlatmak istedikle-
rini sordu ve gelecekle
ilgili düşünleri ile ilgili
düşüncelerini aldı. Sektör
hakkında da öğrencilere
bilgi veren Başkan İyikü-

lah, öğrencilere yaptıkları
başarılı çalışmalardan
dolayı kutladı. 

Sergiye Ögr. Gör. Buket
Sekban Kantarcı, Öğr. Gör.
Mehmet Fil ve Öğr. Gör.
Elif Asya Albayrak’ın yanı
sıra Çorap ve Moda Tasa-
rımı Programı ile Moda

Tasarımı Programından
diğer öğretim görevlileri
katıldı.

ÖĞRENCİLER, ÇSD ÜYESİ
SANAYİCİLERİN DESTE-
ĞİYLE TASARIMLARINI
BİZZAT EMEK VEREREK
HAYATA GEÇİRDİ

Öğrenciler tasarımla-
rını üretirken bizzat üye
sanayicilerimizin fabrika-
larına giderek her
aşamasına kendi bilgi ve
becerilerini koyarak
çalıştı. Bu çerçevede ÇSD
olarak öğrencilere kapıla-
rın açan ve destek olan
üyelerimiz; Atlas
Çorap’tan Tuğba Özüren,
Boğaziçi Çorap’tan Ceyda
Özdoğancı, Çelik
Çorap’tan Mehmet Öztaş,
Çimpa Çorap’tan Ender
Doğan, Hobi Çorap’tan
Tuğçe İyikülah Arık, KBS
Çorap’tan Naci Gültepe,
Mutlu Çorap’tan Çağan
Özdoğancı ve Murat Yıl-
dız’a, Örmeci Çorap’tan
Sarper Örmeci’ye, Öztaş
Çorap’tan Cenk Öztaş’a ve
Üç-Ar Çorap’tan Ahmet
Bilal Kıymaz’a teşekkür
ediyoruz.
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Öğrenciler tasarımlarını

ürüne dönüştürürken

bizzat üye sanayicileri-

mizin fabrikalarına gide-

rek her aşamasına kendi

bilgi ve becerilerini koya-

rak çalıştı”
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İlgi duyduğumuz
bir konuda kendi-
mizi daha yetkin
hale getirmek için

ihtiyacımız olan eğitim
imkanlarının neler olduğu
konusundaki bilgiler bu
durumda bizim için daha

değerli hale gelir. Bu eği-
timler, belki de çok yakını-
mızda hatta ücretsiz
sunulmaktadır. Bu konuda
devletin resmi-özel okul
ve kurumları yanında
yerel yönetim belediyeler
ve çeşitli sivil toplum ör-
gütleri eğitim fırsatları
sunmaktadır. 

GENÇ BİR NÜFUSA
SAHİP GELİŞMEKTE
OLAN EKONOMİK YAPI-
MIZIN GÜÇLENMESİ İÇİN
EĞİTİME HER ZAMAN-
KİNDEN DAHA FAZLA 
İHTİYAÇ VAR

Halkının refah seviye-
sini yükseltmek isteyen
devlet, bütçesinden eği-
time yeteri kadar pay ayır-
mak zorundadır.
Ülkemizde son yıllarda
devletimizin eğitime ayır-
dığı bütçe sürekli artmak-
tadır. Yeni kurulan
hükümetin de bu yılın
bütçesinden en büyük payı
eğitime ayırmış olması
bizim gelecekte eğitim
adına daha kaliteli ve yay-
gın eğitim alabileceğimiz
konusunda ümitlendir-
mektedir. Genç bir nüfusa
sahip gelişmekte olan eko-

nomik yapımızın güçlen-
mesi için eğitime her za-
mankinden daha fazla
ihtiyacımız bulunmaktadır.

ÜLKEMİZİN HER 
YERİNDE HALK EĞİTİM
VE MESLEKİ EĞİTİM
MERKEZLERİYLE EĞİTİM
FIRSATLARI SUNULUYOR

Hayat boyu öğrenme;
Kişisel, toplumsal, sosyal
ve istihdam ile ilişkili bir
yaklaşımla bireyin; bilgi,
beceri, ilgi ve yeterlilikle-
rini geliştirmek amacıyla
hayatı boyunca katıldığı
her türlü öğrenme etkin-
liği olarak tanımlamıştır.
Aslında bu tanımı beşikten
mezara kadar herkesin
eğitime ihtiyacı vardır di-
yerek özetleyebiliriz. Milli
Eğitim Bakanlığının her
zaman, her yerde ve her-
kese talep ettiği ve ihtiyaç
duyduğu eğitimi sunmayı
kendisine görev edinmiş
Hayat boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü bulun-
maktadır. Ülkemizin her
yerinde Halk Eğitim ve
Mesleki Eğitim Merkezle-
riyle çeşitli eğitim fırsat-
ları sunulmaktadır. Ayrıca
bu kurumlar, çeşitli

Eğitim fırsatları ve erişim
Günümüzde hepimizin gündeminde eğitim bir şekilde yer almaktadır. Yaşa-
mımız boyunca her gün farkında olmadan da çok şey öğrenmekteyiz. Hangi-
miz yeni aldığımız akıllı cep telefonunu kullanmak için kursa gittik. Bunun
yanında çoğunlukla bilgi, beceri ve yeteneklerimizi geliştirmek için eğitime
ihtiyaç duyarız.

Erol Demir  - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Şube Müdürü 
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kurum-kuruluş ve sivil
toplum örgütleriyle işbir-
liği yaparak bu hizmetle-
rini çoğaltmakta ve
yaygınlaştırmaktadır. Tür-
kiye İş Kurumunun da
meslek öğrenmek isteyen
yada mesleğini geliştir-
mek isteyen özellikle işsiz-
lere yönelik çeşitli eğitim
faaliyetlerini özel firma ve
eğitim kurumlarından hiz-
met satın alarak ücretsiz
üstelikte istihdam ve iş
garantili olarak kursları
mevcuttur. 

İSMEK’İN VİZYONU 
“EĞİTİME YATIRIM 
YAPARAK İNSANLARI
ÜRETKEN KILMAK”

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Hayat
boyu Öğrenme Müdürlüğü
tarafından 1996 yılından
bu yana yirmi yıldır
İSMEK (İstanbul Sanat ve
Meslek Kursları) adıyla
sosyal belediyecilik örneği
olarak geniş bir halk kitle-
sine modern, kaliteli ve
artı değer katan eğitim
imkanları sunulmaktadır.
İl genelinde 235 kurs mer-
kezinde yaklaşık 4000 ça-
lışanıyla “eğitime yatırım
yaparak bireyi üretken kıl-
mak” vizyonuyla 33 alan
412 farklı branşta genel,
sanat ve meslek kursu dü-
zenlemektedir. 

BİREYLERİ PASİF 
TÜKETİCİ OLMAKTAN 
ÇIKARIP, AKTİF ÜRETİCİ
KILMAK

İSMEK kurslarının, İlk-
öğretim yaşını geçmiş her-
hangi bir mesleki eğitim
almamışlar, mesleğinde
ilerlemek isteyen, yeni bir
sanat ve beceri edinmek
isteyen, rehabilitasyona
ihtiyacı olan, kent yaşa-

mına katılıma destek ara-
yan, yeni bir çevre arayan
İstanbulluların; genel eği-
tim ihtiyacına cevap ver-
mek, mesleki ve sanatsal
bilgilerini geliştirerek
meslek ve beceri sahibi ol-
malarını sağlamak, endüs-
trileşmenin ihtiyacı olan
kalifiye elemanları yetişti-
rerek ülke sanayinin geliş-
mesine katkıda bulunmak,
kaybolmaya yüz tutan sa-
natlarımızı canlandırmak,
kültürel ve sosyal gelişme-
lerine katkıda bulunmak,
kent kültürü ve metro-
polde yaşama konusunda
donanımlı hale getirmek
ve bireyleri pasif tüketici
olmaktan çıkarıp aktif üre-
tici kılmak gibi amaçları
bulunmaktadır.

Kurslara katılanlara ve
başarıyla bitirenlere MEB
onaylı katılım ve sertifika
verilmektedir. Ahşap Tek-
nolojisi, Aile ve Tüketici
Bilimleri, Bahçecilik, Bili-

şim Teknolojileri, Büro Yö-
netim ve Sekreterlik,
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,
El Sanatları Teknolojisi,
Gazetecilik, Giyim Üretim
Teknolojileri, Grafik ve Fo-
toğraf, Güzellik ve Saç
Bakım Hizmetleri, Halkla
İlişkiler ve Organizasyon,
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri,
Hukuk, Kişisel Gelişim,
Konaklama ve Seyahat
Hizmetleri, Kuyumculuk
Teknolojisi, Matbaa, Mu-
hasebe ve Finansman,
Müzik ve Gösteri Sanat-
ları, Pazarlama ve Pera-
kende, Radyo –
Televizyon, Sağlık, Sanat
ve Tasarım Seramik ve
Cam, Spor, Yabancı Diller,
Yiyecek İçecek Hizmetleri
alanları başta olmak üzere
ihtiyaç duyulan ve talep
edilen her alanda eğitim-
ler düzenlenmektedir.

20 yılda eğitim alanla-
rın sayısı 2 milyon 84 bin’i
aşmıştır. Geçen yıl 227 bin

Hayat boyu öğrenme;

kişisel, toplumsal,

sosyal ve istihdam ile

ilişkili bir yaklaşımla

bireyin, bilgi, beceri,

ilgi ve yeterliliklerini

geliştirmek amacıyla

hayatı boyunca 

katıldığı her türlü 

öğrenme etkinliği 

olarak tanımlamıştır” 
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935 yeni kursiyer eğitim
almıştır. Bu dönem hedef,
233 bin yeni kursiyere
ulaşmak olarak belirlen-
miştir. Geçen yaz 18.041
çocuk yaz kurslarından üc-
retsiz faydalanmıştır. 
İSMEK’e şimdiye kadar
toplam başvuru 3 milyon
327 bin’i bulmuştur.

BİRÇOK ÜLKEYE
MODEL OLDU

Pakistan, Azerbaycan,
Senegal, Mısır, Gine, Ka-
merun, Ürdün, Etiyopya,
Sudan, Bosna Hersek, Fi-
listin, Uganda ve Suudi
Arabistan ile eğiticilerin
eğitiminde işbirliği yapıl-
mıştır. Dünyaya model
olarak sıkça yurtdışından
ziyaretçilerin itibar ettiği
ülkemizin en büyük yaygın
eğitim kurumu olmuştur.

Engellilere ve spor
yapmak isteyenlere de
eğitim merkezleri açılırken
diğer yandan Cezaevi,
hastane, rehabilitasyon

merkezi, darülaceze ve
huzurevi gibi değişik ku-
rumlara da hizmet veren
İSMEK, kurduğu uygulama
merkezlerinde el sanatları
ağırlıklı üretim yapanların
ürünlerini satış merkezle-
rinde faydaya dönüştüre-
rek kursiyerlerin
ekonomilerine destek ol-
maktadır. Kursiyerlerine
uzman psikolog hizmeti de
sunarak sağlıklı bireylerin
meslek öğrenmesine
imkan tanımaktadır. İleri
düzeyde meslek kurslarını
uzmanlık merkezlerinde
gerçekleştirirken pera-
kende okulu gibi doğrudan
istihdama yönelik Pera-
kende Okulu gibi sektörel
işbirliklerini sürdürmekte-
dir. Çok yakında Yıldız
Teknik Üniversitesi Davut-
paşa Kampüsü girişinde
İBB tarafından yapılan ül-
kemizin ve Avrupa’nın en
kaliteli fırıncılık ve pasta-
cılık okulunu hizmete açı-
lacaktır. İş imkanı olarak

pek çok insan görev yap-
mak için başvurduğu
İSMEK cazibe merkezi bir
halk üniversitesi haline
gelmiştir. Her yıl Mayıs ayı
sonunda Feshane’de genel
sergisi on binlerce kişi ta-
rafından beğeniyle takip
edilmektedir. Geleneksel
el sanatlarının sekiz da-
lında sanat yarışması dü-
zenleyerek sanatseverlerin
eserlerinin sergilenmesi,
ödüllendirilmesi ve yayına
dönüştürülerek kalıcı hale
gelmesine imkan sağla-
maktadır. İnternet üzerin-
den online kayıt imkanı
bulunan tüm bu hizmet-
lere bilgisayarın olduğu
her yerden bir tıkla
www.ismek.org adresin-
den ulaşılabilmektedir.

BİREYİN KENDİNİ 
SÜREKLİ YENİLEMESİ
ANCAK HAYAT BOYU
ÖĞRENME FAALİYETLE-
RİNE KATILIM İLE 
SAĞLANABİLİR

Bireyin günlük hayatını
topluma uyumlu bir şe-
kilde sürdürebilmesi ve
mesleğindeki gelişmeleri
yakından takip edebilmesi
kendini yenilemesi ile
mümkündür. Bireyin ken-
dini sürekli yenilemesi ise
ancak hayat boyu öğrenme
faaliyetlerine katılım ile
sağlanabilir. Çevremizde
eğitim imkanlarını araştı-
ralım, bilmeyenleri haber-
dar edelim ve bu
fırsatlardan yararlanalım.
Hepimizin eğitime ihtiyacı
vardır ve var olmaya
devam edecektir. 

Erol DEMİR 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - 

Şube Müdürü

Elektronik Uzman Öğretmeni - 

İşletme Sosyal Bilim Uzmanı 

Genç bir nüfusa

sahip gelişmekte

olan ekonomik ya-

pımızın güçlenmesi

için eğitime her 

zamankinden daha

fazla ihtiyacımız

bulunmaktadır”
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Yazının deva-
mında, İngi-
liz tekstil
toptancıları-

nın Çin ve Güney As-
ya’dan aldıkları tekstil

ürünlerinin Dolar bazında
ödendiğini, çoğunlukla
toptancılarının satın alım-
ları esnasında kur riskle-
rini 6 ile 9 ay süreleri için
hedge ettiklerini (finansal

enstrüman kullanarak kur
riskini ortadan kaldırmak),
ancak Sterlin’in bu şekilde
zayıf kalması, hatta düş-
mesi durumunda, 6 ile 9
ay sonra hedge’lerin va-
desi geldikçe giysi fiyatla-
rında artışa gitmenin kaçı-
nılmaz olacağı
anlatılmaktaydı. 

“SON 6 YILDIR 
TEKSTİL ENFLASYONU
GÖRÜLMEDİ”

Yazıda ayrıca, İngiliz
tüketicilerin on yıldan
daha fazla bir süre, tekstil
üretimini daha ucuz olan
gelişmekte olan ülkelere
kaydıkça, düşen fiyatlar-
dan yararlandıkları, Pri-
mark ve süpermarket zin-
cirlerinin daha düşük
fiyatlı ürünlerle devreye
girmesinin bu süreci uzat-
tığını, 6 yıl önce ani pik
yapan pamuk fiyatlarından
kaynaklı kısa süreli bir
tekstil fiyat enflasyonu ya-

Şubat 2016 sonunda, Bloomberg ajansında çıkan bir analiz
“İngiltere’nin Avrupa birliğinden çıkışı (BREXIT) yalnızca
sizin finansal yatırımlarınız için değil gardıroplarınız için de
kötü olabilir” şeklinde başlamaktaydı. Yazının devamında Av-
rupa Birliği’nden çıkış tartışmalarının İngiliz Sterlin’ini şimdi-
den vurmaya başladığını, yatırım bankası Goldman Sacks
tahminine göre de Haziran 23 tarihinde yapılacak referandum
sonucu ayrılma çıkarsa Sterlin’in 1985 yılından beri görme-
diği, dolara karşı 1.25 seviyesine doğru düşebileceği yazıl-
maktaydı.  

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

İngiliz Sterlin’indeki beklenen
düşüş Türkiye’yi nasıl etkileyecek?
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şandığını ve son 6 yıldır
tekstil enflasyonu görül-
mediğini yazmaktaydılar. 

Son durumu analiz
eden yazıda, olası tekstil
enflasyonunu önleyecek
elde silahların mevcut ol-
duğunu anlatılıyor ve bu
silahların ilkinin üretici
firmalarla, düşen enerji ve
pamuk fiyatlarının (bakı-
nız grafik 2) koz olarak
kullanıp daha iyi fiyat pa-
zarlığı yapmak olduğu,
ikinci olarak Çin gibi fiyatı
artan bögelerden üretimi
Bangladeş gibi daha ucuz
işgücünün ve bazı durum-
larda daha düşük vergi ya-
pısının olduğu ülkelere
kaydırmak olabileceği ve
üçüncü olarak da üretimin
İngiltereye geri getirilebi-
leceği maalesef ingilterede
üretimin çok küçük boyut-
larda olduğu anlatılıyordu. 

İNGİLİZ GİYİM VE EV
TEKSTİLİ TEDARİKÇİLE-
RİNİN ALIMLARININ
YÜZDE 75’İ ÇİN VE
GÜNEY DOĞU ASYA’DAN

Yazının ilerleyen kıs-
mında, pazarlık imkanının,

üretim bölgesini değiştir-
menin ve üretimi İngilte-
reye geri getirme opsiyon-
larının, değeri Dolar
karşısında aşırı düşme po-
tansiyeli olan Sterlin soru-
nuna çözüm olamayacağı,
Asya’nın tedarik zincirinde
çok büyük yer tuttuğunu,
UBS bankası tahminlerine
göre İngiliz giyim ve ev
tekstili tedarikçilerinin
alımlarının yüzde 75’ini
Çin ve Güney doğu asyalı
üreticilerden aldıkları ya-
zılmaktaydı. 

Yazının sonunda, genel
olarak tekstil tedarikçileri-
nin brüt kar marjlarının
yüzde 50 ile yüzde 75 ara-
sında olduğunu ve bu ora-
nın kendilerine artan fiyat-
lar karşısında hareket alanı
yaratabildiğini ancak Pri-
mark gibi düşük fiyat seg-
mentinde yer alan tedarik-
çilerinin düşük brüt kar
marjları nedeniyle fazla ha-
reket alanları olmadığına
değinilmekteydi. 

Yazının son cümlesini
de “Brexit için kemerinizi
bağlayın, bu kemer size
daha pahalıya mal olacak

olsada” şeklinde bağla-
maktaydılar.

YENİ SEZONDA 
TÜRKİYE’Yİ İNGİLTERE 
PAZARINDA NELER 
BEKLİYOR?

Çok önemsediğim 
bu makaleden yaptığım
uzun alıntıdan sonra, bu
yazımda sizlere Türki-
ye’nin Çorap alanında en
büyük alıcısı ve pazarı olan
İngiltere’de olası gelişme-
lerin,Türk Çorap endüstri-
sine ne tür etkileri olabile-
ceğini analiz etmeye
çalışacağım.

ÜRETİM BAŞKA 
ÜLKELERE KAYDIRILABİ-
LİR Mİ?

İngiltere için genel
tekstil tedariğini anlatan
bu analizde tedariğin
yüzde 75’inin Çin ve Gü-
ney doğu asya ülkelerin-
den yapıldığı söyleniyor.
Bu oran Çorap için yakla-
şık yüzde 40 civarında
olup bu oranın yüzde 30-
35’i Çin’dendir. Grafik
1’de göreceğiniz gibi İn-
giltere pazarında yüzde
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GRAFİK 1- İNGİLTERE’DE TÜRKİYE VE ÇİN’İN PAZAR PAYLARI
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50’nin üzerinde pay ile en
büyük tedarikci ülke Türki-
ye’dir. İngilizler’in yukarı-
daki yazıda anladığımız
stratejik olarak çorap üre-
timini Çin ve Endonezya,
Viyetnam vs. gibi güney
doğu asya ülkelerinden,

kaydırmak istediği Pakis-
tan ve Bangladeş’in avrupa
pamuklu Çorap pastasın-
daki payı yalnızca top-
lamda yüzde 8-9 mertebe-
sindedir. Endonezyanın
payı ise yüzde 7 mertebe-
sinde olup Viyetnam payı
yalnızca yüzde 1’ ler sevi-
yesindedir. Yani İngilte-
re’nin çorapta Türkiye dı-
şında gidebileceği üretim
merkezleri kısıtlıdır. 

PAMUK FİYATLARI
DÜŞÜŞ TRENDİNDE 

2016 yılında İngiltere
pazarında Çorap tedari-
ğinde ülkesel değişiminin
zor olduğunu önceki bö-
lümde gördük. Acaba İn-
giltere’li tedarikçiler siz
Türk çorap ihracatçısına,
tedarik kısıtına rağmen, fi-
yat kırın diye gelebilirler
mi? Sizlerin fiyat kırmak
için mevcut konjektürde
yeriniz var mı? 

Doğru, pamuk fiyatları

son 6 yıldır Grafik 2’de gö-
rebileceğiniz gibi düşüş
trendinde. Bu nedenle, yu-
karıdaki makalade söylen-
diği gibi, İngiliz alıcılar siz-
lere fiyatlarınızda indirim
yapmanızı bekliyoruz
çünkü, bakın petrol fiyat-
ları düşüyor, pamuk fiyat-
ları düşüyor şeklinde gele-
bilirler. Dünya
piyasalarında belki enerji
maliyetleri de düşüyor ola-
bilir. Acaba Türkiye’de du-
rum böyle mi? 

TÜRKİYE İNGİLTERE 
PAZARINDA 2015 YI-
LINDA STERLİN BAZINDA
YÜZDE 4 FİYAT KIRDI

Fakat Türkiye’de tam
tersine, Türk Lirası ba-
zında hem enerji, hemde
Pamuk iplik fiyatları artı-
yor. Bu nedenle öncelikle,
Türkiye’de fiyatlama anla-
mında , Türk Lirasının İn-
giliz Sterlini karşısında na-
sıl değiştiği, analiz
yapabilmemiz için bize en
önemli yön gösterici etken
olacaktır. Grafik 3’e baktı-
ğımızda İngiliz Sterlin’inin
Türk Lirası karşısında
2015 yılında yüzde 33 de-
ğer kazandığını, bu sayede
Türk çorap üreticilerinin,
değeri Türk Lirası karşı-
sında artan Sterlin ile bir-
likte, İngiltere pazarında
2015 yılında çorap fiyatla-
rını, İngiliz Sterlini bazında
yüzde 4’e yakın düşürebil-
diklerini görmekteyiz. 

DİĞER ÜLKELER 
TÜRKİYE’NİN AKSİNE
FİYAT ARTTIRIYOR

Aynı dönemde ise Çin
ve Güney Doğu Asya ülke-
leri Avrupa pamuklu soket
çorap pazarında yüzde 16
(Pakistan - Endonezya) ile
yüzde 26 (Çin) arasında

GRAFİK 2- PAMUK FİYATLARI

GRAFİK 3- İNGİLİZ STERLİNİ /
TÜRK LİRASI KURU
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avro bazında fiyat artttır-
mıştır. Rakiplerinin yaptığı
fiyat arttımına rağmen
Türkiye’nin bu pazarda
fiyat kırıyor olması Türki-
ye’yi bu pazarda pazar
payı anlamında hızla öne
çıkarmaktadır. Grafik 4’e
baktığımızda toplam
Avrupa pamuklu Çorap
segmentinde Türkiye’nin

Çin’i, yıllardan sonra ilk
kez Kasım 2015 yılında
geçiğini, Aralık ayında ise
Çin’in para birimini Dolar
karşısında yüzde 8 gibi
değer kaybına müsaade
etmesi sonucu, kısmi bir
gerileme ile Çin’in çok az
altında yılı kapadığını gör-
mekteyiz. Türkiye’nin
fiyat kırması ve bazı
pazarlarda çok az fiyat
arttımı ile yetinmesi
geçen yıl yaşadığımız Türk
Lirası devalüasyonu çerçe-
vesinde mantıklıydı. Kar
marjlarımızı fazla etkile-
memişti. 

2016’DA STERLİN TÜRK
LİRASI KARŞISINDA
DEĞER KAYBEDİYOR

Ancak Grafik 3’de gö-
receğiniz gibi, İngiliz Ster-
lin’inin 2016 başından
beri Türk lirası karşısın-
daki yaklaşık yüzde 12 de-
ğer kaybı (Dolar karşısın-
daki değer kaybı
nedeniyle) Türk çorap sa-
nayicilerinin bu pazarda
fiyat vermekte zorlanma-
larına neden olduğunu

düşünüyorum. 2015 yı-
lında, Türk Lirasının Ster-
lin karşısındaki değer kay-
bına bakarak değilde,
rakiplerimizin fiyat artı-
şına odaklanarak fiyatları-
mızı bizde arttırsaydık, 
fiyatlama anlamında 2016
yılına çok daha rahat gire-
bilecektik hemde Türk Li-
rası bazındaki karlılığımızı
daha kolay koruyabilecek-
tik. 

İNGİLTERE PAZARINDA
FİYAT VERİRKEN, 
2016 YILINDA STERLİN
FİYATINDAKİ POTANSİ-
YEL DEĞER KAYBININ
GÖZ ÖNÜNE ALMANIZDA
YARAR VAR

Özet olarak, sanırım
Sterlin Dolar karşısında
Avrupa’dan çıkış (BREXIT)
referandumu yaklaştıkça,
Dolar karşısındaki değer
kaybı devam ederse, Türk
Lirası karşısında da değer
kaybetmeye devam edebi-
lecektir (burada Doların
Türk lirası karşısında nasıl
hareket edeceği önemli).
Bu nedenle mevcut du-
rumda İngiliz alıcıların
bize de fiyatlarınızda indi-
rim yapın deme şansı pek
az gibi görünüyor. Ancak
piyasada hakim olabilecek
psikoloji bizim üzerimizde
nasıl etki yapar bilemem.
2016 yılında yalnış fiyat-
lama yapmanın kar marj-
larımızı yok etme potansi-
yeline sahip olduğunu
unutmamamız gerekiyor
İngiltere pazarında. Bu
nedenle İngiltere paza-
rında fiyat verirken, 2016
yılında Sterlin fiyatındaki
potansiyel değer kaybının
göz önüne almanızda ya-
rar var. Tabii ki rakipleri-
mizinde bu dönemdeki 
fiyatlama davranışlarını

GRAFİK 4 - AB 28’DE TÜRKİYE VE ÇİN’İN PAZAR PAYLARI
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yakından izleyerek.
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İSO, ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ’I AĞIRLADI

"Ekonomimiz ve Sanayimiz Açısından Yargı
Sisteminin İyileştirilmesi ile Hızlı ve Etkin
Bir Hukuk Sisteminin Önemi" ele alındı
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı, "Ekonomimiz ve
Sanayimiz Açısından Yargı Sisteminin İyileştirilmesi ile Hızlı ve Etkin Bir Hu-
kuk Sisteminin Önemi" ana gündemi ile 28 Ocak 2016 tarihinde yapıldı. İSO
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplan-
tıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuk oldu. Toplantıya ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah da katıldı.



Adalet Bakanı Bozdağ ile
birlikte Bakanlık Müs-
teşar Yardımcısı Mus-
tafa Erol da İSO Meclis

toplantısına katıldı. 

BAHÇIVAN: “İŞVERENLER 
HAKSIZLIĞA UĞRUYOR”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Bahçıvan, Türkiye’nin kapsamlı bir
reform dönemini başlattığı bu dö-
nemde, aynı zamanda yargı sistemi-
nin iyileştirilmesi ile hızlı ve etkin bir
hukuk sisteminin kurulmasına ihtiyaç
duyulduğunu söyledi. Bahçıvan,
“Türkiye sanayisinin dünya rekabeti
açısından işçi ve işveren eşit şartlar
ve eşit haklar altında amaç birliği
içinde çalışmalı. İşverenler davalarda
haksız kabul edilerek zarara uğratılı-

yor. İş davalarında amaç popülist
yaklaşımla tek tarafı korumak değil,
adaleti sağlamak olmalıdır” dedi.

ADALET BAKANI BOZDAĞ: 
“BİLİRKİŞİLİK TÜRKİYE’NİN KANA-
YAN YARASIDIR”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sa-
nayiciyi yakından ilgilendiren bilirki-
şilik konusunda “Bilirkişilik
Türkiye’nin kanayan yarasıdır” diye-
rek, bu konuda müstakil bir yasa
tanzim ettiklerini ifade etti. Bilirkişi-
lik müessesesinin zapturapt altına
alacaklarını söyleyen Bozdağ, şubat
ayının ikinci haftasında bu kanunun
Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini
açıkladı.

İSO Meclisi ocak ayı toplantısı,
İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur
Okyay’ın konuşması ile başladı.
Okyay, açılan dava sayılarının çok
fazla olduğunu, öte yandan sanayici-
ler ve işverenler olarak yargıda bazı
önemli sorunlar yaşadıklarını dile
getirerek, özetle şunları söyledi:

“Yargıda 2007-2013 döneminde
çok önemli reformlar yapıldı. Ama
yargıda özellikle toplumsal eğilim
araştırmalarında birtakım memnuni-
yetsizlikler olduğunu görüyoruz.
Tabii ki Türkiye çok olağanüstü dö-
nemlerden geçiyor. O yüzden yargı
ve adalet konusunda geniş bilgi
edinmenin çok önemli olduğunu dü-
şünüyoruz. Bundan sonraki dö-
nemde yapılacak düzenlemelerin
bizi memnun etmesini arzu ediyo-
ruz.”

İSTANBUL SANAYİCİLERİNİN
YARGI DÜNYASI İLE BULUŞMASI

Zeynep Bodur Okyay, daha sonra
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Bahçıvan’ı konuşmasını yapmak
üzere kürsüye davet etti. Bahçıvan,
Meclis konuşmasında yargı reformu-
nun ekonomik gelişmemiz açısından
çok daha önemli hale geldiği bir dö-
nemde Adalet Bakanı’nın bugün sa-
nayicilerle birlikte olmasını son
derece anlamlı ve değerli bulduğunu
söyledi. Bahçıvan, yargı dünyası ile
İstanbul’daki sanayicilerin bu çatı

altında bir araya gelmesinin arzu
edilen verimli ve etkili işbirliğine yö-
nelik çok önemli bir adım olduğunu
kaydetti.

Adalet Bakanlığı’nın son zaman-
larda iş dünyasının yargıyla ilgili so-
runlarına yönelik ilgisi ile bu
konudaki girişim ve etkinliklerinden
büyük bir memnuniyet duyduklarını
belirten İSO Başkanı Bahçıvan, 21-
22 Kasım 2015’te İstanbul’da ger-
çekleştirilen “Yargı ve İş Dünyası
Sempozyumu”nun bu alanda öncü
bir girişim olduğunu ifade etti. Bah-
çıvan, Antalya’da gerçekleştirilen
“Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yön-
temleri Sempozyumu” ve geçen
hafta İstanbul’da düzenlenen “Bilir-
kişilik Sempozyumu”nun Adalet Ba-
kanlığı’nın yargıyla ilişkili sorunlara
yönelik çözüm odaklı yaklaşımının
güzel örneklerini oluşturduğunu
söyledi.

Yargı ile iş dünyası arasında iş-
birliği sürecinin devam etmesi için
İstanbul Sanayi Odası olarak her
türlü görevi yapmaya hazır oldukla-
rını ifade eden Bahçıvan, işbirliği ka-
nalları açık tutularak dayanışma ve
diyaloğun geliştirilmesinin herkesin
ortak dileği olduğunu kaydetti. 
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
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Geçtiğimiz günlerde vefat eden
sanayici Mustafa Koç’u ani bir şe-
kilde kaybetmiş olmaktan acı ve
üzüntülerinin hala dinmediğini be-
lirten Bahçıvan “Bir dönem İstanbul
Sanayi Odası Meclis Üyesi olarak da
bizlerle beraber olmuş olan Mustafa
Koç, hayatının genç ve en verimli
döneminde bizlere veda etti. Bu za-
mansız veda yaşadığımız acıyı daha
da büyütmektedir. Sahip olduğu
geniş vizyonla; ülkemize, ekonomi-
mize, sosyal ve eğitim hayatımıza
yaptıkları değerli hizmetlerle her
zaman hatıralarımızda yaşayacak
olan Mustafa Koç’a Allah’tan rah-
met, ailesi ve Koç Holding camiasına
sabır, metanet ve başsağlığı diliyo-
ruz” şeklinde konuştu.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ,
YARGIDA TARAFSIZLIK VE BAĞIM-
SIZLIĞIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’dan
sonra kürsüye gelen Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ yargıda tarafsızlık ve
bağımsızlığın önemine değinerek
hukukta yapılacak yeni reformlarla
insanların vicdanlarının daha rahat
olacağının söyledi. Bekir Bozdağ
adaletin herkesin arzu ettiği en
önemli değerlerden biri olduğunun
altını çizdi. Son 13 yılda yaşanan ba-

şarıların altında siyasi istikrar, güçlü
iktidar, iyi yönetim ve güven oldu-
ğunu belirten Bozdağ, bütün bunları
ayakta tutan şeyin adalet olduğunu
ifade etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
Anayasa’nın 138. Maddesine gön-
derme yaparak, hakimlerin anayasa,
hukuk ve vicdani kanaatlerine göre
hareket ettiklerini hatırlattı. Bozdağ
bu vicdani kanaatin başıboş olmadı-
ğını ve bunun kanunun öngördüğü
usullere ve kurallara riayet ederek
kullanılabileceğini söyledi.

YARGI REFORMU STRATEJİSİ
Yargıya güven ve yargı memnu-

niyeti konularının hukukun en
önemli konularından biri olduğunu
vurgulayan Bozdağ, dört yıl içinde
Yargı Reformu Stratejisi içerisinde
bulunan adımları tek tek gerçekleş-
tireceklerini ve önemli dönüşümlere
imza atacaklarını kaydetti.

Yargı sistemiyle ilgili yaptıkları
çalışmaları anlatan Bakan Bozdağ,
sanayiciyi yakından ilgilendiren bi-
lirkişilik konusunda “Bilirkişilik Tür-
kiye’nin kanayan yarasıdır” dedi. Bu
konuda müstakil bir yasa tanzim et-
tiklerini ifade eden Bozdağ, bilirkişi-
lik müessesesinin zapturapt altına
alacaklarını ve şubatın ikinci hafta-

sında bu kanunun Bakanlar Kuru-
lu’nda görüşüleceğini açıkladı.  Ada-
let Bakanı Bekir Bozdağ, 2004
yılında istinaf mahkemelerinin altya-
pısını oluşturduklarını hatırlatarak,
20 Temmuz 2016 itibarıyla istinaf
mahkemelerinin hayata geçeceğini
ifade etti. İstinaf mahkemelerinin
ikinci derece yargılama yapan mah-
kemeler olduğunu vurgulayan Boz-
dağ, neredeyse tüm AB ülkelerinde
istinaf mahkemelerinin olduğunu,
yargılamaların uzayacağı konusun-
daki eleştirilerin ise haksız olduğunu
belirtti.

Türkiye’nin ihtisas mahkemele-
rini çoğaltması gerektiğine dikkat
çeken Bozdağ, Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu’nu bu konuda yetki-
lendirdiklerini söyledi. Bozdağ, yar-
gıda zaman yönetimine geçecekleri
bilgisini verdi, bundan sonra savcı-
lığa şikayette bulunan bir vatanda-
şın davanın ne zaman bitirileceğine
dair bir belge alacağı bilgisini verdi.

ADLİ VERİ BANKASI KURULARAK,
KORUYUCU HUKUK UYGULAMASI
BAŞLATILACAK

Bakan Bozdağ, noterlik müesse-
sesinin daha etkin bir hale getire-
ceklerini belirtti. Adli veri bankası
kurulacağını ifade eden Bozdağ, adli
verilerle ilgili bütün bilgilere bura-
dan ulaşılacağına dikkat çekti. Bu
banka sayesinde Türkiye’de ilk kez
koruyucu hukuk uygulamasını da
başlatmış olacaklarını söyledi. Boz-
dağ hukuk himaye sigortasını ülke-
mize kazandıracaklarını açıklayarak,
bu sistemin de sanayicileri memnun
edeceğine işaret etti. Kıdem tazmi-
natı ile ilgili sanayicilerden gelen so-
ruyu yanıtlarken, sendikacıların
kıdem tazminatı fonuna neden karşı
olduklarını bir türlü anlayamadığını
söyleyen Bozdağ, “Bu kadar işçinin
lehine olan bir fonun sendikalara
mutlaka çok iyi anlatılması gereki-
yor” dedi. Bozdağ, ayrıca “Kurduğu-
muz bilim komisyonu, icra ve iflas
hukukunu yeniden ele alıp baştan
sona yenileyecek” diyerek sözlerini
tamamladı.

Adalet Bakanı Bozdağ ile birlikte Bakanlık Müsteşar Yardımcısı
Mustafa Erol da İSO Meclis toplantısına katıldı. 
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İstanbul Sanayi Odası (İSO), dünyada sayıları giderek artan bölgesel ser-
best ticaret anlaşmalarının Türkiye başta olmak üzere ülke ekonomileri için
taşıdığı öneme dikkat çekmek üzere “Yeni Nesil Ekonomik Diplomasi: Dün-
yada Artan Bölgesel Serbest Ticaret Anlaşmaları ve TTIP Müzakereleri
Konferansı”nı düzenledi. Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent İyikülah da İSO Tekstil Ürünleri ve Giyim Eşyası İmalatı Grubu
Meslek Komitesi Başkanı olarak toplantıya katıldı.

Konferans, İSO Yönetim
Kurulu Başkanı Erdal
Bahçıvan’ın ev sahipli-
ğinde, Avrupa Birliği

Bakanı Volkan Bozkır’ın ve Dünya Ti-
caret Örgütü’nün 2005-2013 döne-
minde Genel Direktörü olan Pascal
Lamy’nin konuk konuşmacı olarak
katılımlarıyla gerçekleşti. Odakule
Meclis salonunda 13 Şubat tarihinde

düzenlenen konferansa başta İSO
Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay,
İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı İrfan Özhamaratlı, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Bekir Yelken, Ali Eren ve
Nahit Kemalbay’ın yanı sıra İSO Mec-
lis üyeleri ve iş dünyası ile medya
temsilcileri yoğun katılım gösterdi.

Konferansın açılış konuşmasını
yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı

Erdal Bahçıvan, günümüzde bölgesel
serbest ticaret anlaşmalarının gide-
rek arttığını, dünyada 1994 yılına ka-
dar geçen 46 yılda sadece 124 an-
laşma kaydedilirken, bu rakamın son
20 yılda 500’e yaklaştığını vurguladı.
Bu anlaşmaların kısa vadeli, dar si-
yasi çıkarlara mahkum edilmemesi
gerektiğine dikkat çeken Bahçıvan,
“Barışçıl bir dünya ve toplum için

AB Bakanı Bozkır’ın katılımıyla
TTIP Müzakereleri ele alındı 



www.csd.org.tr

HABER...

45Çorapland Mart-Nisan 2016

herkesin refahını düşünen, tüm top-
lumları kucaklayan bir anlayışın gide-
rek yaygınlaşan bölgesel serbest tica-
ret anlaşmalarında mutlaka dikkate
alınması gerektiğini özellikle vurgu-
lamak istiyorum” dedi.

AB BAKANI VOLKAN BOZKIR: 
“TÜRKİYE’NİN SANAYİ VE 
İLETİŞİM DEVRİMİNİ KAÇIRMASI
İLE AYNI ÇERÇEVEDE DÜŞÜNÜLE-
CEK BİR EKSİKLİK”

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Boz-
kır yaptığı konuşmada “TTIP’ye taraf
olmamak, Türkiye’nin sanayi ve ileti-
şim devrimini kaçırması ile aynı çer-
çevede düşünülecek bir eksiklik ola-
caktır. Türkiye’nin mutlaka taraf
olması gerekli. Etkisi sadece birkaç
milyar dolarlık zarar olmayacak, eko-
nomi ve ticarette yaşama gücünün
çok zor olacağı bir dönemle karşı kar-
şıya olacağız” dedi. 

Bakan Bozkır Türkiye’nin önünde
TTIP’nin olası zararlarına karşı iki
yöntem olduğunu vurgulayarak şun-
ları söyledi:

“GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN 
GÜNCELLENMESİYLE AB TİCARETİ-
MİZİN 300 MİLYAR DOLARA
ÇIKMA POTANSİYELİ VAR”

“Gümrük Birliği’nin güncellenme-
sine bu yıl başlanacak. Tarım, hiz-
metler ve kamu alımı gibi konular
henüz Gümrük Birliği’ne dahil değil.
Güncelleme ile 150 milyar dolar olan
AB ile ticaret hacmimizin 300 milyar
dolara çıkma potansiyeli var. ABD-AB
arasındaki ticaret hacminin yaklaşık
700 milyar dolar olduğu düşünü-
lürse, 300 milyar doların ne kadar
önemli olduğu ortaya çıkar. Bu nok-
tada TTIP’ye karşı iki yöntemimiz
var; ilki Gümrük Birliği güncelleme-
sinde şu maddenin mutlaka koydu-
rulması; AB eğer üçüncü ülkelerle
anlaşma imzalarsa, Türkiye de oto-
matikman imzalamış sayılacak. Bu-
nun TTIP imzalanmadan önce yapıl-
masını istiyoruz. Eğer bunu TTIP
öncesinde imzalarsak, TTIP hükümle-
rinin Türkiye için de geçerli olacağı
sonucu ortaya çıkacak. Aksi takdirde

ABD ile Türkiye arasında bir STA im-
zalanana kadar, AB ile ABD arasın-
daki Transatlantik’in her yıl bize her
yıl zarar eklediği bir durum ortaya çı-
kacak. Biz bunu kaldıramayız. O nok-
tada Gümrük Birliği’nin dondurul-
ması ya da TTIP kısmının
dondurulması gerekebilir.

Diğer yöntem ise şu; eğer Güm-
rük Birliği güncellemesi TTIP öncesi
olmazsa, TTIP’ye bir madde eklen-
mesini istiyoruz. O da ‘TTIP, Gümrük
Birliği’ne üye ülkelere de uygulanır’
şeklinde olacak. İş dünyasının bu
tablo içinde olması önemlidir. El bir-
liği ile bu sorunların üstesinden gele-
ceğiz.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ko-
nuşmasında dünyada en fazla serbest
ticaret anlaşmasını AB ülkelerinin

imzaladığına değindi, Türkiye’nin bu
önemli gelişmeyi Gümrük Birliği için
müzakereler yürütülürken öngöreme-
miş olmasıyla ağır bir bedel ödedi-
ğine dikkat çekti. Gümrük Birliği ne-
deniyle AB’nin imzaladığı her
anlaşmanın Türkiye’nin de imzalama
zorunluluğuna vurgu yapan Bahçı-
van, şöyle konuştu:

İSO BAŞKANI BAHÇIVAN: 
“GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMI
GENİŞLETİLMELİ”

“Tam üyelik süreci tamamlanma-
dan önce Gümrük Birliği’ne katılmış
olan Türkiye’nin bu durumuna ben-
zer AB üyesi hiçbir ülke bulunma-
maktadır. Gümrük Birliği konusunda
çok ciddi bir ödün vermiş olmasına
rağmen, Türkiye’nin tam üyeliğinin
belirsizliğe mahkûm edilmiş olması
ülkemize yapılmış büyük bir haksız-
lıktır. Yirminci yılındaki Gümrük Bir-
liği’nin kapsamının değişen ticari ko-
şullara uygun olarak genişletilmesi
gerektiğine inanıyoruz. Transatlantik
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı”nın
(TTIP) ivme kazandığı bir süreçte bu
öneri son derece önemlidir. Bu ne-
denle, Gümrük Birliği’nde yapılacak
revizyonla birlikte, Türkiye’nin
üçüncü ülkelerle ticaretinde mağdu-
riyet yaşamaması için her türlü ted-
birin alınması gerektiğini burada
özellikle ifade etmek istiyorum.
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TTIP’ye taraf olamazsak, bunun ülke-
mize yıllık maliyeti 5 milyar doları
bulacak.” 

“TTIP DÜNYA TİCARETİNİ 
YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK”

AB ve ABD ekonomilerinin dünya
ekonomisinin yüzde 40’ını, dünya ti-
caretinin ise üçte birini oluşturdu-
ğunu söyleyen Bahçıvan, “O halde,
bu işbirliği sadece Türkiye’yi, biz sa-
nayicileri ve iş dünyasını değil, tüm
ülkeleri doğrudan ya da dolaylı etki-
leyerek dünya ticaretini yeniden şe-
killendirecektir. Dünya ticaretini de-
rinden etkileme gücüne sahip bu
anlaşma, gümrük vergilerinin sıfır-
lanması, hizmetler ticaretinin ser-
bestleştirilmesi, yatırım alanında iş-
birliğinin yanı sıra iki taraf arasında
standartların uyumlaştırılması, iş
yapmayı zorlaştıran engellerin kaldı-
rılması yönünde işbirliklerini de ön-
görmektedir” dedi.

AB ile tam üyelik müzakerelerinin
yeniden canlanmış olmasının da se-
vindirici olduğunu kaydeden Bahçı-
van, “Tam üyeliğin uzun soluklu bir
mücadeleyi gerektirdiğini dikkate al-
dığımızda, her iki tarafın da sabırlı
olmasında büyük fayda olduğunu dü-
şünüyorum. Türkiye’nin AB üyeliğine
yönelik çalışmalarda her zaman öncü,
etkin ve katılımcı bir sivil toplum ör-
gütü olan İstanbul Sanayi Odası, Tür-
kiye’nin üyeliğinin hem ülkemiz hem
de AB için yararlı olacağına inandı,
inanmaya da devam edecektir” dedi.

PASCAL LAMY: “AB VE ABD 
ARASINDA MÜZAKERELERİ SÜREN
TTIP TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR
SORUN TEŞKİL ETMEYECEK”

Eski Dünya Ticaret Örgütü Genel
Direktörü Pascal Lamy ise AB ve Tür-

kiye arasındaki Gümrük Birliği’nin
“mükemmel” olmadığını belirterek,
“AB ile çalışmayan iki sektör olan ta-
rım ve hizmetler konusunun mutlaka
çözülmesi gerekiyor. Bununla birlikte
AB ve Türkiye arasındaki temel so-
run, ‘gelecekte Türkiye’nin iç pazara
katılıp katılmayacağı’ konusudur”
diye konuştu.  

AB ve ABD arasında müzakereleri
süren TTIP’nin ise Türkiye için büyük
bir sorun teşkil etmeyeceğini vurgu-
layan Lamy, şunları söyledi:

“TTIP DÜZENLEMELERİ, İKİ 
KITANIN AYNI İHTİYAT DÜZEYİ 
VE AYNI İDARİ SEVİYEYİ UYGULA-
MASI ANLAMINA GELECEK”

“TTIP, AB ve ABD arasında yüzde
20 oranında korumacılık içeriyor.
Yüzde 80’lik büyük kısmı ise ihtiyat
yani tedbir ile ilgili konular. Kısaca
TTIP, AB ve ABD’nin aynı standart-
lara sahip olmasını sağlayacak. Bu
aslında Türkiye için güzel bir haber.
Bu noktada Türkiye’nin ihtiyatla ilgili
problemlerine bakmak lazım. Türki-
ye’nin ihtiyatla ilgili problemleri bu-
günden farklı olmayacak. Türkiye’nin
AB ihtiyat standartlarına uyması ge-
rekecek. Yani en basitinden tavuk ih-
raç edecekseniz, tavukla ilgili mad-
deye, oyuncak ihraç edilecekse
oyuncak güvenliği standartlarına uy-
manız gerecek. AB standartları için
bildiğim kadarıyla zaten Türkiye’ye
danışmıyor. TTIP’nin ortaya çıkara-
cağı düzenlemeler, iki kıtanın aynı ih-
tiyat düzeyi ve aynı idari seviyeyi uy-
gulaması anlamına gelecek. Bu da
Türkiye için iyi bir haber. Diğer yan-
dan bu anlaşma olacak mı bilmiyo-
ruz. AB Komisyonu’nun resmi duru-
şunu bilmiyorum ama olursa kısa
değil uzun bir zaman diliminde ola-
cak. AB-ABD arasındaki bu iş beş
yılda bitmez. İki yılda düzenlenecek
diyenler çılgındır. Ayrıca TTIP konu-
sunda Türkiye yalnız değil. İsviçre,
Norveç, Kanada, Meksika da sizler
gibi aynı soruları soruyor.”

TEPAV Ticaret Araştırmalar Mer-
kezi Direktörü Bozkurt Aran modera-
törlüğünde “TTIP Müzakerelerinin

Dünyadaki Bölge-
sel Serbest Ticaret
Anlaşmaları Ağın-
daki Konumu”
başlıklı bir panel
yapıldı. Centre for

European Policy Studies’ten Jacques
Pelkmans panelde yaptığı konuşmada
Türkiye’nin TTIP anlaşmasına kağıt
üzerinde üçüncü taraf olarak görün-
düğünü ama gerçekte böyle olmadı-
ğını söyledi. Pelkmans TTIP’nin Tür-
kiye için avantaj olduğunu zira
Türkiye’nin mevzuatının büyük öl-
çüde AB mevzuatı ile uyumlu oldu-
ğunu aktardı.

WANG WEN: “ÇİN’İN İÇİNDE 
TTIP VE TPP ANLAŞMALARINA
KARŞI BİR TEDİRGİNLİK VAR”

Pekin’de bulu-
nan Renmin Üni-
versitesi’nden
Wang Wen ise
Çin’in içinde TTIP
ve TPP anlaşmala-

rına karşı bir tedirginlik olduğunu
söyledi. Dünyanın en büyük üreticile-
rinden ve 130 ülkenin en önemli ti-
caret ortağı olan Çin’in anlaşmalar-
dan dışlanmasının olumsuz
karşılandığını kaydetti. TTIP ve
TPP’nin kapsayıcı değil dışlayıcı oldu-
ğunu, gelişmiş ülkelere yaradığını
ancak tüm dünyaya yararlı olmadı-
ğını; böylece iki yeni dünya yaratıla-
rak anlaşma dışı ülkelerin dışlandı-
ğını ifade etti. 

“TTIP ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN 
PAZAR PAYINI KAYBETMESİNE
NEDEN OLACAK”

TEPAV’dan Sait Akman ise dışla-
yıcı yapısı nedeniyle TTIP’nin üçüncü
ülkelerin pazar payını kaybetmesine
neden olacağını söyledi. Gümrük Bir-
liği müzakerelerine değinen Akman,
AB ile Türkiye’nin koordinasyonunun
sağlanmasının diğer tüm konulardan
önemli olduğuna işaret etti. Türkiye
TTIP müzakere regülasyonlarını
kendi sanayisini geliştirmek, inovas-
yon ve ekonomik dönüşüm için kabul
etmesi gerektiğini ifade etti.
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İHKİB’in Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) işbirliği ile başlattığı Çorap
Küme Firmalarına yönelik Ur-Ge projesi kapsamında ilk olarak katılım-
cı firmaların Kurumsal Kapasitelerini Geliştirme - İnsan Kaynakları 
Yönetimi Eğitimi ile start verildi.

Geçtiğimiz yılın Haziran
ayında Ekonomi Ba-
kanlığı’nın onayı ile
İHKİB ve Çorap Sana-

yicileri Derneği (ÇSD) işbirliğiyle ha-
yata geçirilen Çorap Kümesi, ihtiyaç
analizi sonucu belirlediği faaliyet tak-

vimini, hayata geçirmeye başladı. İki
yıl sürecek proje boyunca, ihtiyaç ve
hedeflere yönelik çeşitli konularda
eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pa-
zarlama faaliyetlerini gerçekleştire-
cek olan küme firmaları, ilk eğitimini
15 Mart Salı günü, kurumsal kapasite

Kurumsal kapasite gelişiminde
çorap firmaları fark yaratacak
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ve insan kaynakları yönetimi ala-
nında, tamamladı. Katılımcı firmala-
rın temsilcilerinin yanı sıra programa
ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
İyikülah, İHKİB Yönetim Kurulu
Üyesi ve aynı zamanda ÇSD Yönetim
Kurulu Üyesi Özkan Karaca ile ÇSD
Özel Kalem Müdürü M. Kamil Yusuf
da katıldı. 

REKABETÇİ ÜSTÜNLÜĞÜ DAHA
ÇOK MADDİ OLMAYAN VARLIKLA-
RIN OLUŞTURDUĞU BİR 
DÖNEMDEYİZ

Günümüzde, varlıkların rekabetçi
unsurları oluşturduğu eski dönemler-
den, rekabetçi üstünlüğü daha çok
maddi olmayan varlıkların oluştur-
duğu bir dönüşüm süreci yaşanmak-
tadır. Özellikle sürdürülebilir rekabet
üstünlüğü yakalamada ve bu üstün-
lüğü devam ettirmede kurumsal yapı
oluşturma ve çalışan verimliliğini ar-
tırma ön sıralarda yerini alıyor. Reka-
bette kalıcı ve sürdürülebilir kurum-
sal yapının oluşturulmasına hizmet
eden bu eğitim ile çorap kümesi fir-
malarının bu alanlarda farkındalıkla-
rını artırmak hedeflendi. Firmalar,
proje süresince kurumsal kapasitele-
rini geliştirmeye yönelik birebir da-

nışmanlık hizmetinden yararlanacak-
lar.

İki yıl süresince, küme firmaları-
nın uluslararası rekabetlerinin geliş-
tirilmesine hizmet edecek faaliyetler

ile dünya çorap ihracatında 2. sırada
yer alan ülkemizin çorap sektöründe
yenilikçi, sürdürülebilir ve daha reka-
betçi seviyelere taşınması hedeflen-
mektedir. (Sinem Gülay Gübür Arslan / İHKİB)

İki yıl süresince, küme firmala-

rının uluslararası rekabetlerinin

geliştirilmesine hizmet edecek

faaliyetler ile dünya çorap ihra-

catında 2. sırada yer alan ül-

kemizin çorap sektöründe

yenilikçi, sürdürülebilir ve daha

rekabetçi seviyelere taşınması

hedeflenmektedir”
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Linexpo İstanbul İç Giyim Moda Günleri

TİM Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi, ihracatçıların ya-
rıdan fazlasının Avrupa'ya

mal sattığını, AB ekonomisinin her 1
puanlık büyümesinin de AB'ye ihra-
catı yüzde 4 artması demek oldu-
ğunu belirtti. Negatif parite etkisi-
nin azaldığını ve firmaların kur ve
parite risklerini azaltmayı öğrenme-
leri gerektiğine değinen Büyükek-
şi'nin açıklaması şöyle:

"Avrupa Merkez Bankasının
(ECB)  faiz indirimi ve parasal geniş-
lemenin hacmini arttırması geçen
hafta dünya ekonomisinin en önemli
gündem maddesi oldu. Bunun ya-
nında Avrupa için büyüme tahmin-
lerinin aşağı çekilmesi de Türkiye
açısından kritik bir değere sahip.

Avrupa en büyük ihraç pazarımız
olması sebebiyle en yakından izledi-
ğimiz bölge. Geçen yıl ihracat yapan
63 bine yakın ihracatçımızın yarısın-
dan fazlası Avrupa'ya ihracat yaptı.
Her ne kadar toplam ihracatımızın
yüzde 43'ü AB'ye yapılıyor olsa da
firmalarımızın yarısından çoğu bu
bölgeye ihracat yapıyor

Avrupa ekonomisinin büyümesi
ve sağlıklı olması bu bölgeye ihraca-
tımız da artması anlamına geliyor.
AB'nin büyüme hızındaki her 1 pu-
anlık artış, AB'ye ihracatımızın
yüzde 4 civarında artması anlamına
geliyor. Dolayısı ile geçen hafta
aşağı çekilen büyüme beklentisi bi-
zim bölgeye ihracatımızın yavaşla-
ması gibi bir etkiye sahip. Ancak AB

ekonomisinde son 2 yılda yaşanan
iyileşmenin ve geleceğe dönük
olumlu beklentilerin de hem farkın-
dayız hem de bunun için gerekli
adımları atıyoruz. 

ECB açıklamasında geleceğe dö-
nük olarak faiz indirimlerinin so-
nuna gelindiğine yönelik yorumlar
hem gelecek dönemde büyüme için
olumlu bir gelişme, hem de Eu-
ro'nun değer kazanmasına sebep ol-
ması açısından olumlu bir gelişme.
Son olarak 1.1160 civarında kapa-
nan euro/dolar paritesi 2015'ten beri
sert biçimde hissettiğimiz negatif
parite etkisinin hafifleyeceğini gös-
teriyor. Bu şekilde devam ederse
mart ayında negatif etkinin ortadan
kalkmaya başladığını görebiliriz.” 

Türkiye'nin önemli iç giyim, yatak ve plaj kıya-
fetleri markalarını ve bu ürünlerin yan sanayi
ve aksesuar firmalarını bir araya getiren "Li-

nexpo İstanbul İç Giyim Moda Günleri 2016" başladı.
Türkiye'nin önemli iç giyim, yatak ve plaj kıyafetleri

markalarını ve bu ürünlerin yan sanayi ve aksesuar fir-
malarını bir araya getiren "Linexpo İstanbul İç Giyim
Moda Günleri 2016" başladı.

Tüm İç Giyim Sanayiciler Derneği'nden (TİGSAD) ta-
rafından organize edilen ve İstanbul Fuar Merkezi'nde
(İFM) düzenlenen etkinliğin açılışına İstanbul Ticaret
Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, İstanbul Hazırgiyim
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi ve TİGSAD Başkanı İrfan
Özhamaratlı ve aralarında Çorap Sanayicileri Derneği
(ÇSD) Başkanı Bülent İyikülah’ın da olduğu sektör der-
neklerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

3. TİGSAD İÇ GİYİM TASARIMCILARI YARIŞMASI
İç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, pijama, t-shirt, şort,

eşofman, tayt ve yan sanayi aksesuar ürünlerinin sergi-
lendiği fuarın açılışında konuşan Özhamaratlı, Fuarın
önemli etkinliklerinden olan "TİGSAD İç Giyim Tasarımcı-
ları Yarışması"nı 3'üncü yılına ulaştırmaktan büyük bir
gurur duyduklarını bildiren Özhamaratlı, Türk iç giyim
sektörünün uluslararası pazar payını artırmak ve global
markalarla rekabet edebilmenin özgün tasarımlarla müm-
kün olduğunu aktardı. Özhamaratlı, "Ülkemizi uluslar-
arası arenada temsil edecek gelecek öngörüsü olan tasa-
rımcıları sektörle buluşturmak, geleceğin tasarımcılarını
iç giyim sektörüne özendirmek ve sektörü, tasarım ile ba-
şarı hedefine ulaştırmak, yarışmadan beklediğimiz temel
hedeflerdir" bilgisini verdi.

AB ekonomisinin 1 puan büyümesi, Türkiye'nin
bölgeye ihracatını yüzde 4 artırıyor
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Türk çorapçılar, dünyanın 
en büyük Fuarı Las Vegas Magic
Show’da ürünlerini sergiledi
WWD Magic&Magic Show Fuarı, gerek sergilenen ürün çeşitliliği, gerek
alan büyüklüğü gerek, katılımcı sayısı gerekse de ziyaretçi sayısı açısın-
dan ABD’nin ve dünyanın en önde gelen karma fuarlarından birisi ola-
rak önem taşıyor. Fuara bu yıl 10’un üzerinde Türk çorap firması
katılarak ürünlerini sergiledi.

Fuarda, hazır giyimden
kumaşa, aksesuardan
ayakkabıya, tekstil ve
hazır giyim sektörünün

tüm bileşenleri etkin bir potada eri-
tilerek tüm görkemiyle sergileniyor.
Fuar, yeni eklenen bölümlerle bir-
likte toplamda 11 ayrı bölümden

oluşuyor. 16-18 Şubat tarihleri ara-
sında ziyaretçilerini ağırlayan WWD
Magic&Magic Show Fuarı’na 28’i
milli katılım olmak üzere 43 Türk
firması katıldı. İHKİB bünyesinde
milli katılım gerçekleştiren Türk fir-
maları, toplu alanlarda değil, ağır-
lıklı olarak ürün gruplarına uygun

alanlarda yer aldı. Yerleşimler tama-
men firmaların ürün gruplarına göre
yapılarak katılımcıların doğru alıcı-
larla buluşmaları hedeflendi. 

İTKİB’İN TANITIM ÇALIŞMASI
Fuarda etkin bir tanıtım çalışması

yürüten İTKİB, tüm katılımcıların
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iletişim bilgileri ve ürün gruplarına
göre listelerinin yer aldığı fuar kata-
loglarını fuar boyunca İTKİB info
standından ziyaretçilere dağıtımını
gerçekleştirdi. Ayrıca fuar alanında
bannerlar, California Apparel dergi-
sinde ilan, fuar katalogunda reklam
ve fuar dışında kioksta tanıtım çalış-
malarını da yürüttü. Prestijli fuarlar
arasında yer alan WWD Magic&Ma-
gic Show, hedef ülkeleri arasında
ABD yer alan hazır giyim firmaları-
nın kaçırmaması gereken bir plat-
form. 85 yıllık fuar tecrübesi ve
120’den fazla ülkenin katımıyla ka-
pılarını her yıl iki kez açan WWD
Magic&Magic Show Fuarı’nda salt
ABD pazarına girmiş de sayılmıyor-
sunuz. Aynı zamanda dünyanın dört
bir tarafından gelen üst düzey üreti-
cilerle de iletişime geçmiş oluyor ve
iş ağınızı genişletmiş oluyorsunuz. 

ABD’NİN HAZIR GİYİM İTHALATI
96 MİLYAR DOLAR

Bir moda ve ticaret şöleni hava-
sında geçen WWD Magic&Magic
Show Fuarı, sektörde faaliyet göste-
ren üretici ve alıcıların en önemli
buluşma noktalarından birisi. 100
bin gibi devasa ziyaretçi rakamla-
rıyla anılan bir fuar olma ayrıcalı-
ğına sahip olan WWD Magic&Magic
Show, son dönemlerinde toplam zi-
yaretçi sayısı içinde fuarı ilk kez zi-
yaret eden alıcı sayısı oranlarında
başarı yakaladı. Fuarda hem Ame-
rika pazarında adını duyurmuş katı-
lımcılar, hem de bu pazara girmek
isteyen katılımcılar stant açıyor. Fua-
rın yeni döneminde de ABD paza-
rında adını duyurmuş katılımcılar,
her dönem olduğu gibi bu dönem de
pastadan aldıkları payı büyütmek
için yarışırlarken, yeni katılımcılar
da bu önemli pazardan pay almaya
çalışıyor. Bu çerçevede fuar hem
mevcut pazarı korumak ve artırmak
isteyen hem de pazara yeni giriş ya-
pacak firmalar için uygun bir plat-
form özelliğini taşıyor. 

Nüfus yoğunluğuna rağmen kişi
başı geliri oldukça yüksek olan
ABD’nin hazır giyim ithalatı 96 mil-

yar dolar. Dünya geneli hazır giyim
ithalatının yüzde 20’sini gerçekleşti-
ren ABD, bu yüzden Türk firmaları
için bir fırsat kapısı. ABD’nin hazır
giyim tedarikçileri arasında başta
Çin olmak üzere Bangladeş, Viet-
nam, Hindistan, Endonezya, Meksi-
ka’nın yanı sıra Ürdün ve Mısır yer
alıyor. Türkiye’yi de ağına katmak
isteyen ABD, özellikle Çin’in yerine
düşünüldüğü de bilinen bir gerçek.
ABD’nin en fazla ithalat yaptığı ül-
keler arasında 39’uncu sırada yer
alan Türkiye, bu fırsatı iyi değerlen-
dirip adını üst sıralara yazdırabilir.
Uzun yıllar ABD pazarını pariteden
kaynaklı sebeplerden dolayı göz ardı
eden Türk hazır giyimcisi, rotasını
tekrar ABD’ye çevirerek buradan al-
dığı payı artırmanın hedefinde. Bu
kapsamda da İHKİB, bu pazara yö-
nelik çalışmalarını sıkı tutuyor. Oda-
ğına Avrupa, ABD ve Afrika’yı alan
İHKİB, ihracatını bu kanallar üzerin-
den artıracak. 

DOLAR KURUNDAKİ ARTIŞ 
ABD PAZARINDA FİYAT TUT-
TURMA NOKTASINDA AVANTAJLI
KONUMA GELDİ

ABD pazarının hazır giyim ve
konfeksiyon sektörü için önemli
avantajlar barındırdığını belirten 
İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi,
“1990’lu yıllar ile 2000’li yılların ilk

yarısında yüksek düzeyde ihracat
yaptığımız ve başlıca pazarlarımız
arasında yer alan ABD’ye ihracatta,
döviz kurları ve rekabet koşulları ne-
deniyle daha sonraki yıllarda düşüş
yaşanırken, son dönemde dolar ku-
runda yaşanan hızlı artış sonrası ha-
zır giyim sektörümüz ABD pazarında
fiyat tutturma noktasında tekrar
avantajlı konuma gelmeye başladı.
Bu noktada fuarlar ve benzeri etkin-
likler ile ABD pazarındaki payımızı
artırma noktasında çalışmaya devam
etmekteyiz ve 2015 yılının Ocak-
Temmuz döneminde hazır giyim ih-
racatında başlıca pazarlar arasında
ABD 8’inci sırada yer alıyor. Dış pa-
zarlar konularında yaptığımız çalış-
malara ilaveten sektörümüz özgün
tasarım, markalaşma ve üretilen
katma değerin artırılması konula-
rında da çalışmaya devam ediyor.
Hazır giyim sektörünün son dö-
nemde en büyük pazarı olan Avrupa
Birliği pazarlarında yaşanan daralma
ile yine diğer önemli bir pazar olan
Rusya’daki daralmaya alternatif ola-
rak yeni pazar arayışları kapsamında
Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortado-
ğu’da yeni pazarlara ağırlık veriyor.
Bunların yanı sıra uluslar arası yap-
tırımların sona ermesinin beklendiği
İran pazarıyla ilgili de hedef ve bek-
lentilerimiz yüksek seviyelerde” ifa-
delerini kullandı. 
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Marka Hukuku Sempozyumu’nda 
fikri haklar ele alındı

İTKİB Başkanı İsmail Gülle
evsahipliğinde Dış Ticaret
Kompleksi’nde gerçekleşti-
rilen sempozyuma Yargıtay

1. Daire Başkanı İsmail Rüştü Cirit,
TİM Yönetim Kurulu üyesi Ömer
Burhanoğlu ve İHKİB Başkan Yar-
dımcısı Kemalettin Güneş katıldı. İs-
mail Gülle, Ömer Burhanoğlu ve İs-
mail Rüştü Cirit’in açılış
konuşmalarının ardından oturumlar
gerçekleştirildi. İsmail Rüştü Cirit,
Türkiye’nin ihracatta kilogram ba-
şına düşen geliri artırma ve marka
yaratma gibi önemli bir görevinin

bulunduğuna dikkati çekerek, bunun
için fikri mülkiyet haklarına ve kişi-
sel eserlere önem verilmesi gerekli-
liğine vurgu yaptı. 

ALANINDA UZMAN KONUŞMACI-
LAR, ÖNEMLİ KONULARI ELE 
ALARAK TARTIŞTI

Birinci Oturum, Yargıtay 11. Hu-
kuk Dairesi Üyesi Levent Yavuz baş-
kanlığında, Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Eda
Giray, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
Üyesi Dr. Adem Aslan, Gümrük ve
Ticaret Müdürlüğü Gümrük ve Tica-
ret Uzmanı Ersoy Erbay sunumları
ile yapıldı. Yrd. Doç. Dr. Eda Giray,
‘Marka Tescilinde Uygulamada Yaşa-
nan Sorunlar’, Dr. Aslan, ‘Fikri Mül-
kiyet Konusunda Gümrüklere İlişkin
Yargıtay Uygulamaları’ ve Ersoy Er-
bay, ‘Türkiye Gümrüklerinde Fikri ve
Sinai Mülkiyet Haklarının Korunma-
sına İlişkin Uygulamalar’ konularını

değerlendirdiler. İkinci Oturum, Yar-
gıtay 19. Ceza Dairesi Başkanı Ra-
mazan Özkepir başkanlığında, Av-
rupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel
Müdür Yardımcısı Hülya Çetin, Yar-
gıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi Dr. İh-
san Baştürk, 19. Ceza Dairesi Üyesi
Sabahattin Öztemiz sunumları ile
yapıldı. Hülya Çetin, ‘Fikri Mülkiyet
Hakkı İhlallerinde Sınır-Gümrük Ön-
lemlerinin Hukuki Boyutu’, Dr. İh-
san Baştürk, ‘Tanınmış Markanın
Ceza Normları ile Korunması’ ve 19.
Ceza Dairesi Üyesi Sabahattin Özte-
miz, ‘Alman Marka Ceza Kanunu ve
Uygulaması ile 556 sayılı Markaların
Korunması Hakkındaki KHK Uygula-
ması Karşılaştırma ve Marka Kanunu
Tasarısı’ konularını değerlendirdiler.

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer
Burhanoğlu, patent, faydalı model,
marka gibi fikri mülkiyet haklarının
ticarileştirilmesinin şirketlere ekono-
mik değer katacağına değinerek Tür-
kiye’nin 2023 vizyonunu hatırlattı. 

“HUKUKİ KONULARI NET 
OLARAK YERİNE OTURTALIM VE
EKSİKLERİMİZİ GİDERELİM” 

Sempozyumun önemine değinen
İTHİB Başkanı İsmail Gülle davala-
rın yüzde 99’unun işveren aleyhine
sonuçlandığına dikkat çekerek, “İn-
sanlarımızın hakkı hukuku başımızın
tacı asla biz yanlışın destekçisi deği-
liz, doğru olanın peşinde koşuyoruz
biz hukukla özeleştiri de yaparak
kendi eksiklerimizi de görebilmek
için buradayız. Hukuki konuları net
olarak yerine oturtalım ve eksikleri-
mizi giderelim istiyoruz” şeklinde
konuştu.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), uluslararası rekabette
fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanmasına yönelik düzenlediği ‘Marka
Hukuku Sempozyumu’ ile tekstil ve konfeksiyon sektörü temsilcilerini bilgilendirdi.
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Or-Al Çorap
ve tarihçesi
hakkında
kısa bilgi

verebilir misiniz?
Şirketimiz 1972 yılında

naylon bayan çorapları
üretmek üzere sektörün
kalbi olan İstanbul’da ku-
rulmuştur. 1977 yılında Ga-
ziantep’e taşınarak Anado-
lu’da kurulan ilk çorap iş-
letmesi olmuştur. Firmamız
zamanla üretim ağına pa-
muklu grubunu da eklemiş.
Gaziantep OSB'nin ilk kuru-
cularından olan ve şehrin
gelişiminde öncü rol oyna-
yan sanayici merhum Or-
han Sevinç’in kurduğu tesi-
simiz, bir aile şirketi olarak
bugun tüm kardeşlerin ve
torunların katkısı ile yöne-
tilmektedir.

Üretim tesisimiz, sana-
yinin yoğun olduğu Gazian-
tep’te, iç piyasa satışlarımız
İstanbul toptan mağaza-
mızda ve Gaziantep mağa-
zamızda yapılmaktadır. Ay-
rıca ticaretin merkezi olan
İstanbul'da yurtdışı satış iş-
lemlerinin yapıldığı ofis ve
showroom ile müşterileri-
mize hizmet vermekteyiz.

Ürün gamınız nedir?
Üretimimizin tamamı

Gaziantep’te gerçekleşmek-

tedir. Naylon bayan çorabı,
pamuklu erkek, bayan çora-
bı ile çocuklar ve Bebeler
için de naylon ve pamuk
çoraplar üretmekteyiz.

En son gelişmeleri ve
desenleri takip eden firma-
mız, ürünlerimiz ile müşteri
memnuniyetini kazanmak
üzere, kendi bünyemizdeki
ekibimiz ile her sezon mo-
daya uygun renk ve desen-
lerden oluşan koleksiyonu-
nu hazırlamaktadır. Ürünle-
rimiz için her yıl çekimler
yapılmaktadır. Çekilen gör-

seller; katalog ve ambalaj
çalışmalarında ve poster, ta-
rama gibi tanıtım malzeme-
lerinde kullanılmaktadır.
Çekimlerimiz için her yıl
farklı mankenlerle çalış-
maktayız. Çekimlerde ürün-
lermizi doğru yansıtabilecek
mankenler seçmeye özellik-
le dikkat edilmektedir.

Ürünlerimiz, 40 yılı aş-
kın bir zamandır isim yap-
mış olan OR-AL ve BELLA
CALZE markaları ile piyasa-
da satışa sunulmaktadır.
OR-AL markamız ağırlıklı

olarak daha klasik tip ürün-
lerde, BELLA CALZE mar-
kamız ise daha çok modern,
gençlere yönelik ürünler ile
çocuk ve bebe ürünlerinde
kullanılmaktadır.

Piyasada SARI KUTU
olarak haklı bir yer edinmiş
olan OR-AL marka çorabı-
mız, şirketimizin ilk ürünle-
rinden olup, gerek kalite,
gerekse sağlamlık, dayanık-
lılık açısından ilk günkü
standartlar korunarak üre-
tilmekte ve piyasada yol
gösterici bir ürün olarak ta-
kip edilmektedir.

Satışlarınızda ihracatın
payı nedir? Ağırlıkta hangi
dış pazarlara çalışıyorsu-
nuz?

Ağırlıklı olarak naylon
çorap üreten firmamız,
hem pamuk ürün grubunda
hem de naylon bayan ve
çocuk grubunda ihracat
gerçekleştirmektedir.

“İHRACAT ORANIMIZ
YÜZDE 20”

Firmamızın ihracatı top-
lam cironun %20’sini oluş-
turmaktadır. Avrupa, Kuzey
Avrupa, Afrika, Arabistan
ülkelerine ihracat yapmak-
tayız. Bu ülkelerde toptan-
cılar ve market zincirleri ile
çalışmaktayız.

Or-Al Çorap, Merhum Orhan Sevinç tarafından 1972 yılında İstanbul’da kurulan,
ancak beş yıl sonra yatırımlarını Gaziantep’e taşıyarak Anadolu’da ilk çorap tesisi
kuran firmalardan biri. Or-Al Çorap’ın yeni kuşak temsilcilerinden Perran Yeşil,
yaptığımız kısa söyleşide sanılanın aksine Anadolu’da üretim yapmanın maliyet ve
nitelikli personel bulma açısından dezavantaj olduğuna dikkat çekti.

“Anadolu’da üretim yapmanın
maliyeti sanılanın aksine yüksek”

Çorapland Mart-Nisan 2016

Perran Yeşil
Or-Al Çorap
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Çorap sektörü ağırlık-
ta İstanbul’da yerleşik.
Anadolu’da üretim yapan
bir firma olarak ne tür
avantaj ve dezavantajlara
sahipsiniz? Gaizantep’te
çorap üretiminde bir kü-
melenme var mı?

Sanılanın aksine Anado-
lu’da üretim yapmanın
maalesef maliyetler açısın-
dan avantajı yok, aksine
uzaklıktan kaynaklanan bir
dezavantaj söz konusu.
Sektörün kalbi İstanbul’da
olduğu için konusunda de-
neyimli, nitelikli çalışanlar
bulma konusunda zorlan-
maktayız. Ancak babamızın
açtığı yoldan ilerleyerek
kendi şehrimizde ilk kadın
işçi çalıştırmanın gururu ile
üretimimize devam etmek-
teyiz.

Bu arada Gaziantep’te
çorap üretiminde bir küme-
lenme yoktur.

Sizce sektörün en te-
mel ve güncel üç sorunu
nedir? Bu konuda çözüm
önerileriniz nelerdir?

Türkiye’nin dünya ço-
rap sektöründe mevcut ye-
rini koruyabilmesi; kapasi-
tesini artırması, üretim ve-
rimliliğinin arttırılması, ça-
lışanların verimliliğinin ar-
tırılması ile doğrudan bağ-
lantılıdır.

“ÇALIŞANLARIN VERİM-
LİLİĞİ VE İLETİŞİMİNDE
PROBLEMLER”

İşletmeler içinde üreti-
min aksamaması için ge-
rekli olan çalışanların ve-
rimliliği ve iletişiminde

problemler olduğunu düşü-
nüyorum. Çalışanlardan ye-
terli verimin alınmadığı,
makine ile doğrudan çalı-
şan personelde süreklilik
sağlanmadığı sürece bu
problemi aşmak zorlaşmak-
tadır.

İTKİB’in sektöre sundu-
ğu UR-GE projesi kapsa-
mındaki eğitimlerle bu ko-
nuda olumlu adımlar atıla-
cağına inanıyorum.

“KURUMSAL İŞLEYİŞİN
İYİLEŞTİRİLMESİ”

Sektörde bir diğer soru-
nun kurumsallaşma oldu-
ğunu düşünüyorum. Genel-
likle aile şirketi şeklinde
olan işletmelerde kurum-
sallaşma uzun bir sürece
yayılmakta, kurumsal işle-
yişin iyileştirilmesi zaman

almaktadır. İşletmeler bü-
yümekte buna bağlı kurum-
sal sorunlar göz ardı edil-
mektedir. Bu konuda şirket-
ler kendi yol planlarını
oluşturmalı, uzun soluklu
bir şirket olabilmek için ge-
rekli kararları vaktinde al-
malı, stratejik bir yönetim
planı benimsenmelidir.

“NAYLON İPLİK ÜRETİ-
MİNE TEŞVİK OLMALI”

Naylon çorap üreticileri-
nin hammadde konusunda
yurt dışına bağımlı olmaları
nedeniyle kurdaki oynama-
lar maliyetleri etkilemekte
ve bu satışa yansıtılama-
maktadır. Yurt içinde nay-
lon iplik üretimi devlet teş-
viği kapsamına alınmasının
bu soruna olumlu bir cevap
yaratacağını düşünüyorum.

Türkiye İnovasyon Haftası 2016'da İzmir'den başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) ve Ege İhracatçı Bir-
likleri (EİB) tarafından Eko-

nomi Bakanlığı desteği ile düzenle-
nen Türkiye İnovasyon Haftası İz-
mir'de gerçekleştirildi. Türkiye İno-
vasyon Haftası, gençleri, sanatçıları,
iş dünyası ve akademisyenleri bir
araya getirdi. 

Konuşmasında günümüz cep tele-
fonlarında kullanılan en yaygın apli-
kasyonlardan örnekler vererek ino-
vasyonun önemini vurgulayan TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi, şunları
söyledi:

"Bugün gençlere baktığımızda,
cep telefonlarında Candy Crash oy-
nadıklarını görüyoruz. Dünyada 100
milyon kullanıcısı olan bir oyun. De-
ğeri ise 5,9 milyar dolar. Türkiye'de-
ki tüm şeker fabrikalarının cirolarını
toplasak, değeri bu kadar etmez.
Yine cep telefonlarında kullandığı-

mız Whatsapp örneği. Aylık 1 milyar
aktif kullanıcıya sahip. Günlük 1,6
milyar fotoğraf paylaşımı ve 53 fark-
lı dilde 42 milyar mesajlaşma oluyor.
Sadece 57 mühendis ile çalışıyor ve
2014 yılı satış rakamı 19 milyar do-
lar oldu. Bu örnekler, ilham almak
için çok önemli rakamlar. Türki-
ye'nin 2023 ihracat hedefimiz, işte
bu nedenle inovasyon, tasarım, Ar-
Ge ve markanın önemine binaen ko-
yuldu.”

“TRENDLERE BAKMAYIN, 
GİZLİ KALMIŞI ARAYIN”

Türkiye İnovasyon Haftası'nda
konferans veren dünyaca ünlü trend
uzmanı ve "Trend Avcılığı” kitabının
yazarı Magnus Lindkvist, şöyle ko-
nuştu:

"Siz rekabet mi, yoksa yaratmak
mı istiyorsunuz? Rekabet için rakip-
lere ihtiyaç var. Yarışta kazanırsanız

ödül kazanır, para alırsınız. Ama
yeni bir şeyler yaratınca insanlar
size ‘Bu bir işe yaramayacak' derler.
Yepyeni bir şeyler yaratan insanları
cezalandırıyoruz, rekabet ederse
ödüllendiriyoruz. Yaratmak, serbest-
leştirmek ve özgürleştirmek anlamı-
na geliyor. Türkiye İnovasyon Hafta-
sı da bunu yapıyor. Trendlere bak-
mayın. Trendler aslında yapılmışı
gösteriyor. Siz gizli kalmışı arayın.”

İNOVASYONUN MERKEZ 
GÜCÜ İZMİR

EİB Koordinatör Başkanı Sabri
Ünlütürk, "İzmir artık gücünü sana-
yiden almıyor, inovasyondan alıyor”
diyerek inovasyonun merkez gücü
olmayı istediklerini vurguladı. TEB
Genel Müdürü Ümit Leblebici de her
şeyin hayaller gücü ile gittiğini ve
bunun devam etmesi için girişimcile-
ri desteklediklerini anlattı. 
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İTKİB Ocak-Şubat 2015
ve 2016 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2016 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

Necip Öztaş 
Çorapland Dergisi Sorumlu Yazı İşleri

Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni

ÜLKELER
İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

İTALYA

HOLLANDA

İSVEÇ

İSPANYA

BELÇİKA

YUNANİSTAN

POLONYA

İSVİÇRE

DANİMARKA

SLOVAKYA

TÜRKMENİSTAN

NORVEÇ

AVUSTURYA

FİNLANDİYA

İRLANDA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

RUSYA FEDERASYONU

ABD

SUUDİ ARABİSTAN

BOSNA-HERSEK

MAKEDONYA

ÇEK CUMHURİYETİ

ROMANYA

BULGARİSTAN

İSRAİL

İRAN (İSLAM CUM.)

ŞİLİ

IRAK

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

2014 (ÇİFT)
56.988.889

54.704.006

26.051.848

11.693.819

9.690.887

7.012.819

5.601.404

7.090.256

3.057.582

4.591.584

3.153.000

3.631.672

3.160.714

1.381.611

2.967.095

2.132.674

705.213

721.371

1.533.669

2.728.831

1.754.812

1.038.603

1.418.204

1.184.523

214.097

1.591.860

511.688

1.031.943

1.086.725

78.742

1.014.500

10.816.266

230.340.907

2015 (ÇİFT)
63.404.642

62.064.228

25.770.781

15.382.997

11.829.516

8.344.350

7.744.134

6.144.792

4.119.748

3.858.231

3.758.892

3.746.197

3.070.695

2.669.474

2.492.353

2.189.110

2.021.938

2.000.827

1.960.385

1.815.880

1.787.381

1.505.038

1.440.084

1.419.931

1.284.330

1.277.793

1.268.054

1.211.043

1.209.709

1.117.439

1.098.922

11.795.770

260.804.663

DEĞİŞİM (%)
11,26

13,45

-1,08

31,55

22,07

18,99

38,25

-13,33

34,74

-15,97

19,22

3,15

-2,85

93,21

-16,00

2,65

186,71

177,36

27,82

-33,46

1,86

44,91

1,54

19,87

499,88

-19,73

147,82

17,36

11,32

1.319,11

8,32

9,06

13,23

2014 (USD)
36.634.642,29

31.894.505,02

17.681.490,71

6.604.948,24

6.251.787,66

4.475.140,79

5.516.962,60

4.838.684,19

1.250.028,45

2.289.816,37

2.107.799,61

3.113.310,05

1.813.535,20

331.663,98

1.746.792,61

1.257.691,91

384.167,42

512.266,81

1.105.220,61

2.093.091,95

1.729.753,14

1.125.701,14

590.776,32

401.491,22

142.428,52

3.178.899,38

180.934,77

637.340,16

1.012.472,24

77.451,47

736.223,75

9.330.133,86

151.047.152,44

2015 (USD)
36.540.691,08

33.880.942,48

17.355.832,59

7.003.091,63

6.447.890,86

4.375.822,39

6.505.575,29

4.040.432,59

1.672.535,95

3.208.182,14

2.447.135,73

2.982.689,16

1.592.976,32

603.530,79

1.271.435,03

1.210.836,31

867.447,81

987.263,62

1.462.369,74

1.471.723,76

1.684.510,74

1.045.279,80

439.020,96

422.767,74

706.413,52

1.084.336,19

472.883,99

601.550,53

1.151.068,30

802.616,45

906.043,79

11.039.174,67

156.284.071,95

DEĞİŞİM (%)
-0,26

6,23

-1,84

6,03

3,14

-2,22

17,92

-16,50

33,80

40,11

16,10

-4,20

-12,16

81,97

-27,21

-3,73

125,80

92,72

32,31

-29,69

-2,62

-7,14

-25,69

5,30

395,98

-65,89

161,36

-5,62

13,69

936,28

23,07

18,32

3,47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi'nin (TİM) Şubat ayı
sonu itibariyle ihracat
rakamlarını açıkladı. İh-

racat, 14 ayın ardından ilk kez artışa
geçti.  Şubat ayında önceki yılın aynı
dönemine göre Türkiye’nin genel ih-
racatı yüzde 3,1 artışla 10 milyar
790 milyon dolar olurken kilogram

bazında da yüzde 26 yükseliş ger-
çekleşti. Yılın ilk iki ayında ihracatta
yüzde 16,9 kayıpla 20 milyar 387
milyon dolara ulaşılırken, son 12
ayda gerileme yüzde 10,8 düşüş ile
139 milyar 735 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Sektörel bazda otomotiv
endüstrisi 1 milyar 986 milyon do-
larla ihracat liderliğini sürdürürken,

bunu hazırgiyim ve konfeksiyon ile
kimyevi maddeler ve mamulleri sek-
törleri takip etti. 

ÇORAP’TA İLK İKİ AYDA ÇİFT 
BAZINDA YÜZDE 13,2’LİK, DOLAR
BAZINDA YÜZDE 3,5’LİK ARTIŞ 

Hazır giyim içinde en önemli ih-
racat kalemlerinden biri olan çorap,

TÜRKİYE’NİN TOPLAM İHRACATI ŞUBAT AYINDA YÜZDE 3,1 ARTIŞLA 
10 MİLYAR 790 MİLYON DOLAR OLDU

Çorap ihracatta 2016 yılına
artışla başladı
Sektörel bazda otomotiv endüstrisi 1 milyar 986 milyon dolarla ihracat li-
derliğini sürdürürken, bunu hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.
Geçtiğimiz yılı düşüşle kapatan çorap ihracatı, yeni yıla pozitif bir ivmeyle
başladı. Bu yılın ilk iki ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre çift ba-
zında 13,2 dolar bazında ise 3,5’lik bir artış kaydedildi.

EN FAZLA ÇORAP İHRACATI YAPILAN ÜLKELER  (OCAK-ŞUBAT 2015, 2016 DEĞİŞİM
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2014 yılı sonlarından bu yana
Rusya’daki develüasyon ve ardından
Avro/Dolar paritesindeki ciddi deği-
şimin de etkisiyle ihracatta ciddi
düşüş kaydetti. 2015 yılı sonuna
doğru toparlanma yaşansa da yılı
eksi kapatmaya yetmedi. 2016 yılına
tedirgin giren sektöre şubat sonu iti-
bariyle gelen ihracat rakamları umut
verdi. Çift adet bazında ilk iki ayda
13,2, dolar bazında ise yüzde 3,5’lik
artış yüzleri güldürdü. Çorap ihraca-
tında ilk sırada yer alan ülkeler sıra-
lamasında ise bir şey değişmedi.
İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve
Hollanda ilk beşte yerini aldı. 

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre en fazla artış sağlayan ülkeler
ise sırasıyla yüzde 936 ile Şili, yüzde
396 ile Çek Cumhuriyeti, yüzde 161
ile Bulgaristan, yüzde 126 ile Finlan-
diya ve yüzde 93 ile İrlanda.

TÜRKİYE’NİN GENEL İHRACAT 
DEĞERLENDİRMESİ

Sektörel bazda ise şubat ayında
en fazla ihracatı 1 milyar 986 milyon
dolarla otomotiv endüstrisi gerçek-
leştirdi. Bunu 1 milyar 425 milyon
dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1
milyar milyar 145 milyon dolarla
kimyevi maddeler ve mamulleri sek-

törleri takip etti. Şubat ayında en
fazla ihracat artışını yüzde 41,4 ile
Savunma ve Havacılık Sanayi sek-
törü yakalarken, bunu yüzde 24,3
yükselişle Süs Bitkileri ve Mumülleri
sektörü izledi,

PARİTE ETKİSİ AB BÖLGESİNDE
DEVAM EDİYOR

TİM verilerine göre şubat ayında
da ihracatta parite etkisi 128 milyon
dolarlık negatif etki yaptı. En fazla
ihracat yapılan ilk 5 ülke ise yüzde
13,1 artış ile Almanya'ya, yüzde 15,7
yükselişle İtalya'ya, yüzde 12 büyü-
meyle Fransa'ya yapıldı. En fazla ih-
racat yapılan diğer ülkeler
İngiltere'ye yüzde 4,5, Irak'a ise
yüzde 5,8 oranlarında azalış oldu.
Şubat ayında en fazla ihracat yapılan
30 ülke arasında en yüksek ihracat
artışı yüzde 47 ile Ukrayna öne çı-
karken, Mısır'a yüzde 46,7, Yunanis-
tan'a yüzde 40, Fas'a yüzde 34,
Bulgaristan'a yüzde 31, Hollanda'ya
yüzde 25 ve Polonya'ya da yüzde 24
oranlarında yükseliş yaşandı.

AB BÖLGESİNE İHRACAT 
YÜZDE 12 ARTTI

Bölgesel bazda şubat ayı ihracat
verileri incelendiğinde AB bölgesine

yüzde 12, Afrika'ya yüzde 17, Okya-
nusya'ya yüzde 20, Uzakdoğu ülkele-
rine yüzde 19 oranlarında arttı.
Kuzey Amerika'ya yüzde 8 ve Orta-
doğu ülkelerine ise yüzde 3 oranla-
rında gerileme oldu.  

İSTANBUL İHRACATTA LİDERLİĞİ
KAPTIRMADI

Şubat en fazla ihracat yapan ilk
10 ilin verilerine göre Kocaeli'nin ih-
racatı yüzde 4, Denizli'nin ihracatı da
yüzde 3 düştü. İstanbul'un yüzde 2,
Bursa'nın yüzde 9, İzmir'in yüzde 4,
Ankara'nın yüzde 10, Gaziantep'in
yüzde 12, Manisa'nın yüzde 8, Sa-
karya ve Hatay'ın ise yüzde 4 bü-
yüme gösterdi.  Karaman'ın şubat ayı
ihracatı ise geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 13 yükselişle 26
milyon dolar oldu.

Şubat ayı ihracat verilerini
Yunus Emre, Şeyh Edebali gibi gönül
adamlarını yetiştiren Karaman'dan
açıklayan TİM Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi, bu ilin 2002 yılında 36 mil-
yon dolar, 2015 yılında ise 8 kat
artışla 304 milyon dolarlık ihracata
imza attığını hatırlattı. Karaman Ha-
valimanı projesinin devreye girme-
siyle ilin ihracatının olumlu
gelişmeler göstereceğine inandığını

SIRASIYLA İHRACATTA EN FAZLA ARTIŞ KAYDETTİĞİMİZ ÜLKELER 
(OCAK-ŞUBAT 2015, 2016 KARŞILAŞTIRMALI)
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vurgulayan Büyükekşi, bölgenin hu-
bubat, bakliyat ve yağlı tohum ma-
mullerinin dışında yeni sektörlerde
de atılım yapacağını ümit ettiklerini
dile getirdi.

TÜRKİYE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE
YÜZDE 5 BÜYÜYECEK

Büyükekşi konuşmasında ayrıca
dünya ekonomisindeki gelişmelere
değinerek emtia, enerji ve petrol fi-
yatlarındaki sert düşüşleri hatırlattı.
Dünya Ticaret Örgütünün güncel ve-
rilerine göre, dünya ticaretinde
yüzde 11 düzeyinde gerileme yaşan-
dığını kaydeden Büyükekşi,  "Dünya
genelinde yaşanan olumsuz gelişme-
lere rağmen ülkemiz geçen yıl 3.
çeyrek itibarı ile yüzde 3,4'lük bü-
yüme performansı gösterdi. Bu bü-
yüme oranıyla, Çin ve Hindistan
haricindeki gelişmekte olan ülkeler
arasında önde geliyoruz. OVP'ye
göre 2015 yılında yüzde 4, 2016 yı-
lında yüzde 4,5 büyüme beklentisi
bulunuyor. Önümüzdeki dönemde
ortalama yüzde 5'lik büyüme hede-
fine ulaşacağımıza inanıyoruz.
IMF'de, ekonomimizdeki olumlu
seyir sonrası Türkiye'nin 2016 yılı
büyüme oranını 0,3 puan yükselte-

rek 3,2 olarak belirledi” diye ko-
nuştu.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜN
ÖNCELİKLİ HEDEF

İhracatta öncelikleri arasında
yüksek katma değerli ürünler oldu-
ğunun altını çizen Büyükekşi, "Bu
konu TİM için bir misyona dönüştü”
diyerek TBMM'den geçen ve yürür-
lüğe giren Ar-Ge Reform Paketinin
hedefe ulaşmada büyük katkı sağla-
yacağına inandığını vurguladı. Ay-
rıca Turizm Acil Eylem Planı Destek
Paketi'nin de ülke ekonomisi açısın-
dan oldukça önemli olduğunun altını
çizen Büyükekşi, "Eylem planı dahi-
linde, Tanıtım Fonu'nun devreye gir-
mesinin, Türkiye hakkındaki kara
propagandanın engellenmesi bakı-
mından son derece hayati olduğunu
düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İHRACAT DESTEK PAKETİ'
UMUTLA BEKLENİYOR

TİM ve ihracatçı birlikleri olarak
bir süredir üzerinde çalıştıkları İhra-
cat Destek Paketi'ne de değinen Bü-
yükekşi, hükümete arz ettikleri bu
önerilerinin tüm sektörlerle ilgili
makro önerilerin yer aldığını ve ih-

racatın kısa bir sürede hızlı bir şe-
kilde artmasını sağlayacağına inan-
dıklarını söyledi.  �

Diğer yandan 2016 yılında dün-
yanın dört bir yanına ulaşmayı he-
deflediklerini aktaran Büyükekşi,
"Dünya ticaretinin üçte birini, dünya
ekonomisinin yaklaşık yarısını oluş-
turan 34 ülkeye ticaret heyeti dü-
zenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca 365
gün fuar mantığıyla hayata geçirmek
istediğimiz Türkiye Ticaret Merkez-
leri' projemizi İran, B.A.E., A.B.D.,
İngiltere ve Almanya'da açmaya baş-
lıyoruz. En önemli ihracat pazarımız
olan AB ile gündemimizde olan
Gümrük Birliğinin güncellenmesi
konusunda çalışmalarımız devam
ediyor. Ekonomi Bakanlığımızın li-
derliğinde, söz konusu bir güncelle-
menin, ekonomimize olası etkilerini
analiz ettiriyoruz. Diğer taraftan,
Trans Pasifik Anlaşmasının ülkemize
ve sektörlerimize olası etkilerini
analiz ettiriyoruz. Yakın zamanda
bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi
kamuoyuyla paylaşacağız” diye ko-
nuştu.

TİM Başkanı Büyükekşi de ihra-
cat artışının önemine değinerek ih-
racatçının moral bulduğunu aktardı.

En önemli ihracat pazarımız

olan AB ile gündemimizde olan

Gümrük Birliğinin

güncellenmesi konusunda

çalışmalarımız devam ediyor.

Ekonomi Bakanlığımızın

liderliğinde, söz konusu bir

güncellemenin, ekonomimize

olası etkilerini analiz ettiriyoruz”
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Şili ithal ikameci ekonomi
politikalarını 1970’lerin
ortasında, diğer Latin
Amerika ülkelerinden

yaklaşık on yıl önce terk etmiş ve li-
beral ekonominin uygulanması doğ-
rultusunda önemli adımlar atmıştır.
Bu durum, üretim artışını ve rekabeti
beraberinde getirmiş, madencilik ve
balıkçılık başta olmak üzere gelenek-
sel ihracat endüstrilerinde büyüme
kaydedilmiştir. Aynı zamanda, selü-
loz, meyve, somon, ağaç ürünleri, şa-

rapçılık ve metanol gibi yeni sektör-
lerde, hava ve gemi taşımacılığı ve
turizm gibi hizmet sektörlerinde ge-
lişme sağlanmıştır.

İHRACAT GELİRLERİNİN YÜZDE
40’I MADENCİLİKTEN

İhracat gelirlerinin %40’ını ma-
dencilikten, milli gelirin ise üçte birini
bakırdan elde eden Şili’nin en büyük
madencilik şirketi olan Codelco, tek
başına dünya bakır üretiminin
%10’unu gerçekleştirmektedir.

GSYİH’nin %12’sini oluşturan ve ül-
kedeki işgücünün %12’sine istihdam
sağlayan imalat sanayinde 2009 kri-
zinde meydana gelen gerilemede sek-
törün küçük ve orta ölçekli şirketler-
den oluşması etkili olmuş, hükümet
tarafından bu üreticilere vergi kolay-
lıkları tanınmıştır. Kriz nedeniyle ül-
kenin en önemli sektörlerinden olan
işlenmiş meyve-sebze ve şarap ihra-
catı da gerilemiştir. Hayvancılık ve
balıkçılık sektörlerinin gelişmiş oldu-
ğu Şili’de işgücünün %10’u tarım
sektöründe istihdam edilmektedir. Ül-
kede petrol üretimi 20 yıldır azalmak-
ta olup, doğal gaz üretimi de tüketimi
karşılayacak düzeyde değildir.

Ekonomik faaliyetler özellikle ül-
kenin orta kısmında yoğunlaşmıştır.
Ülke nüfusunun %40’ını barındıran
Santiago, GSYİH’nin %47’sini üret-
mektedir. Valparaiso bölgesindeki nü-
fus toplam nüfusun %10’unu oluştur-
maktadır. Kuzeyde madencilik sektö-
rünün gelişimi; güneyde somon yetiş-
tiriciliği, turizm ve metanol üretimi,
ekonomik faaliyetlerin ülke geneline
yayılmasını sağlamıştır.

EKONOMİK PERFORMANS
Piyasa ekonomisinin geçerli oldu-

ğu Şili’de ihracat gelirleri milli gelirin
dörtte birini oluşturmaktadır. 1990’lı
yıllarda gerçekleştirilen ekonomik re-
formlar sayesinde 1991–1997 yılları
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Şili, siyasi istikrarı ile dikkat
çeken bir pazar
Güney Amerika kıtası ülkelerinden Şili, Ocak-Şubat 2016 ihracat verilerinden
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 900 ihracat artışıyla dikkat çekti. Si-
yasi istikrar, ticaret serbestisi, kişibaşı gelir, yaşam standardı, basın özgürlüğü,
şeffaflık ve rekabetçilik açısından Latin Amerika’nın önde gelen ekonomilerin-
den olan Şili’nin finans sistemi de oldukça gelişmiştir. Şili, Latin Amerika’da
kredi notunu 25 yıldır A’da tutmayı başarabilen tek ülkedir.

Santiago
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arasında reel GSYİH artışı ortalama
%8’e ulaşmış, ancak 1998 yılında
gerçekleşen finans krizinin etkisiyle
artan cari açığın azaltılmasına yönelik
olarak uygulanan sıkı para politikası
nedeniyle büyüme oranı %4’te kal-
mıştır. 1999 yılında yaşanan kuraklık
ise, tarımsal üretimin azalmasına,
hidroelektrikten elde edilen enerjinin
azalması nedeniyle elektrik kesintile-
rine ve 15 yıl sonra ilk kez ekonomik
küçülmeye sebep olmuştur. Sonraki
yıllarda ekonomik büyüme ortalama
%4 düzeyinde gerçekleşirken, başlıca
ticaret partnerleri ile imzalanan Ser-
best Ticaret Anlaşmaları neticesinde
ticaret daha da liberal hale gelmiş ve
doğrudan yabancı sermaye girişi hızla
artmıştır.

2010 yılında OECD’ye katılması-
nın ardından, yakın gelecekte G20 ül-
kelerine arasına girme yönünde umut
vadeden ülkelerden biri olan Şili, yak-
laşık 23.000 Dolar düzeyindeki kişi
başı gelir düzeyi ile Latin Amerika’nın
önde gelen ekonomilerindendir.

EKONOMİ POLİTİKALARI
Aralık 2013 seçimlerini kazanan

ve Mart 2014’te yönetimi dört yıllığı-
na devralan Michelle Bachelet hükü-
metinin önceliği ise gelir dağılımı
adaletsizliğinin giderilmesidir. Nite-
kim Şili, OECD ülkeleri içinde gelir
dağılımı adaletsizliğinin en yüksek ol-
duğu ülkedir. Ekonomiyi canlandır-
mak ve tüketicilerin güveni artırmak
için yapılan reformlar sonucunda yatı-
rımlar ve ekonomi bir miktar yavaşla-
mıştır.

EKONOMİDE GELECEĞE YÖNELİK
BEKLENTİLER

2015 yılında son altı yılın en dü-
şük seviyesine inen bakır fiyatları, ya-
bancı yatırımlardaki azalma ve özel
tüketim harcamalarındaki kontrollü
artış sebebiyle Şili ekonomisi için
2015 yılında beklenen büyüme oranı
%2,1, 2017-20 yılı için ise ortalama
%4 civarındadır. İmalat sanayinin kü-
çük ölçekli olması sebebiyle tüketim,
ara malı ve sermaye malı ihtiyacını it-
halat ile karşılayan Şili, dünya piyasa-

larındaki dalgalanmalardan kolayca
etkilenen ve en önemli ihraç ürünü
olan bakırın yanı sıra üretimde de it-
hal petrol fiyatlarına bağlı bir ekono-
mik yapı sergilemektedir. Şili’nin ih-
racat gelirlerinin yarısından fazlası
değerli madenlerden elde edilmekte-
dir.

Şili’nin son yıllarda Çin ile yakın-
laşması ise, ABD ve Avrupa kaynaklı
krizlerin ülke ekonomisine etkisinin
sınırlı tutulmasında önemli bir unsur-
dur. Nitekim ülkede çıkarılan bakır,
Çin gibi hızlı büyüyen ülkelerden bü-
yük talep görmekte ve bakır fiyatla-
rındaki artış Şili ekonomisine önemli
katkı sağlamaktadır. Ancak Şili’de
üretilen madenlerin en büyük alıcısı
konumunda olan Çin ekonomisinin
halihazırda %7-8 seviyesindeki büyü-
me hızının 2020 yılında %5 seviyele-
rine gerileyeceğine yönelik yapılan
tahminler, Şili ekonomisinin de uzun
vadede olumsuz etkilenebileceğini ve
2013 yılı öncesindeki büyüme oranla-
rını bir daha yakalayamayacağını bir
işaret etmektedir.

Madencilikten sonra ülkenin ikinci
büyük ihracat sektörü olan tarımdaki
büyümeyi ise, artan küresel talep ve
STA’lar sayesinde büyük bir pazara
ulaşma imkanı desteklemektedir.
Güçlü bir sanayi üretimi olmayan Şili
ekonomisini gıda işleme sanayindeki

büyüme güçlü tutmaktadır. Peraken-
de, ulaştırma, taşımacılık ve turizm
sektörlerinde gelişmiş bir altyapıya
sahip olan ve bölgenin finans merkezi
konumundaki Şili’de hizmetler sektö-
ründe de büyüme beklenmektedir.
Hükümetin altyapı ve ticari amaçlı
projelere yatırım yapması ise inşaat
faaliyetlerini artıracaktır.

DIŞ TİCARET
Küresel ekonomik krizin olumsuz

etkilerine rağmen yıllardır dış ticaret
fazlası veren Şili’nin 2012 ve 2013
yıllarında dış ticareti açık vermiş, an-
cak 2014 yılında yeniden toparlanma
gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise ülke
ihracatı %17 azalırken, ithalattaki
azalma %13 olarak gerçekleşmiş ve
dış ticaret fazlası %92,5 düşüşle 322
milyon Dolara gerilemiştir. 

TÜRKİYE İLE TİCARET
Şili, Ekonomi Bakanlığı’mız tara-

fından 2014-2015 döneminde Önce-
likli Ülkelerinden birisi olarak belir-
lenmiştir.

Türkiye ile Şili, birbirinden çok
uzak coğrafyalarda yer almasına rağ-
men, iki ülke halkı arasında özel bir
sempati vardır. 1923'te kurulan Tür-
kiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan Latin
Amerika ülkesi Şili olmuştur. Bu dav-
ranış Türkiye'de, Şili ulusunun milli
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bağımsızlığa ve ülkeler arasındaki
dostluğa verdiği değerin somut bir
ifadesi olarak kabul edilmiş ve her iki
ülke arasında 1926 yılında imzalanan
Dostluk Anlaşması ile ikili ilişkilerin
sağlam temelleri oluşturulmuştur. İki
ülke arasındaki ticari ilişkiler ise
1970'li yıllarda başlamıştır.

Türkiye ile Şili arasındaki ticaret
yıllar itibarıyla incelendiğinde, söz ko-
nusu ülkeye gerçekleştirilen ihracatın
2009-13 yılları arasında düzenli ola-
rak arttığı, 2014 yılında ihracatımızda
%9,4 oranında, 2015 yılında ise %5,3
düşüş gerçekleştiği görülmektedir.
2014 yılında Şili’den ithalatımız
%10,5 oranında, 2015 yılında ise
%22,2 oranında azalmıştır. İki ülke
arasındaki ticaret hacmi 2015 yılı iti-
barıyla 470 milyon Dolar olup, ülke-
miz aleyhindeki dış ticaret açığının
aynı yıl %42,6 düşüşle yaklaşık 95
milyon Dolar düzeyinde gerçekleştiği
görülmektedir. 

İHRACAT
Şili’ye 2015 yılı ihracatımızın

%11’ini oluşturan ve ilk sırada yer
alan demir-çelik çubukları %9,3 pay
ile binek otomobilleri ve steyşın va-
gonlar izlemektedir. Eşya taşımaya
mahsus motorlu taşıtlar, saf amonyak,
demir-çelik profiller, kara taşıtları ak-
samı, halı ve kilim, traktörler, inşaat
demiri, krom oksitleri, kağıt ve karton

ambalaj malzemeleri ise bu ülkeye ih-
raç edilen diğer başlıca ürün grupları-
dır. Aynı dönem Şili’ye ihracatımızın
%3,9’unu tarım ve gıda ürünleri oluş-
turmuştur.

İHRACAT POTANSİYELİ OLAN
BAŞLICA SEKTÖRLER

Güçlü rakiplerin varlığına karşın
bölgenin en gelişmiş ve liberal ülkele-
rinden biri olan Şili ile ülkemiz ara-
sında yürürlükte olan Serbest Ticaret
Anlaşması’nın da olumlu katkısıyla
Türk ürünlerinin tanıtımına yönelik
aktif bir strateji uygulanarak bu ülke-
ye yönelik ihraç ürünlerimizin çeşit-
lendirilmesi mümkündür. Ayrıca her
iki ülke de, coğrafi konumları ve böl-
gesel ilişkileri nedeniyle kendi pazar-
ları yanında, dahil oldukları bölgesel
işbirlikleri kapsamında diğer pazarla-
ra da giriş fırsatı sunmaktadır.

Tarım ve gıda ürünlerinden biskü-
vi, şekerli ve çikolatalı mamuller, zey-
tinyağı, zeytin, maya ve kuru kayısı;
sanayi ürünlerinde ise demir/çelik çu-
buklar, traktörler, ısıtması elektrikle
olmayan demir-çelik radyatör, jenera-
törler, demir/alaşımsız çelikten profil,
oto yedek parça, kauçuktan yeni dış
lastikler, otomobil ve steyşın vagon-
lar, ev tekstili, ağır iş makine ve ci-
hazlarının aksam ve parçaları ve eşya
taşımaya mahsus motorlu taşıtlar Şili
pazarında potansiyel arz etmektedir.

Madencilik ve savunma sanayi sektör-
lerinde de iki ülke arasında işbirliği
imkanları mevcuttur.

Değişen tüketim kalıpları çerçeve-
sinde Şili’de büyüme potansiyeli olan
sektörler; otomobil, televizyon (özel-
likle LCD ve plazma), kozmetik ve ki-
şisel hijyen ürünleri, spor giyim, ev
hayvanları sektörüne yönelik ürünler,
geniş bant internet sistemleri ve taşı-
nabilir PC ve akıllı cep telefonu paza-
rıdır. Ayrıca gerek çevresel duyarlılık-
lar çerçevesinde yenilenebilir enerjiye
duyulan ilgi, gerekse uzun vadede ta-
sarruf nedenleriyle hanehalkları ve iş-
yerleri tarafından güneş enerjisine
yönelik talepte de düzenli bir artış
gözlenmekte olup, güneş panelleri
pazarı genişlemektedir. 

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARETE
İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR VE
BAŞLICA SORUNLAR

İki ülkenin ürün yelpazesinin özel-
likle tarım ürünlerinde benzerlik gös-
termesi nedeniyle bu ülkeye yönelik
ihraç ürünlerimizin çeşitliliğinin kısıtlı
olması, coğrafi uzaklık nedeniyle işa-
damlarının karşılıklı ziyaretlerinin ye-
terince sık olmaması, Türkiye’nin pa-
zarda yeterince tanınmaması, navlun
fiyatlarının yüksekliği nedeniyle bölge
ülkeleri ile rekabette ve lojistikte kar-
şılaşılan dezavantajlar, Şili pazarında
karşılaşılan başlıca sorunlardır.

Valparaíso
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PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER:
DAĞITIM KANALLARI

Şili’de bir bağlı kuruluş ya da şube
açmak, Şili pazarına girmek isteyen
ihracatçılar için önemli bir başarı un-
surudur. Yurt dışında yasal olarak ku-
rulmuş herhangi bir şirket Şili’de
kendi adı altında yetkilendirilmiş bir
şube (agencia) kurabilir. Özellikle pa-
zara yeni girecek ihracatçılar için baş-
ka bir pratik ve daha çok tercih edilen
pazara giriş strate-
jisi ise alıcılara eri-
şimi iyi olan ve
teknik uzmanlığa
sahip bir acente ya
da temsilci ata-
maktır. Küçük ya
da orta ölçekli şir-
ketler Şili pazarına
genellikle bir acen-
te, distribütör ya da toptancı ile gir-
meyi tercih etmektedir. Şili’de nere-
deyse tüm firmaların merkez ofisleri
Santiago’dadır. Büyük firmaların Iqui-
que ve Punta Arenas serbest ticaret
bölgeleri de dahil olmak üzere ülke-
nin diğer bölgelerinde şubeleri bulun-
maktadır. Acente/temsilci komisyon-
ları ürüne göre değişmekle birlikte,
%5–10 arasındadır.

Şili, iş dünyasındaki ilişkilerin ba-
şarı için anahtar durumda olduğu, gö-
reli olarak küçük bir pazardır. Hizmet-
ler sektöründe; özellikle bankacılık/fi-
nans ve telekomünikasyon sektörle-
rinde genellikle doğrudan pazarlama
kullanılmaktadır. Katalog ile ve inter-
net üzerinden satışlar Şili pazarında
yaygın yöntemler olmamakla birlikte;
orta ve üst gelir düzeyindekiler, genç-
ler ve interneti yakından takip eden
profesyoneller bu yöntemleri giderek
daha fazla kullanmaktadır.

Geleneksel Şili tüketicileri, kata-
loglardan bakarak satın almaktan zi-
yade genellikle mağazaları gezmeyi
tercih etmektedir. Tüketiciler satış
sonrası hizmetleri sağlayacak ve her-
hangi bir problem çıkması durumun-
da başvurabilecekleri bir mağazadan
satın almayı tercih etmektedir. Kredi
kartı kullanımı yaygın olmamakla bir-
likte giderek artmaktadır.

Şili’ye ithal edilen mallar için en
önemli giriş noktaları limanlardır. İh-
racatın %97’si, ithalatın ise %59’u
başta San Antonio ve Valparasio li-
manları olmak üzere limanlar üzerin-
den gerçekleştirilmektedir. Geriye ka-
lan ticaret ise havayolu, karayolu ve
demiryolu (özellikle Arjantin, Brezilya
ve Bolivya’dan) aracılığıyla yapılmak-
tadır. Malların ülke içinde giriş nokta-
sından nihai varış noktalarına dağıtı-

mında karayolu ve de-
miryolu kullanılmakta-
dır. Şili’nin demiryolu
ağı çok geniş olmayıp,
demiryollarının mo-
dernleştirilmesi plan-
lanmaktadır. Ülkenin
lojistik altyapısı moder-
nize edilmiş, çok sayı-
da dağıtım merkezi ve

depo (özellikle çok katlı mağazalar,
süpermarket zincirleri ve dağıtım şir-
ketleri gibi büyük perakendeciler ta-
rafından) inşa edilmiştir. Kurye ve ta-
şımacılık şirketleri ülke çapında etkin
bir biçimde faaliyet göstermektedir.

TÜKETİM PİYASASI, TÜKETİCİ
TERCİHLERİ VE TÜKETİM HARCA-
MALARI

Şili’de kadınların çalışma hayatına
katılımında önemli artış vardır (yakla-
şık %40). 1960’larda bir kadın ortala-
ma 5 çocuk sahibi olurken, bu sayı
günümüzde 2’ye gerilemiştir. Çocuk
ölüm oranları sürekli gerilemekte ve
ortalama yaşam beklentisi artmakta-
dır. Orta sınıf genişleyerek güçlen-
mekte, yoksulluk azalmaktadır. Nüfus
giderek daha fazla büyük şehirlerde
yoğunlaşmakta, eğitim görülen yıl sa-
yısı ve özel üniversitelerin sayısı art-
makta, banka müşterilerinin sayısı ile
kredi kullanım oranları yükselmekte-
dir. Dış turizm yoluyla da Şili dünyada
giderek daha fazla tanınmaktadır.

Güvenliğin giderek artan bir sorun
haline gelmesi ailelerin eğlence alış-
kanlıklarını değiştirmekte, bir yandan
evlerin güvenlik önlemleri artılırır-
ken, diğer yandan çocukların boş za-
manlarını evlerinde geçirmeleri için
daha fazla bilgisayar, büyük ekran tel-

evizyon vs. satın alınmaktadır. Tekno-
lojiye adaptasyon ve erişim çok hızlı-
dır. Cep telefonu, cep bilgisayarı kul-
lanımı ve internet erişimi çok yaygın-
dır. Nüfusun % 48’i internetten alış-
veriş yapmaktadır.

Şehirleşme ve zenginleşmeye pa-
ralel olarak ihtiyaçlar hiyerarşisinin
üst basamaklarında yer alan ruhsal ve
bedensel gelişime ilişkin tüketim ka-
lıpları (spa, yoga, dekorasyon, plastik
cerrahi, spor, kozmetik) giderek önem
kazanmaktadır. Çevre bilinci ve sosyal
sorumluluklar tüketim alışkanlıklarını
ve marka tercihlerini giderek daha
fazla etkilemektedir. Tüketici hakları
konusunda genel bir bilinçlilik söz ko-
nusudur. Tüketicilerin %82’si haksız-
lığa uğradığında şikayetçi olmakta,
%62’si haksızlığa yol açan firmayla iş
yapmaya son vererek cezalandırma
yoluna gitmektedir. Kamu otoritesine
iletilen her üç şikayetten ikisi tüketici
lehine sonuçlanmaktadır.

Ürünün niteliğine göre değişmekle
beraber, genel olarak fiyat Şili paza-
rında rekabetin anahtarıdır. Fiyatın
yanı sıra kalite, dayanıklılık, teknoloji,
müşteri desteği ve satış sonrası hiz-
metler de satın alma kararlarını etki-
leyen önemli unsurlardır.

Tüketici hizmetleri, pazara girişte
ve tutunmada birçok ürün için başarı-
nın temelidir. Teknik eğitim ya da sa-
tış sonrası teknik destek gerektiren
ürünler için, yerel bir firma ile çalış-
mak önemlidir. Nitekim Şili toplu-
munda bağların kuvvetli olması nede-
niyle, firma itibarı kısa bir sürede ka-
zanılabilmekte veya kaybedilebilmek-
tedir.

2014 yılı itibarıyla kişi başı özel
tüketim harcamaları 9.191 ABD Dola-
rı civarında olup, 2015 yılı için bekle-
nen artış reel olarak %1,9’dur. Tüke-
tim harcamalarının dağılımına bakıl-
dığında; gıda ve alkolsüz içecekler, ev
eşyaları ve hizmetler, sağlık hizmetle-
ri ve ürünleri, hazır giyim ve ayakka-
bı, konut, lojistik, telekomünikasyon,
eğitim, oteller ve yiyecek-içecek teda-
riki, tatil ve eğlence, alkollü içecekler
ve tütün harcamaları öne çıkmakta-
dır. (T.C. Ekonomi Bakanlığı)
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Mal ithaline göre
farklı bir vergilen-
dirme anlayışı be-
nimsenmiş olan

yurt dışından sağlanan hizmetlerin
gelir/kurumlar vergisi stopajı ve
KDV sorumluluğu konusunda dikkat
edilmesi gereken hususların açıklan-
masında yarar vardır. Çünkü işletme
sahipleri genelde vergi danışmanla-
rına başvurmadan bu tür işlemler
için gerekli anlaşmaları yapmakta
ancak daha sonra aşağıda bahsede-
ceğimiz vergisel yükümlülükleri öğ-
renince de evdeki hesap çarşıya uy-
mamaktadır. Bunun yanı sıra yurt
dışından sağlanan ticari hizmetlerin
yasal olarak stopaj kapsamı dışında
tutulması ve işletmelerin hangi hiz-

metlerin ticari nitelik taşıdığını tes-
pit etmekte zorlanmaları da bu ko-
nuda hatalı işlemler yapılmasına se-
bep olmaktadır. 

Bu yazımızda, yukarıda kısaca
yaptığımız tespitin bir sonucu olarak,
yurt dışından temin edilen hizmetle-
rin bedelleri ödenirken yapılacak
vergi uygulamalarının usul ve esasla-
rını açıklanacaktır.

YURTDIŞINDAN GELEN TÜM 
HİZMET FATURALARI, STOPAJA VE
KDV SORUMLULUĞUNA TABİ OLUP
OLMADIKLARINA GÖRE İRDELEN-
MELİDİR 

Türkiye'de kurumlar vergisi mü-
kellefi olmuş yabancı ortaklı şirket-
ler ya da bu şirketlerin Türkiye'deki
şubelerinden alınan hizmetler için
stopaj zorunluluğu yoktur. Çünkü bu
hallerde, Türkiye'de tam ya da dar
mükellef şeklinde vergiye tabi olan
ve Türkiye'deki vergi kanunlarına
göre fatura düzenleyen ve beyan-
name veren bir şirket söz konusu-
dur. Bu stopaj, Türkiye'de işyeri ve
daimi temsilcisi olmadığı için, Türki-
ye'de yıllık beyanname usulünde
vergilendirilemeyen yabancı kurum-
ların Türkiye'de elde ettikleri gelir-
leri için uygulanacaktır. Ancak bu
durum yurt dışından gelen her hiz-
met belgesi için de tevkifat yapıla-
cağı anlamında gelmemelidir.

Yurtdışından alınan hizmeti ve-
ren mükellef, gerçek kişi ise Gelir
Vergisi Kanunu’nun (GVK’nın) 94
üncü, tüzel kişi ise Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun (KVK’nın) 30 uncu
maddesi uyarınca stopaja tabi olup
olmadığına karar verilecektir. Bunun
yanı sıra bazı hizmetlerden stopaj
yapma zorunluluğu tanınan istisna
nedeniyle veya çifte vergilendirmeyi
önleme anlaşmaları gereğince zo-
runlu olmaktan çıkabilir veya yapı-
lan stopajın oranı değişebilir. 

Yine yurtdışındaki kişi veya firma-
lardan alınan Türkiye’de icra edilen
veya Türkiye’de faydalanılan hizmet-
ler için KDV Kanunu’nun 9’uncu
maddesi uyarınca KDV sorumluluğu
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çifte
vergilendirme anlaşmaları KDV’yi
konu almadığı için, hizmeti veren ya-
bancının Türkiye ile vergi anlaşması
olan bir ülkenin mukimi olup olma-
ması, KDV sorumluluğunu etkileme-
mektedir. 

Bir vergi anlaşması uyarınca, hiz-
metin kurumlar vergisi stopajına tabi
olmaması, KDV açısından yapılması
gereken stopajı etkilemeyecektir.
KDV ayrı, kurumlar vergisi ayrıdır.

KURUM STOPAJINA TABİ 
ÖDEMELER 
- Telif, imtiyaz, ticaret unvanı, marka,

know-how, ihtira, işletme, alâmeti-
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Yurt içinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi mükelleflerin, yurt dışın-
dan mal ithal etmeleri gibi hizmet de ithal etmeleri mümkündür. Ancak yurt
dışında yerleşik kişi ve kuruluşlardan hizmet ithal edilmesi, gümrükleme işle-
mine tabi olmadığından, hizmeti alan Türkiye’deki kişi ve kurumlara, yapılan
yasal düzenlemelerle gelir veya kurumlar vergisi stopaj sorumluluğu ile KDV
kesintisi yapma sorumluluğu getirilmiştir.

Yurt dışından alınan hizmetlerin
stopaj ve KDV karşısındaki durumu
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farika ve bunlara benzer gayri
maddi haklar için ödenen bedeller
ve kiralar,

- Kiralama hizmetleri karşılığında
ödenen bedeller. (Finansal kira ve
normal kira) 

- Eleman ücretleri (Yurt dışında mu-
kim bir şirkette çalışan ve geçici
görevle Türkiye’ye gelen personel
için yurt dışındaki firmaya ödenen
ücret karşılığı ödemeler)

- Danışmanlık, mühendislik, eğitim,
montaj, tercüme hizmetleri gibi
serbest meslek kapsamında yapılan
ödemeler. 

- Borç verme, mevduat ve benzeri
fon kaynakları karşılığında ödenen
faizler. 

KURUM STOPAJINA TABİ 
OLMAYAN ÖDEMELER 
- Fuar katılım bedelleri,
- Yurt dışında yapılan ilan ve reklam

bedelleri,
- Her çeşit komisyon ödemeleri,
- Tamir veya bakım ücreti ödeme-

leri, 
- Sigorta prim ödemeleri,
- Yurt dışında yaptırılan fason iş be-

deli ödemeleri,
- Gözetim ücret ödemeleri,

- Uydu ve data hattı kira ödemeleri,
- Yurt dışı seyahatlerde yapılan öde-

meler. (konaklama, yemek, ulaşım,
haberleşme) 

Yukarıdaki ödemeler ve benzer
ödemeler ticari kazanç niteliğinde
ödemeler olduğu için stopaj kapsa-
mına girmemektedir.

KURUM STOPAJI NE ZAMAN 
YAPILACAKTIR? NE ZAMAN 
ÖDENECEKTİR?

Yasaya göre, yabancı ülke mükel-
leflerine bu türden nakit ya da hesa-
ben ödeme yapıldığı anda stopaj tu-
tarının hesaplanarak stopajın
yapılması gerekmektedir. Yani nakit
bir ödeme yapılmasa bile, alınan hiz-
metle ilgili olarak yurt dışından ge-
len bir belge kayıtlara gider yazıldığı
ve karşı taraf hukuken ve ekonomik
olarak alacaklı hale getirildiği anda,
hesaben ödeme veya tahakkuk iş-
lemi gerçekleşeceği için, tevkifat
yapma yükümlülüğü doğmuş olmak-
tadır.

Stopaj yapma yükümlülükleri 
bulunanlar işlemleri yaptıkları ayı 
izleyen ayın 26’ıncı günü akşamına
kadar stopaja tabi tuttukları vergiyi

vergi dairesine ödemek zorundadır-
lar.

STOPAJ BRÜT TUTAR ÜZERİNDEN
HESAPLANMALIDIR

Yapılacak tevkifat, yurtdışına ya-
pılacak ödemelerin brüt tutarları
üzerinden gerçekleştirilecektir. Eğer
yurt dışına belli bir tutarda ödeme
yapılmış ise, bu tutar net ödeme sa-
yılacak ve ödeme tutarından hare-
ketle brütleştirilme yapılacak ve bu-
lunan bu tutar tevkifata tabi
tutulacaktır. Yurt dışından alınacak
hizmetlere yönelik yapılacak sözleş-
melerde bu hususa çok dikkat edil-
melidir. Kararlaştırılan tutar brüt tu-
tardır ibaresini sözleşmeye ekletmek
gerekmektedir. Genelde anlaşma-
larda karşı taraf vergilerin Türki-
ye’de ödemeyi yapanlarca karşılana-
cağına dair hüküm koymak ister
buna karşı çıkılmalıdır.

MUKİMLİK BELGESİ TALEP 
EDİLMELİ MİDİR?

Stopaja tabi ödemelerde, hizmeti
verenin mukimi olduğu ülke ile Tür-
kiye arasında yapılmış ve yürürlüğe
girmiş bir vergi anlaşması olup olma-
dığına ve bu anlaşmanın stopajı etki-
leyip etkilemediğine bakılmalıdır. Ay-
rıca hizmet faturaları üzerinden, Çifte
Vergilemeyi Önleme Anlaşması kap-
samında olan ülkelerde ikamet edip
de stopaj kesintisi yapılmasını iste-
meyen kişi veya kurumlardan mu-
kimlik belgesinin istenmesinde fayda
vardır. Bazı büyük şirketlerin merkez-
leri farklı ülkelerde olup, gelen fatu-
ralar üzerinde merkez adresi yerine
şube adresi yazabilir, bu durum ise
farklı algılamalara yol açtığı için so-
rumluluk açısından yanıltıcı olabil-
mektedir.

TAAHHÜT BELGESİ ALINMALI
MIDIR?

Hizmet alınan yabancı şirket,
Türkiye’de başka şirketlere de
hizmet vermiş olabilir bu durumda
Türkiye’de verilen hizmetin toplam
süresinin 183 günü aşıp aşmadığı
önem kazanacaktır. Hizmet alınan
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şirket Türkiye’de 183 günün altında
hizmet verdiğini ve ÇVÖA göre
kendisinden stopaj yapılmamasını
talep ediyorsa kendimizi güvence
altına almak için bu şirketten bir
taahhütname alınmasında fayda
vardır.

YURT DIŞINDAN ALINAN HİZMET-
LERDE KDV SORUMLULUĞU

3065 sayılı Kanunun (9/1) inci
maddesine göre, mükellefin Türkiye
içinde ikametgâhının, işyerinin, ka-
nuni merkezi ve iş merkezinin bu-
lunmaması hallerinde ve gerekli gö-
rülen diğer hallerde Maliye
Bakanlığı vergi alacağının emniyet
altına alınması amacıyla, vergiye
tabi işlemlere taraf olanları verginin
ödenmesinden sorumlu tutma yetki-
sine sahiptir. KDV tevkifatı uygula-
ması, teslim veya hizmet bedeli üze-
rinden hesaplanan verginin, teslim
veya hizmeti yapanlar tarafından de-
ğil, bu işlemlere muhatap olanlar ta-
rafından kısmen veya tamamen
vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edi-
lip ödenmesidir. Tevkifat, tevkifata
tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi

sorumlularına ait 2 No.lu KDV Be-
yannamesi ile beyan edilir.

KDV TEVKİFATI YAPILMASI 
GEREKEN DURUMLAR

3065 sayılı Kanunun 1 inci mad-
desine göre bir hizmetin KDV’nin
konusuna girebilmesi için Türki-
ye’de ifa edilmesi gerekmektedir.
Aynı Kanunun (6/b) maddesinde ise
Türkiye'de yapılan veya faydalanılan
hizmetlerin Türkiye'de ifa edilmiş
sayılacağı hükme bağlanmıştır. Buna
göre, ikametgâhı, işyeri, kanuni
merkezi ve iş merkezi Türkiye’de
bulunmayanların Türkiye’de yaptığı
hizmetler ile bunların yurt dışında
yaptığı ancak Türkiye’de faydalanı-
lan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır.

Bu gibi hizmet ifalarında mükel-
lef, esas olarak hizmeti ifa eden ol-
makla birlikte, Türkiye'de ikamet-
gâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş
merkezi bulunmadığından, KDV’nin
tamamı, hizmetten faydalanan yurt
içindeki muhatap tarafından sorumlu
sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. 

Hizmetin vergiden müstesna ol-
ması ve hizmetin yurt dışında yapılıp

hizmetten yurt dışında faydalanıl-
ması halinde, mükellef veya sorumlu
sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir. 

Yurt dışından temin edilen ve
tevkifata tabi tutulması gereken hiz-
metlere ilişkin olarak aşağıdaki ör-
nekler verilebilir: 

Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, ka-
nuni merkezi ve iş merkezi bulun-
mayan firmalar tarafından; 
- Türkiye’de inşa edilecek bir alış-

veriş merkezi için yurt dışında çizi-
lip Türkiye’ye gönderilen mimari
proje hizmeti, 

- Türkiye’de faaliyette bulunan
enerji santralinin işletilmesine iliş-
kin olarak yurt dışından verilen da-
nışmanlık hizmeti, 

- KDV mükellefiyeti olmayan genel
bütçeli bir idareye yurt dışından
verilen bilgisayar yazılım hizmeti, 

- KDV mükellefiyeti olmayan bir sivil
toplum kuruluşuna konusuyla ilgili
olarak dünyadaki hukuki gelişmeler
hakkında yurt dışından bilgi gön-
derilmesi hizmeti. 

Bu bölüm kapsamında olan hiz-
metlerin aynı zamanda kısmi tevki-
fat uygulaması kapsamında da ol-

İkametgâhı, işyeri, kanuni

merkezi ve iş merkezi

Türkiye’de bulunmayanların

Türkiye’de yaptığı hizmetler ile

bunların yurt dışında yaptığı

ancak Türkiye’de faydalanılan

hizmetler KDV’ye tabi

olacaktır”





www.csd.org.tr

UZMANDAN...

76 Çorapland Mart-Nisan 2016

ması halinde, bu bölüme göre işlem
tesis edilir. 

İkametgâhı, işyeri, kanuni mer-
kezi ve iş merkezi Türkiye’de bulun-
mayanlar tarafından yapılan 3065
sayılı Kanunun 1 inci maddesi kap-
samındaki mal teslimlerinde de bu
bölüm kapsamında işlem tesis edilir. 

Teslimin vergiden müstesna ol-
ması halinde, mükellef veya sorumlu
sıfatıyla vergi beyan edilmez.

HİZMET İTHALİNDE KDV 
SORUMLULUĞUNUN DOĞDUĞU
ZAMAN

Hizmet ifasında KDV’yi doğuran
olay, hizmetin tamamlanmasıdır.
Hizmetlerde KDV çoğu zaman hiz-
meti yapanın, hizmeti belgeleyen fa-
tura veya benzeri belgeyi düzenle-
diği ayda doğar. Dolayısıyla KDV
sorumluluğunun hizmetin tamam-
landığı ve fakat en geç hizmet tuta-
rının gider veya maliyet olarak ka-
yıtlara alındığı tarih itibariyle yerine
getirilmesi gerekir.

SORUMLU SIFATIYLA BEYAN 
EDİLECEK KDV’NİN MATRAHI 
VE ORANI

Sorumlu sıfatıyla KDV
hesaplanmasını gerektiren hizmet

ifalarında vergiyi doğuran olay
hizmetin tamamlanması ile meydana
gelir. Bu nedenle döviz cinsinden
belirlenen mal ve hizmet bedelinin
vergiyi doğuran olayın meydana
geldiği tarihteki merkez bankası
döviz alış kuru üzerinden TL’ye
çevrilerek KDV’nin bunun üzerinden
hesaplanması gerekir. Bu şekilde
hesaplanan matraha vergiyi doğuran
olayın meydana geldiği tarihte
yürürlükte bulunan KDV oranı
uygulanır. 

SORUMLU SIFATIYLA BEYAN
EDİLEN VERGİLERİN İNDİRİMİ

Sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV
Beyannamesi ile beyan edilen vergi-
ler vergi sorumluları açısından yük-
lenilen vergi niteliğindedir. Bu iti-
barla bu vergiler aynı dönemde
mükellef sıfatıyla verilen 1 No.lu
KDV Beyannamesinde indirim ko-
nusu yapılır. Bu indirimle ilgili ola-
rak özellik arz eden hususlar şunlar-
dır:
- İndirim için 2 No.lu KDV Beyanna-

mesi ile beyan yeterlidir. Verginin
ödenmesi şartı aranmamaktadır.

- KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan
edilmesi gerekirken beyan edilme-
mesi veya eksik beyan edilmesi ne-

deniyle ikmâlen veya re’sen tarh
edilmesi halinde, tarh edilen vergi-
nin indirim konusu yapılabilmesi
için vergi aslının ödenmesi ve öde-
meye ait makbuzun ödemenin ger-
çekleştiği takvim yılı aşılmamak
kaydıyla yasal defterlere kaydedil-
mesi gerekir. 

Sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi
gerekirken beyanın ilgili dönemde
yapılmayıp sonradan yapılması du-
rumunda, sorumluluk takvim yılı
geçtikten sonra yerine getirildiği için
ödenen KDV’nin indirilemeyeceği
yönünde yorumlar da yapılmaktadır.

SONUÇ
Her geçen gün şirketlerimizin

yurt dışından almış oldukları mal ve
hizmetlerin miktarı, tutarı ve çeşidi
artmaktadır. Gerek yerel mevzuat ve
gerekse de ÇVÖA’nın karmaşık ol-
ması ve birçok belirsizlik içermesi,
yurtdışından gelen hizmet belgeleri-
nin stopaj ve KDV sorumluluğu ba-
kımından tabi olduğu sistemin belir-
lenmesinde güçlükler yaratmaktadır.
Bu nedenle bu türden işlemleri olan
şirketlerin konunun uzmanlarına da-
nışarak işlem yapmaları faydalı ola-
caktır.

Gerek yerel mevzuat ve gerekse

de ÇVÖA’nın karmaşık olması 

ve birçok belirsizlik içermesi,

yurtdışından gelen hizmet

belgelerinin stopaj ve KDV

sorumluluğu bakımından tabi

olduğu sistemin belirlenmesinde

güçlükler yaratmaktadır” 
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Osmanlı’nın
genişleyip
bir impara-
torluk ha-

line gelmesinde yaptığı
savaşlar tabi ki en önemli
sebep. Ordu sefere çıktı-
ğında, askerlerin moral
olarak yükseltilmesi için
dervişler, saz ozanları da
sefere katılıyordu. Savaşa

ara verildiğinde dualar
okunuyor, destanlar söyle-
niyordu. Dervişler ve saz
ozanları gerek duyulursa
silâhlanıp savaşa katılıyor-
lardı. Gül Baba da savaş-
lara katılan Bektaşi
dervişlerindendir.

2. Beyazıt döneminde
şimdiki Galata’nın üstleri
sık ormanlık bir alandı.

Padişah da bu bölgeye av-
lanmaya giderdi. Bir gün
av sırasında güzel gül ko-
kularını takip ederek, sa-
dece sarı ve kırmızı
güllerin bulunduğu gül
bahçesine ulaşırlar. Bah-
çesinde gülleri ile uğraşan
Gül Baba padişahı ağırlar,
ikramda bulunur. Ayrılır-
ken Gül Baba padişaha
sarı ve kırmızı güllerinden
hediye eder. Güllerden
hoşnut olan padişah,
ondan bir dileği olup ol-
madığını sorar. Gül Baba,
bu tepeye bir eğitim yu-
vası kurulmasını, bunun
ona ileride devlet için ge-
rekeceğini söyler. Padişah
bu bilge kişiden çok etki-
lenir. İsteğini kabul ederek

Tarihin her döneminde öne çıkmış nice isimlerin başarısının arkasında, daha
az bilinen ya da hiç bilinmeyen isimsiz kahramanlar önemli rol oynamıştır.
Gül Baba da bunlardan biri. Bazılarımız belki biraz biliyor, bazısı adını hiç
duymamış olabilir. Başındaki külahının kenarında sürekli bir gül taşıdığı için
bu adla anılıyor.

Macaristan’ı güllerle gönülden fetheden

bir eren: Gül Baba

Çorapland Mart-Nisan 201678

Budapeşte’deki Gül Baba
Sokağı tabelası
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buraya “Galata Sarayı” ve
yanında külliyesini, hasta-
nesini yaptırır. Gül Ba-
ba’nın "Bu tepeye,
mekteb-i irfan tesis ile,
orada okuyup yazanları
hizmet-i hümayununda is-
tihdam eyle, vakti gelince
devletine lazım olur" de-
mesi üzerine devlete gö-
revli yetiştirmek üzere
Galata Sarayı böylece ku-
rulmuş olur.

KANUNİ ZAMANINDA
AVRUPA SEFERLERİNE
KATILAN BEKTAŞİ BA-
BALARINDAN BİRİ DE 
GÜL BABA İDİ

Yıllar sonra Kanuni
Sultan Süleyman zama-
nına gelindiğinde Avrupa
seferlerine giden Bektaşi
babalarından biri de Gül
Baba’dır. Sayısız savaşa
eline büyük bir tahta kı-
lıçla katılan Gül Baba,
1526 tarihinde Kanuni’nin
daveti üzerine Budin sefe-
rine katılır. 1531’de
Budin’e gelir ve burada
kalır, on yıl yaşar. Halk ta-
rafından çok sevilir, saygı
görür.

BUDAPEŞTE’DE ŞEHİT
DÜŞTÜKTEN SONRA 
CENAZESİNE 200 BİN
KİŞİ KATILIR

1 Eylül 1541 yılında
savaşta şehit olur. Ertesi
gün, padişah Kanuni ile
birlikte iki yüz bin kişinin
cenaze namazına katıldığı
bilgileri Evliya Çelebi’nin
kayıtlarında vardır. Hayatı
Evliya Çelebi tarafından
da kaleme alınmıştır.

GÖMÜLDÜĞÜ TEPENİN
ADI “GÜLTEPE” OLUR

Gül Baba Budapeşte'de
bir yüksek tepeye gömü-
lür. Tepe Macarca. “Rózsa-

domb” yani "Gültepe"
adını alır. Türbesinin ya-
nına yaptırılan Gül Baba
Bektaşi Tekkesi, 1686 yı-
lında yıkılmıştır. 

GALATASARAY 
LİSESİ’NİN ARKA BAHÇE-
SİNDE DE SEMBOLİK 
BİR MEZARI VARDIR

Gül Baba'nın temsili iki
mezarı daha vardır. Bun-
lardan bir tanesi, Galata-
saray Lisesi'nin arka
bahçesindedir ve sembolik
bir mezardır. Diğeri ise
Boğazkesen'den Topha-
ne'ye inen yolun sağında
bulunan Gül Baba soka-
ğındaki caminin avlusun-
dadır. Bu mezar I.
Abdülhamit zamanında
onarılmış ve başına kita-
beli bir taş dikilmiştir.

GÜL BABA, MACARİS-
TAN’DA HALA BİR 
EFSANE KİŞİLİK OLARAK
BİLİNİR. ADINA FİLM DE
ÇEKİLMİŞTİR

Gül Baba, Macaris-
tan’da halen efsanevi bir
kişilik olarak bilinir.  “Gül
Baba” adı ile bir Macar
filmi de çekilmiştir. 

“Misali” mahlasıyla şi-
irler yazan Gül Baba’nın
eserleriyle ilgili Miftahü`l-
Gayb ve Güldeste adlı
yazma eserler bulunmak-
tadır. Danimarkalı Ander-
sen ve Macar besteci
J.Huszka’nın, Gül Ba-
ba’dan ilham alarak edebi-
yat ve müzik eserleri
yazdıkları söylenir.

TÜRBESİ 
BUDAPEŞTE’DEDİR

Gül Baba’nın sekizgen
şeklindeki türbesi, 1543–
1548 yılları arasında,
Budin Beylerbeyi Mehmet
Paşa tarafından yaptırıl-

mıştır. Belli bir süre şapel
olarak kullanılmıştır. Sul-
tan Abdülaziz’in 1867 yı-
lındaki ziyaretinden sonra
1885’te türbeye dönüştü-
rülmüştür. Mimar Lajos
Grill tarafından onarılmış-
tır.1916’da da Macar Prof.
Müller tarafından restore
edilmiştir. 2.Dünya Savaşı
sırasında büyük yıkıma
uğrayan türbe 1963’te
Macar Hükümeti tarafın-
dan tekrar eski durumuna
getirilmiştir. 1997 yılında
Türk-Macar hükümetleri-
nin işbirliğiyle Kültür Ba-
kanlığı Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü aracılığı
ile ilk yapıldığı şekilde res-
torasyonu yapılmıştır.

Türkler kadar Macarlar
tarafından da ziyaret edi-
len türbe, Avrupa’nın or-
tasında özelliğini
yitirmeden türbe olarak
kalan önemli bir Türk ese-
ridir. Gül Baba Türbesi ay-
rıca Türkiye dışından
bulunup, Türkiye tarafın-
dan onarımına izin verilen
tek yapı olma özelliğini
taşır.

MACAR HALKININ 
O KADAR SEVGİSİNİ KA-
ZANMIŞTIR Kİ; ÖĞRETİSİ
VE HOŞGÖRÜŞÜ BUGÜN
BİLE SAYGIYLA ANILIR

Gül Baba, Macar halkı-
nın sevgisini öylesine ka-
zanmıştır ki, onun
bıraktığı Bektaşi öğretileri
ve hoşgörüsü bugün bile
ziyaretçilerinin çokluğun-
dan ve halkın onun hak-
kında söylediklerinden ve
duyduğu saygıdan anlaşıl-
maktadır.

Onun çok sevdiği sarı
ve kırmızı renkler de halen
Galatasaray Lisesi ve Gala-
tasaray takımının sembolü
olarak yaşatılmaktadır. 
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Gül Baba’nın 

çok sevdiği sarı ve

kırmızı renkler

halen Galatasaray

Lisesi ve

Galatasaray

takımının sembolü

olarak

yaşatılmaktadır” 
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Türklere özgü bir dokuma
tekniği: Sumak

İnsanoğlunun yaşamında
önemli olan yiyecek dışında

ikinci sırada giyim geliyor
hiç şüphesiz. Doğanın

çeşitli durumlarına göre
insanlar çeşitli malzemeleri

kullanarak kendilerine
yarayacak araç- gereçler

oluşturmuş. Doğadan elde
ettikleri bu malzemelerle

her düşündüğünü ve
ihtiyacını gerçekleştirmeye

çalışmıştır. Bitkilerden ve
hayvanlardan elde ettikleri

lifler ile dokuma yapmayı
başarmış. Tabi bu

dokumalarla da istediği her
şeyi…

Zaman içerisinde
giysilerden, çeşitli
eşyalardan tutun da,
evini bile dokuma

ürünleri ile yapabilmiş. Bugün hala
dünyanın belli bölgelerinde çadır
gibi tekstil malzemelerinden
yapılmış evlerin varlığı bir gerçek.

ORTA ASYA’DA PAZARIK 
KURGANINDA BULUNAN M.Ö. 5.
YY AİT HALI GÜNÜMÜZE KADAR
ULAŞMIŞTIR

Dokumacılığın ilk örneklerinin
Orta Asya’da verildiği biliniyor.
Altay Dağları’nın eteklerinde
Pazırık’ta bir mezarda, M. Ö. 5.
Yüzyıla ait olan bir yaygı, bilinen en
eski halıdır. Mezar içine giren
suların donması ile birlikte, bu halı
günümüze kadar ulaşmıştır. Bu halı
ile birlikte Pazırık’ta V. kurganda
keçe yaygılarla birlikte, düz dokuma

parçaları da bulunmuştur. Gene bu
yörede Başadar isimli kurganda ve
kuzey Moğolistan’ daki Noin-Ula’da
da atkı yüzlü dokuma, atkı atlamalı
ve sarmalı cicim, zili, sumak
dokuma türlerinde ufak parçalar da
bulunmuştur. 

Görüldüğü üzere insanlar
dokuma üzerinde çalışıp, ihtiyaçlara
göre, tekniğinin değişik türlerini de
geliştirmiştir. Ayrıca çeşitli
yöntemlerle buldukları değişik
renkleri kullanmışlar ve hatta
üzerinde motifler, semboller de
dokuyarak, belli kompozisyonlar
oluşturmuşlardır. Dokuma sanata
dönüşmüştür.

SUMAK DOKUMA, TÜRKLERE
ÖZGÜ OLAN DOKUMA TEKNİKLE-
RİNDEN BİRİDİR 

Desen iplikleri her sırada, aynı
şekilde üstten alta doğru veya alttan

üste doğru sarılarak dokunur ve
araya atkı atılır. Bu ipliklerin
çözgülere dolanış şekline ve desen
ipliklerinin arasına atkı atılıp
atılmamasına göre temel olarak,
atkılı sumak dokumalar ve atkısız
sumak dokumalar olarak iki
kategoriye ayrılır.

ÇEŞİTLERİ ŞÖYLE SIRALANABİLİR:
- Atkısız Düz Sumak Dokuması:

Araya atkı atılmadan dokunan düz
sumak dokumasıdır. 

- Balıksırtı Sumak Dokuması: Desen
ipliklerinin her sırada ters yönlerde
çözgülere sarılması ile meydana
gelen balıksırtı görünüşlü sumak
dokumasıdır. Desen iplikleri
çözgülere bir sırada sağa veya sola
eğilimli olarak, diğer sırada ise
bunun tersine sarılarak, dokumaya
bir balıksırtı görünüş verilir ve
araya atkı atılır. 
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- Tek Sumak Dokuması: Düz
dokumanın tersine, içten dışa
doğru sararak, dokumanın yüzünde
daha kısa kabarıklıkların meydana
geldiği sumak dokuma şekli. 

- Çapraz Sumak Dokuması: Ters
sumak dokumanın her sırada birer
çözgü çifti kayarak dokunmuş
şeklidir. Birinci sırada çözgü
çiftlerinin arkadan gelip öne doğru
ters bir şekilde sarıldıktan sonra
ikinci sırada birer çözgü kayarak
aynı şekilde çözgülere sarılır.

Sumak dokuma, cicim ve zilide
olduğu gibi yaygının tersinden
yapılır. Sumak, cicim ve ziliye
benzer ancak, desenleri atkıların
çözgülere sarılması ile
oluşturulmuştur. Bir renkteki desen
alanında, desen ipliklerinin devamlı
olarak çözgü çiftlerine sarılmasıyla
oluşturulan sumak dokumada, desen
iplikleri cicimdeki gibi dokuma
yüzeyinde kabarıklık
oluşturmaktadır.

Çözgü ve atkı dışında deseni
oluşturan renkli ipleri vardır.

Dokuma tersinde düzgün ve kabarık,
düzgün yüzünde ise desen yapılan
renkli ipler dağınık ve kesiktir.
Desenler, sarma usulü yapıldığından
dıştan bakıldığında örme gibi
görünür. 

Sumak dokuma Doğu ve Batı
Anadolu bölgelerimizde yaygın
olarak görülür. Orta Anadolu’da
çuval gibi dokumalarda kullanılır.
Kuşaklar halinde dokunur. 

Sumak dokumalarla halı, kilim,
seccade, heybe, çuval ve değişik
yaygılar yapılmaktadır.

Desen iplikleri her sırada, aynı

şekilde üstten alta doğru veya

alttan üste doğru sarılarak doku-

nur ve araya atkı atılır. Bu iplikle-

rin çözgülere dolanış şekline ve

desen ipliklerinin arasına atkı atı-

lıp atılmamasına göre temel ola-

rak, atkılı sumak dokumalar ve

atkısız sumak dokumalar olarak

iki kategoriye ayrılır.

Balık sırtı atkısız sumak dokuma

Çapraz alternatif sumak dokuma

Atkısız düz sumak dokuma

Balık sırtı sumak dokuma

Ters sumak dokuma

Düz sumak dokuma
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M.S. 413–
439 yılları
arasında
II. Teodo-

sios zamanında yaptırılan,
imparatorların zafer alay-
ları ile şehre giriş yaptığı
zamanlarda kullanılıyordu.
Altın Kapı’nın iki pilonu 
ile kara surlarına ait iki 
kuleye; İstanbul’un fethi-
nin ardından üç kuleli 
bir surun eklenmesiyle 
Yedikule Hisarı bugünkü
görünümünü almıştır. 
Bulunduğu semte ve Hi-

sar’a adını veren yedi ayrı
kuledir. Hisar’ın beşgen
olan çevresinde yer alan
kuleleri tarihte; Güney
Pylon Kulesi, Kuzey Pylon
Kulesi, Kitabeler Kulesi,
Top Kulesi, III. Ahmet Ku-
lesi, Hazine Kulesi ve Bay-
rak Kulesi olarak bilinir.
Bazılarının diğer isimleri
ile birlikte, adlarını alma
konuları ise şöyledir; 

ZİNDAN KULESİ
Adından anlaşılacağı

üzere zindan olarak kulla-

nılan kuledir. Çıkan yan-
gınlar nedeniyle ahşap kat-
ları oldukça fazla hasar
görmüştür.

GENÇ OSMAN KULESİ
Genç Osman’ın talih-

sizce ve haketmediği şe-
kilde hunharca, günlerce
süren işkencelerle öldürül-
düğü yer olması nedeniyle
bu ismi almıştır.
HAZİNE KULESİ

Bir dönem Osmanlı İm-
paratorluğu’nun hazinele-
rinin saklandığı kuledir.

III. AHMET KULESİ
Bu kule deprem nede-

niyle yıkılmıştır. İsmini ya-
pımında desteği olan III.
Ahmet’ten alır.

CEPHANELİK KULESİ
Yine kullanımına göre

bu adı alan bir kuledir.

BAYRAK KULESİ
Kulelerden en sağlamı-

dır ve günümüze kadar da
durumunu koruyabilmiştir.

Bizans zamanında Altın
Kapı olarak bilinen ve kral-

Yedikule Hisarı ve Zindanları, Sarayburnu’ndan Bakırköy’e uzanan sahil yolu
üzerinde bulunuyor. İstanbul’un devasa yapılarından bir olan Hisar ve zindan-
ların aslında yapılış amacı farklıydı.
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Birçok tarihi şahsiyeti ağırlayan
efsane yapı: Yedikule Zindanları
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ların giriş yaptığı bilinen
kapının hemen üzerindeki
kuledir. Yeniçerilerin bu-
rada nöbet tutması ve san-
cağın burada yer alması
nedeniyle “ Bayrak Kulesi”
olarak günümüze kadar
gelmiştir.

TOP KULESİ
Tarihte uzun süre ha-

pishane olarak kullanılmış-
tır. Yangında büyük oranda
hasar görmüştür.

İstanbul’un Fethi’nden
önce de bir süre hapishane
olarak da kullanılan yapı,
Osmanlı İmparatorluğu
Dönemi’nde ise çok değişik
konularda kullanıldı. Ha-
pishane, darphane, sanat
evi, hayvanat bahçesi ola-
rak kullanıldığı gibi bir dö-
nem Osmanlı Hazinesi de
burada muhafaza edildi.

UZUNCA BİR DÖNEM
DEVLET HAZİNESİNİN
SAKLANDIĞI VE SAVAŞ-
LARDAN ELDE EDİLEN
GANİMETLERİN TOPLAN-
DIĞI BİR HİSAR OLDU

Yedikule Hisarı ve Zin-
danları, fethin ilk yılların-
dan başlamak üzere
uzunca bir dönem devlet
hazinesinin saklandığı ve
savaşlardan elde edilen ga-
nimetlerin toplandığı bir
hisar olarak kullanılmıştır.
Ancak belleklerde Yedikule
yerli ve yabancı pek çok
mahkûmun hapsedildiği
bir zindan olarak kalmıştır.
Hisar, hapishane olarak
kullanıldığı yıllarda döne-
min pek çok ünlü ismin
mahkûmiyetine tanıklık et-
miştir. Bunlardan en
önemlisi genç yaşta tahta
çıkan Genç Osman lakaplı
II. Osman olmuştur. Genç
Osman’ın yenilikçi bir pa-
dişah olması, tahta gelir

gelmez  devleti sömüren
kanalları kapatıp, kadroları
değiştirmesi bazı yerlerde
rahatsızlık oluşturdu. Özel-
likle Yeniçeriler durumdan
rahatsızdı. Padişah Os-
man’ın henüz çok genç ol-
ması ile birlikte tecrübesiz-
liği tehlikeyi önleyemedi.
Yeniçeriler tarafından tah-
tan indirildikten sonra Ye-
dikule Zindanları’na geti-
rildi . Burada işkencelerle
hunharca katledildi. Bu ta-
rihe yazılmış acı ve bir o
kadar da kara bir lekedir. 

Genç Osman’dan başka
Yedikule Zindanları’na hap-
sedilen diğer önemli isim-
ler; Trabzon Rum İmpara-
toru David Kommenos ve
oğulları, son Abbasi Hali-
fesi IV. Mütevekkil ve Kı-
rım Hanı Mehmed Gi-
ray’dır.

Yedikule Hisarı ve Zin-

danları günümüze değin
birçok yenileme çalışma-
sına sahne olmuştur. Son
yıllarda en kapsamlı resto-
rasyonunu 1958 – 1970
yılları arasında ilk kadın
Türk mimarlarından biri
olan Mimar Cahide Ta-
mer’in koordinatörlüğün-

deki restorasyon ekibi ta-
rafından gerçekleştirilmiş-
tir. 

1968 yılında İstanbul
Hisarlar Müzesi Müdürlü-
ğü’ne bağlanan müze,
2004 yılında özel bir şirke-
tin kullanımına devredil-
mek istendi ancak alınan
mahkeme kararıyla bu iptal
edilerek statüsünü koru-
ması sağlandı. 

Yedikule Hisarı ve Zin-
danları, günümüzde kültü-
rel etkinliklerin ve konser-
lerin tertip edildiği bir
müze olarak kullanılmakta-
dır. 

DUVARLAR, ADETA 
ZAMANIN ACILARINI 
FISILDIYOR

Yedikule Zindanları bir
açık hava müzesi olsa da,
belki de burada gelişen
kötü olaylar sonucu, kas-
vetli havasını halen koru-
makta. Kanlı Kuyu, Genç
Osman’ın idam edildiği
oda, Altın Kapı ve zindan
kuleler gibi bölümler,
sanki halen o zamanın acı-
larını, üzüntülerini duvar-
lardan fısıldamakta. Bu,
tarihi doğru yollaradan
anlamakta bir kapı olarak
düşünülmeli belki de…
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Geçmişi mağara dönemine kadar
dayanan bir sanat: Grafiti 
İnsanların tarih boyunca birbirlerine birşeyler anlatma, aktarma yolların-
dan biri; duvarlara, taşlara yapılan çizimler olmuş. Mağara dönemlerin-
den bu yana uygulanan bu aktarım şekli, günümüzde bazı kesimler
tarafından kabul edilmese de, artık sanat kategorisinde değerlendiriliyor.
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Grafik sözcü-
ğünden tü-
retilen
“Grafiti”,

yazılar ve resimleri duvar-
larda kullanarak, kendini
ifade etmek amacı olan
görsel bir uygulamadır,
denilebilir. 

VANDALİZM OLARAK 
NİTELENDİRENLERİN 
YANINDA BÜYÜK BİR
KESİM SANAT OLARAK
DEĞERLENDİRİYOR

Grafitiyi vandalizm 
olarak değerlendirenlere
göre ise, bunu uygularken,
yasal olmayan şekilde 
duvarları kullanmalarıdır.
Ancak insanoğlunun 
tarih boyunca Pompei, 
Mısır, Orta Asya’daki 
örneklerinde olduğu gibi 
duvarları kullanarak aktar-
dıkları, şekil ve yazılardan
oluşan mesajların medeni-
yetin gelişmesine sağla-
dığı katkı da yadsınamaz.
Bu örnekler graffiti için 
ilk adımlar olsa da günü-
müz anlamında ilk grafiti-
ler, 1940'lı yıllara, II.
Dünya Savaşı günlerine
denk gelir.

BERLİN DUVARININ 
HER İKİ YANI DA 
ÇEŞİTLİ SLOGANLARLA 
BOYANMIŞTI

Almanya'yı ikiye bölen
Berlin Duvarı'nın her iki
yanı da bu durumu pro-
testo eden kişilerce boya-
narak, yazı ve sloganlarla
donatılmıştı. 1960'lı yıllara
gelindiğinde ise Ameri-
ka’da böylesi olaylara rast-
lanıyordu. Politikacıları ya
da politikaları eleştirmek
için duvarlar kullanılır
oldu. Özellikle gençler ve
çeteleşen gruplar bu yolu
tercih ediyorlardı.

Tabi bu durum gün
geçtikçe yayıldı, bireysel
olarak da uygulamalar ya-
pılmaya başlandı. Tabii bu
arada teknik konusunda da
değişiklikler yaşanmaya
başlanmıştı. Yanısıra renk-
ler de kullanılır oldu. ABD
ve Avrupa’da şehir duvar-
ları ve metrolar artık gra-
fitiler ile doluydu. 

ALMANYA’DA YAŞAYAN
TÜRK GENÇLERİ DIŞ-
LANMALARININ ETKİ-
SİYLE GRAFİTİYE
YÖNELİP, KENDİLERİNİ 
İFADE ETTİ

Almanya’da yaşayan
Türkler ise bu ülkede is-
tenmemelerinin bir uzan-
tısı olarak graffitiye yönel-
mişlerdir. Bunun yanında
hip hop kültürü de, graffiti
ile birlikte gelişim göster-
miştir. Türkiye’ye de yine
Almanya’da yaşayan Türk-
lerin buradaki bağlantıları
yolu ile gelmiş ve büyük
şehirlerde kendini göster-
miştir. Ülkemizde önceleri
çok hoş karşılanmasa da
şimdilerde bu duvar beze-
melerine daha farklı bakıl-
makta. Burada etkili olan
durumun; dünyada deği-

şen bakış açısının bize
yansıması olarak söylene-
bilir.

GRAFİTİ SANATÇISININ
İMZASI “TAG”

Graffiti yapanlar “Tag”
adı verilen bir takım imza-
larla kendilerini tanıtırken,
bunların yanında sembol-
ler, logolar da geliştirilerek
taglarına eklemişler.

Duvarlarda kalıcı olabi-
lecek her çeşit boya, sprey
boyalar, fırçalar, kendile-
rine “Sokak Ressamı” di-
yen grafiticilerin araç-ge-
reçlerdir. Kullandıkları
malzemeleri çoğunlukla
kendileri satın aldığı gibi,
bazı sosyal çevrelerden de
destek alarak malzemele-
rini temin ediyorlar.

TÜM DÜNYADA 
ÖZELLİKLE GENÇLER
ARASINDA YAYGIN BİR
SOKAK SANATI

Grafiti sanatçılarının
tüm dünyada, daha çok
barış yanlısı bir görüş içe-
risinde olduğu görülüyor.
Bu nedenle tüm dünyada
özellikle gençler arasında
daha popüler olmaya de-
vam etmekte.
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Doğa ve Sürdürülebilirlik
Üzerine Bir Sergi: 
Yok Olmadan 
İstanbul Modern, 2016 yılını doğayı yücelten ve
çevresel farkındalığı gündeme getiren bir ser-
giyle karşıladı: “YOK OLMADAN” sergisini 
5 Haziran’a kadar gezebilirsiniz.

İstanbul Modern, 2016 yılını
doğayı yücelten ve çevresel
farkındalığı gündeme geti-
ren bir sergiyle karşılıyor:

“YOK OLMADAN”. Sergi, doğayla il-
gili kavramsal araştırmalar yapan ve
ekolojik meseleleri sanatsal pratiği-
nin temeline alan sanatçılardan bir
seçki sunuyor. Farklı dönemlerden
sanatçıların doğaya bakışlarını ve
“sürdürülebilirlik” kavramıyla çetre-
filli ilişkilerini yansıtan çalışmalar,

insanın ekosistem ile etkileşimine
dair farklı yorum ve öngörüler içeri-
yor. Sergide Türkiye ve farklı coğraf-
yalardan yirmi sanatçı ve sanat gru-
bunun resim, heykel, yerleştirme,
fotoğraf ve hareketli görüntülerine
yer veriliyor.

KATILIMCI SANATÇILAR 
Roger Ackling, Bas Jan Ader, Al-

per Aydın, Bingyi, Jasmin Blasco ve
Pico Studio, Charles A. A. Dellschau,

Elmas Deniz, Mark Dion, Hamish
Fulton, Francesco Garnier Valletti,
Rodney Graham, ikonoTV “Art Spe-
aks Out” (Sanat Sözünü Sakınmıyor)
Video Programı, Lars Jan, Mario
Merz, Maro Michalakakos, Joni Mitc-
hell, Yoko Ono*, Camila Rocha, Ca-
nan Tolon, Pae White

Küratörler: Çelenk Bafra, Paolo
Colombo

“Yok Olmadan” 5 Haziran’a kadar
gezilebilir.
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Kesişen Dünyalar Elçiler ve Ressamlar 

Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Oryantalist Resim Ko-
leksiyonu'ndan seçilmiş
yapıtlarla 17. yüzyıldan

19. yüzyıla elçi portreleri ve elçilerin
sanat eserlerinden meydana gelen
bir sergi: Kesişen Dünyalar Elçiler
ve Ressamlar. 

FARKLI KÜLTÜRLERİN KARŞILAŞ-
MASI EN KALICI ÜRÜNLERİNİ
SANAT ALANINDA VERMİŞ

Osmanlı, erken dönemlerinden
itibaren Avrupa devletleriyle yoğun
ilişkiler kurmuş, Batılılar için kimi
zaman korkuyla karışık bir merakla
yanıbaşlarındaki bu büyük askeri
gücün ve siyasi otoritenin kaynağı
olan devleti daha yakından tanıma
ve anlama çabası politik bir gerekli-
lik olarak ortaya çıkmıştır. Farklı kül-
türlerin bu karşılaşması kuşkusuz en
kalıcı ürünlerini sanat alanında ver-
miştir.

FARKLI ÜLKELERDEN ELÇİLER 
OSMANLI’NIN BİRÇOK YÖNÜNÜ
AKTARMIŞ

Savaş, ittifak arayışları, ticaretin
geliştirilmesi ve statü çatışmaları
yaşanan yoğun diplomatik trafiğin
en önemli nedenleridir. Geniş bir
coğrafyaya yayılan Osmanlı İmpara-
torluğu özellikle 19. yüzyıla kadar
diğer ülkelere gönderdiğinden daha
fazla elçiyi kabul etmiş, gelen elçileri
kendine özgü gelenekler uyarınca

ağırlamıştır. Batılı elçiler Osman-
lı'nın İstanbul başta olmak üzere
kentlerini, toplumsal yapısını, gele-
neklerini, idari ve askeri yapısını
belgeleme ihtiyacıyla hareket etmiş;
geri dönerken hazırladıkları raporla-
rın yanısıra, yanlarında götürdükleri
hediyelerin ve resimlerin tanıklığın-
dan da yararlanmışlardır. Bu amaçla
çoğu zaman aslına sadık görsel bel-
geler oldukları varsayılan resimler,
saygınlığın ve toplumsal konumun
en açık ifadeleri olmuş, kitlelere de
hitap edebilme potansiyelleri açısın-
dan özel bir yere ve anlama sahip ol-
muşlardır. Elçilerin Doğu'ya gider-
ken maiyetlerine aldıkları
ressamlara ya da burada karşılaştık-
ları sanatçılara sipariş vererek yap-
tırdıkları eserler Avrupa şatolarının
duvarlarını süsleyen koleksiyonlara,
gravürlü kitaplara dönüşmüş; başka
sanatçıların eserlerine de kaynaklık
ederek Osmanlı dünyasına ilişkin
geniş bir görsel dağarcığın oluşma-

sını sağlamıştır. Avrupa ülkelerine
gönderilen Osmanlı elçileri de döne-
min önde gelen Avrupalı ressamları-
nın fırçasından çıkan anıtsal portre-
lere konu olmuş, bu önemli ziyaretin
anısı yaşatılmıştır.

RESİMLERİN SESSİZ AMA BİR O
KADAR DA ZENGİN VE RENKLİ DİLİ

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryan-
talist Resim Koleksiyonu'ndan yapı-
lan bu seçki bizleri sanatın rehberli-
ğinde diplomasi tarihinin dolambaçlı
yollarında gezdirirken ilgi çekici kişi-
liklerle tanıştırıyor. Elçiler ve res-
samlar, resimlerin sessiz ama bir o
kadar da zengin ve renkli diliyle biz-
lerle konuşmaya; raporlarını, mek-
tuplarını sunmaya, kendi çağlarını,
dünya görüşlerini, gezip gördükle-
rini, katıldıkları törenleri anlatmaya
devam ediyorlar. Onların bu olağan-
üstü öykülerini dinlerken kaybolmuş
bir çağın güzellikleri kadar görke-
mine de kapılmamak elde değil...
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Oscar ödüllü Russell Crowe
umut, fedakarlık ve cesaretin
çağları aşan hikayesinden

esinlenerek beyazperdeye aktarılan bu
filmde Nuh olarak başrolde. Diğer rol-
lerde Emma Watson ile Oscar ödüllü
oyuncular Anthony Hopkins ve Jenni-

fer Conelly'nin yer aldığı görsel olarak 
göz kamaştıran, aksiyon dolu macerada
tüm zamanların en beğenilen yönetmen-
lerinden Darren Aronofsky (Siyah Kuğu) 
"şimdiye kadar yapılmış en unutulmaz ve
destansı bir film"e imza atıyor. (Richard
Roeper, Chicago Sun-Times)

Doğan Cüceloğlu’nun “Başa-
rıya götüren aile” kitabı, ço-
cuğunun başarılı olması

için, “Çok çalış oğlum/kızım,” demenin
ya da tüm maddi olanaklarını seferber
etmenin ötesinde bir şeyler yapmak
isteyen anababalara yol göstermek
amacıyla yazıldı. Her anababa, okul başarısı için ço-

cuğuna yardımcı olmak ister. Ama öğ-
renme sürecinin bilimsel temellerini
kavramadan atılacak her adım, iyi niyetli
de olsa, çocuğu engelleyebilir.

Başarıya Götüren Aile, sınav döne-
minde çocuklarına destek olmak için
doğru ve etkili yöntemler arayan tüm
anababalara kılavuzluk edecek.

İZLENESİ

OKUNASI

DİNLENESİ

Okunası:
Başarıya götüren aile

İlk albümü Siret’te Anadolu Gele-
neksel Müziği’ne kattığı yeni yo-
rumlama biçimiyle tanınan Me-

rih Aşkın, bu kez kendi kompozisyon
ve aranjmanlarını, kendi hikayesiyle ‘’Terennüm’’
ediyor.

Kış aylarında Kalan Müzik etiketiyle yayınlana-
cak olan ‘’Terennüm’’ albümünde, geleneksel bir
Ermeni ağıtı dışındaki tüm şarkıların beste ve dü-
zenlemesi Merih Aşkın’a ait. Özgün tarzıyla
Caz’dan Geleneksel’e sıra dışı kompozisyonları,
farklı form yapısı ve aranjmanlarıyla dikkat çeken

Perdesiz Gitarın usta isimlerinden olan
müzisyene, Klasik Kemençe’de Derya
Türkan, Kontrbas’ta Volkan Hürsever,
Klarnet’te Ghassan Abu Haltam, Pi-
yano’da Koray Üsgülen, Elektrik Bass’ta

Semih Burcu, Davul’da Tolgay Yılmaz, Trompet’te
Onurcan Çağatay, Trompet ve Trombonda ise Ha-
san Gözetlik eşlik ediyor.

Kayıtları Babajim İstanbul stüdyolarında gerçek-
leşen albümün Mix ve Mastering’i Avrupa’nın
önemli stüdyolarından Isveç Nilento Studios’da
Lars Nilsson tarafından gerçekleştirildi.

Dinlenesi:
Terennüm - Merih Aşkın

İzlenesi:
Nuh
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“We also offered the design and 
manufacturing power of our sector to expert

visitors from all around the world with 
IFExpo once again”

Dear Respective Members of Our
Sectors and Çorapland Readers

The month February is
very important for our
sector. IFExpo Istanbul
International Underwe-

ar Socks Fair offered the opportunity
of exhibiting design and manufactu-
ring power of our sector to expert
visitors from all around the world
with its friend sectors lingerie and
its side industry at Tüyap İstanbul
once again by the support of Socks
Manufacturers’ Association (ÇSD).
IFExpo Underwear Socks Fair has a
very different importance for us be-
cause it is the only and first fair of
our sector. Hosting our domestic
and foreign customers, whom we
reached by different ways, on a
stronger platform influences and our
country them much more and con-
tributes us new perspectives. Besi-
des, Turkey, which realizes the big-
gest manufacturing and exportation

in socks field after China, and its or-
ganizing a niche fair in this field gi-
ves a serious message to the world. 

As our neighbouring countries
are in economical and political chaos
and serious losses happen in our ot-
her exportation markets and Russia
at first, the way of turning toward
new markets also passes through
fairs. I think we must follow not
only IFexpo but important clothing
fairs in worldwide and evaluate the-
se opportunities very good. From
this point of view, Las Vegas Magic
Show Fair, which İTKİB realizes a
national participation and more than
10 companies participates, is one of
the channels for us to open USA and
America continent, which is the big-
gest market of the world. 

The fairs are long-termed and
exacting promotion and marketing
instruments. In this sense, exhibi-
ting with patience and no expectati-
on is necessary for the first year,
maybe second and third one in the

countries like America and Japan,
where business relationships de-
pends on trust. After providing mu-
tual trust, these countries are the
big markets where long-termed col-
laborations realizes and but quality-
focused customers not price-focused
ones take place. 

I hope that the fairs will be good
and profitable for our exhibitor com-
panies at first, our sector and our
country. On the behalf of ÇSD Bo-
ard, I present my regards.  

Bülent İyikülah
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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Turkish Exporters’ 
Assembly (TİM) an-
nounced the exportation
figures as from the end

of February. As Turkish total exporta-
tion was 10 billion 790 million dol-
lars with a 3,1 percent, a 26 percent
increase realized on kilogram basis.
As it was reached to 20 billion 387
million dollars with a 16,9 percent
loss in exportation in the first two
months of the year, the decrease in
last 12 months realized as 139 billion
735 million dollars with a 10.8 per-
cent.  As automotive sector continues
its leadership in exportation with 1
billion 986 million dollars on sectoral
basis, ready-to-wear followed it.

13,2 PERCENT INCREASE ON 
PAIR BASIS AND 3,5 PERCENT 
INCREASE IN DOLLAR BASIS IN
SOCKS EXPORT 

Socks, which are the most impor-
tant parts of clothing, experienced a
serious loss in export by the devalua-
tion in Russia as from the end of
2014 and after the influence of seri-
ous change in Euro/Dollar parity. A
recovery happened in the market in
the end of 2015, it was not enough
to close the year with minus. The ex-
portation figures appeared as from
the end of February gave hope to the
sector, which uneasily entered 2016.
13,2 percent increase on pair basis

and 3,5 percent increase in dollar ba-
sis made the faces smile. There was
no change in the socks exporting
countries table. England, Germany,
France, Italy and Holland took their
places in first five. Chile with 936
percent, Czech Republic with 396,
Bulgaria with 161 percent, Finland
with 126 and Ireland with 93 are the
countries provided biggest increase
comparing to same period of last
year. 

As automotive sector continues its leadership in exportation with 1 billion 986
million dollars on sectoral basis, ready-to-wear followed it. Socks exportation,
which closed last year with decrease, entered new year with a positive accele-
ration. 13,2 percent increase on pair basis and 3,5 percent increase in dollar
basis in socks export. 

TURKISH TOTAL EXPORTATION WAS 10 BILLION 790 MILLION DOLLARS WITH A 3.1 PERCENT INCREASE

Socks Entered 2016 with Increase
in Export 
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In the end of Feb-
ruary 2016, an
analyze published
in Bloomberg

agency started as follows:
“England’s quitting Euro-
pean Community
(BRETIX) can be not only
for your financial invest-
ments but for your
wardrobes”. It was writ-
ten that sterling can
decrease against dollar to
1.25 level since 1985 if
the quitting result appears
in the referendum on 23rd
June according to antici-

pation of Goldman Sacks,
investment bank, and the
discussions on England’s
quitting European Com-
munity have already hit
English Sterling in the
continue of article.  

I want to analyze how
possible developments in
England, the biggest mar-
ket and buyer of Turkey in
socks sector, will influence
Turkish socks industry.

CAN MANUFACTURING
BE TAKEN TO ANOTHER
COUNTRIES?

It is said that 75 per-
cent of supply is realized
from China, Southeast
Asian countries in this
analyze explaining the
general textile supply for
England. This rate is
nearly 40 percent for
socks and 35 percent of
this rate is from China.
The biggest supplier coun-
try in English market is
Turkey with its 50 percent
share. Pakistan and
Bangladesh, where Eng-
land plans to take its socks
manufacturing away from
southeast countries like
Indonesia, Vietnam etc. as
we mentioned above, have
almost 8-9 percent share
in European cotton socks
market. The share of
Indonesia is nearly 7 per-

cent and Vietnam has 1
percent. That is to say, the
manufacturing centers,
where England choose, is
limited except Turkey. 

COTTON PRICES IN
DOWNTREND 

We understood that
country changing is diffi-
cult in socks supply in
English market in previ-
ous part. But can English
suppliers come to Turkish
socks exporter for under-
cut in spite of this supply
limitation? Do you have
any position to undercut
in this present conjunc-
ture?  

That’s right. The cot-
ton prices are in
downtrend in last 6 years.
Therefore, English buyers
wants you to discount as
mentioned in the article
above.  They come with
because oil prices
decrease, so does the cot-
ton prices. Maybe the oil
prices decreased in world
markets. Is the position in
Turkey like that?

Turkey undercut 4 per-
cent on Sterling basis in
English market in 2015.
On the contrary, both
energy and cotton-thread
prices on Turkish Lira
basis in Turkey. Therefore,
Turkish Lira’s changing

How will the expected decrease 
in English Sterling influence Turkey?
Mithat Aracı / Da Kong Enterprise Co. Ltd. Turkey

Mithat Aracı
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against English Sterling
will be the most important
direction factor for us to
analyze in pricing in
Turkey. We see that Eng-
lish Sterling gained a 33
percent value against
Turkish Lira in 2015 and
Turkish socks manufactur-
ers decreased 4 percent
on English Sterling basis
in 2015 within increasing
Sterling against Turkish
Lira. 

OTHER COUNTRIES
MARK UP OPPOSITE OF
TURKEY 

And in the same
period, China marked up
26 percent European sock
market. So Southeast
Asian countries like Pak-
istan and Indonesia does
16 percent on Euro basis.
Turkey’s undercut in this
market makes Turkey
more distinguishable. We
see that Turkey overtook
China in European socks

segment on November
2015 for the first time and
it closed the year a little
below of China because
China let a 8 percent
devaluation against dollar
in December.  Turkey’s
undercut and satisfying
with very less price
increasing was very rea-
sonable in the scope of
Turkish Lira’s devaluation
which we have
experienced last year. It
did not influence our
profit margins very much. 

STERLING LOSES 
VALUE AGAINST 
TURKISH LIRA IN 2016

I think Turkish socks
industrialists have diffi-
culties in pricing in
English market due to
English Sterling’s 12 per-
cent value loss against
Turkish Lira (because of
its value loss against dol-
lar) from the beginning of
2016. If Turkish socks

industrialists increased its
price, by not taking the
value loss of Turkish Lira
against Sterling in 2015
into consideration, but the
price increase of our com-
petitors, we could enter
2016 better in pricing and
also could protect our
profitability on Turkish
Lira easier. 

IT WILL BE USEFUL FOR
YOU TO CONSIDER THE
POTENTIAL VALUE LOSS
IN ENGLISH STERLING,
WHEN PRICING IN 
ENGLISH MARKET?

Briefly, I think  as Eng-
land’s quitting European
Community (BRETIX) ref-
erendum comes closer and
if Sterling’s value loss
continues against dollar, it
will able to continue to
lose value against Turkish
Lira. (Here, the important
thing is how dollar to act
against Turkiskh Lira.)
Therefore, it seems that

English buyer have no
chance to demand
discount in our prices in
this situation. But I don’t
know how the psychology
influencing the market
will influence us. We must
not forget that wrong
pricing have the destroy-
ing potential for our profit
margins in 2016 in Eng-
lish market. Therefore, it
will be useful for you to
consider the potential
value loss in English Ster-
ling, when pricing in
English Market. Of course,
by following the pricing
acts of our competitors in
this period closely.

We must not forget that

wrong pricing have the

destroying potential for

our profit margins in

2016 in English market.

Therefore, it will be use-

ful for you to consider

the potential value loss

in English Sterling,

when pricing in English

Market”
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Many mem-
bers of
the board
of sectoral

and regional associations,
academicians and press
members attended the
great opening ceremony
organized at TÜYAP Istan-
bul Fair and Congress Cen-
ter. 

BÜLENT ÜNAL, CEO 
OF TÜYAP: “WE CONTRI-
BUTED TO 60 THOU-
SAND EXPORTERS TO
OPEN THE WORLD WITH
THE FAIRS WE HAVE 
ORGANIZED”

Bülent Ünal, CEO of
TÜYAP, made the first
speech in the opening cer-
emony realized with a
broad participation. Bülent
Ünal, who informed about
fair business, told they
prepared one thousand
700 fairs with 6 fair cen-
ters and 700 personnel, by
drawing attention that
they have completed their
36th anniversaries and en-
tered 37th ones. Bülent
Ünal, CEO of TÜYAP, who
stated they hosted 230
thousand exhibitor compa-
nies and 45 million visitors

within these fairs, ex-
pressed they contribute to
60 thousand exporters to
open to the world in this
way. 

THANKS TO ALL TÜYAP
TEAM CONTRIBUTED TO
THE FAIR BY BÜLENT
İYİKÜLAH, PRESIDENT
OF ÇSD  

Bülent İyikülah, Presi-
dent of ÇSD, started his
speech by thanking espe-
cially Bülent Ünal, CEO of

TÜYAP and all TÜYAP
Team, who contributed to
the organization of IFExpo
Fair. Bülent İyikülah, who
gave a short information
about socks sector, told
Turkey overtook Italy in
2014 and reached to sec-
ond position after China,
by drawing attention that
Turkey is in the sector po-
sition in world ranking.
ÇSD President, who stated
Turkey manufactures near-
ly 9 percent of the socks in

the world and one of each
four socks in Europe, paid
attention that they realize
a 1.2 billion dollar annual
exportation to especially
developed countries and
the four corners of the
earth. 

DR. RÜŞTÜ BOZKURT,
JOURNALIST AND 
AUTHOR, TOLD ANALY-
TICAL 4.0 CONCEPT

Dr. Rüştü Bozkurt,
Dünya Newspaper Colum-

IFExpo Opened Its Doors for the
Fifth Time 
IFExpo Istanbul Underwear Socks Fair, which is the only and first niche fair of
our sector and realized by the support of six sectoral associations under the
umbrella of Fashion and Apparel Federation (MHGF) and especially Socks Ma-
nufacturers’ Association opened its doors for the fifth time this year. 
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nist, Researcher told he re-
searched the philosophy
behind Messe Industry Fair
when he visited the fair
and many concepts were
mentioned in the confer-
ences he has participated.
Bozkurt said mostly analyt-
ical 3.0, industry 4.0, in-
ternet of everything, 3-D
printing technologies with
human resource 2.0 as
fourth distinguished
among these concepts.

HÜSEYİN ÖZTÜRK, 
PRESIDENT OF MHGF:
“THE FAIRS ARE THE
SHOWCASES OF SEC-
TORS AND ALSO SERI-
OUSLY CONTRIBUTES 
TO DEVELOPMENT OF
COUNTRIES”   

Hüseyin Öztürk, Presi-
dent of MHGF, told as: “I
think our associations,
which collects and com-
plies labor intensive, man-
ufacturing, exportation-
oriented sectors with syn-
ergy, must act not only
with its authority but tak-
ing responsibility and also
consciously as the opinion
leader.”  

İSMAİL GÜLLE, 
PRESIDENT OF ITHIB:
“TURKEY EXISTS IN ALL
OVER THE WORLD AND
ALL FIELDS OF TEXTILE
SECTOR AND IT WILL
CONTINUE TO DO IT”

İsmail Gülle, President
of İTHİB, who made the
speech in the opening,
paid attention to the cloth-
ing and textile sector’s de-
velopment in last years by
saying it is not difficult to
guess that tomorrow will
be better by the successes
earned today although it
was hard to guess it for

years ago. Gülle, who em-
phasized they struggled to
succeed for more impor-
tant ones, also expressed
Turkey exists  in all over
the world and all fields of
textile sector and it will
continue to do it.”

“TEXTILE AND CLOTHING
PROVIDED A MORE
THAN 200 BILLION 
DOLLAR ADDED VALUE” 

Gülle, who drew atten-
tion that as textile and
clothing sectors they pro-
vided more than 200 bil-

lion dollars added value in
last 10 years to the coun-
try, told as: “If there is an-
other sector, it will come
on and we will clap for it.
We also do not expect any
other thing, when we do it.
Serving to this country is a
worship for us. Some does
it in other way, and we
does it by manufacturing,
exporting and bringing its
money.”

İTHİB President Gülle,
who told the fairs of three
big sectors of Turkey met
at the same place, told as:

“If you do not have yarn, it
is like weapon without a
bullet. We struggled to
protect the yarn sector
very much and continue to
do it. How many different
products yarn sectors man-
ufactures, these products
will be clothing, under-
wear, denim and socks.”

ORGANIZED CONCUR-
RENTLY WITH YARN
FAIR 

After the opening
speeches, ribbon cutting
and protocol tour realized.
IFExpo Istanbul Under-
wear Socks Fair was organ-
ized concurrently with
Yarn Fair, which is the
biggest organization in its
field, like last year. 
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Bilgisizler içinde bir bilgili,
ölüler içinde bir diridir.

Hz. Muhammed

Gerçek, kulübesinde hapsedilen
sadık bir köpektir.

William Shakespeare

Aşk ve açgözlülük, 
her şeyi haklı kılar.

Oscar Wilde

Derin olan kuyu değil, 
kısa olan iptir.
Çin Atasözü

Dünyayı değiştirecek en güçlü
silah eğitimdir.

Nelson Mandela

Dostu da severim düşmanıDostu da severim düşmanı
da. Çünkü dost gücümü,da. Çünkü dost gücümü,

düşman ise ödevimi gösterir.düşman ise ödevimi gösterir.
Friedrich SchillerFriedrich Schiller

İyi niyet, isteklerin
gerçekleşmesine sebepdir.

Hz. Ali

Geçmişin vagonlarında hiçbir
yere gidemezsiniz.

Maksim Gorki

Yıllar, bütün omuzlara aynı
ağırlıkla çökmez.

Simone de Beauvoir

İnsanın kanadı, 
gayretidir.
Mevlana

Zihin fukara olunca, 
akıl ukala olurmuş.

Namık Kemal

Akıllı insan düşündüğü her şeyiAkıllı insan düşündüğü her şeyi
söylemez, fakat söyleyeceği hersöylemez, fakat söyleyeceği her

şeyi düşünerek söyler.şeyi düşünerek söyler.
AristotelesAristoteles

Geleceği satın alabilecek tek
şey bugündür.

Samuel Johnson

Aşk mücadelesi içinde olma,
mücadele aşkı içinde ol.

Peyami Safa

Az söz erin yüküdür, 
çok söz hayvan yüküdür.

Yunus Emre

Dostluk para gibidir; elde
edilmesi kolay, korunması zordur.

Samuel Buttler

Başkaları için yaşanan bir hayat,
yaşamaya değer bir hayattır.

Albert Einstein

Muhalefetten korkmayın.Muhalefetten korkmayın.
Çünkü uçurtmalar rüzgarlaÇünkü uçurtmalar rüzgarla
değil, rüzgara karşı uçar.değil, rüzgara karşı uçar.

Hamilton MabieHamilton Mabie








