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BAŞKAN

2019, EMEKLERİMİZİ 
TAÇLANDIRACAĞIMIZ 
BİR YIL OLACAK

Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
İlker Öztaş

Çorap sektörünün temsilcileri olarak, yoğun tempoyla 
geçirdiğimiz bir seneyi daha geride bıraktık. Katıldığımız 
fuarlar, başarıyla sonuçlandırdığımız URGE projeleri ve 
yurt dışına gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ile epey yol kat 
ettik, etmeye de devam ediyoruz. 
İçtenlikle belirtmek isterim ki, 2018 senesi boyunca 
yaptığımız tüm çalışmalarda, sektörümüzün hak ettiği 
noktaya gelebilmesini ve ihracatımızı artırabilmeyi göz 
önünde bulundurarak önemli adımlar attık. Bunun en 
güzel örneklerinden biri de; ABD pazarına dair önemli 
notlar çıkardığımız Las Vegas Magic Fuarı ve New York 
ziyareti oldu. Hangi pazarlara yönelmemiz gerektiğine 
yönelik yaptığımız yoğun istişarelerde “Daha iyiye nasıl 
ulaşabiliriz, ihracat payımızı nasıl artırabiliriz” sorusunu 
temel aldık. Ve şunu bir kez daha gördük ki, bizler 
üreticiler olarak el ele verdiğimiz sürece güçlü olacağız, 
sağlam adımlarla ilerleyebileceğiz. 
Şimdi, çalışmalarımıza var gücümüz ile devam edeceğimiz, 
emeklerimizin üzerine koyarak ilerleyebileceğimiz bir yılın 
başındayız. 2019’da izleyeceğimiz yol haritamızı, nitelikli 
çalışmalarımız ile şekillendireceğiz. Bunların başında, 
İHKİB’in organizasyonu ile gerçekleştirdiğimiz URGE 
projesinin 2’ncisi var. Başvuruların geçtiğimiz günlerde 
sona erdiği 2. Çorap URGE Projesi için verimli bir süreç 
bizleri bekliyor. 
2019 yılında üzerinde düşünmemiz gereken ve düşünmekle 
kalmayıp harekete geçmemiz gereken bir diğer önemli 
husus da Ar-Ge ve tasarım. Bildiğiniz üzere, üretimdeki 
gücümüzü tasarımla harmanladığımız sürece, ihracattaki 
değerimiz artacak, farklılığımız bizlere yeni pazarların 
kapılarını aralayacak. 
Hedeflerimize ulaşabilmemiz adına gösterdiğimiz çaba ve 
ehemmiyetin 2019 yılında da devam etmesini umut ediyor; 
çorap sanayicileri olarak çalışmalarımızın ihracatımızdaki 
artışla taçlanmasını diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla…
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ve ÇSD'yi bağlamaz. Dergide 
yayınlanan reklam ve sayfaların 
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DÜNYADAN

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin 
liderleri, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını 
(Brexit) onayladı. İngiltere'de ise son sözü 
parlamento söyleyecek. Anlaşmanın par-
lamentodan geçebilmesi için 650 milletve-
kilinden 320'sinin desteği gerekiyor. Her 
şey planlandığı gibi giderse, İngiltere 29 
Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden resmen 
ayrılacak. Söz konusu anlaşma, finansal 
konular, vatandaşlık hakları, Kuzey İrlan-
da konusu ile geçiş aşamaları, güvenlik ve 
ticari ilişkileri kapsıyor. Financial Times, 
Brexit Anlaşması'nın, AB'de kalmaya 

kıyasla yıllık maliyetinin, kişi başına yıllık 
1100 sterlini (yaklaşık 7.500 TL) bulabile-
ceğini yazdı. Gazete, Ulusal Ekonomik ve 
Sosyal Araştırma Enstitüsü'nün (NIESR) 
bu konuda yapılan ilk detaylı ekonomik 
analizine yer verdi. Bağımsız düşünce ku-
ruluşu İngiltere Başbakanı Theresa May'in 
Brexit Anlaşması'yla daha az ticaret, 
yabancı yatırım, üretkenlik ve göç olacağı 
için ulusal gelirin darbe alacağı tahmin 
ediyor. NIESR, Brexit Anlaşması'yla, 
Birleşik Krallık ekonomisinin gelecek 10 
yıl içinde yüzde 4 daralacağını duyurdu.

ABD ekonomisi güçlü şirket yatırımlarının 
da etkisiyle yılın 3. çeyreğinde güçlü seyrini 
sürdürdü. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 
veriye göre 3’üncü çeyrek büyüme verisi 
revize edilmeyerek yüzde 3,5 oldu. Beklenti de 
büyümenin yüzde 3,5 olmasıydı. Ekonominin 
yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan tüketici harca-
maları yüzde 4'ten yüzde 3,6'ya geriledi, bek-
lenti yüzde 3,9’du. 3’üncü çeyrekte çekirdek 
PCE çeyreklik bazda yüzde 1,5 arttı. Beklenti 
yüzde 1,6’ydı. Kurumların vergi öncesi karı 12 
aylık dönemde yüzde 10,3 arttı, bu 6 yılın en 
hızlı artışı olarak kayda geçti. Nisan-Haziran 
döneminde de yüzde 4,2 büyüyen ekonomi 
böylece 2014'ten beri üst üste en iyi çeyreklik 
dönemlerini geçirdi. Ancak büyümenin son 
çeyrekte ılımlılaşması bekleniyor. Çin'le 
süregelen ticaret savaşları, soğuyan küresel 
talep, artan borçlanma maliyetlerinin yanı sıra 

ABD’den yüzde 3,5’lik büyüme

Brexit ile İngiltere 10 yılda yüzde 4 küçülecek

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven Kasım'da ardı 
ardına 11’inci kez gerileyerek bloğun büyümede-
ki sert yavaşlamadan sıçrayacağı beklentilerini 
azalttı. Avrupa Komisyonu'nun ekonomik güven 
endeksi Kasım ayında hafif gerileyerek 109,5 
ile Mayıs 2017'den beri en düşük seviyesine 

Trump'ın vergi indirimlerinin etkisinin gelecek 
yıl azalacağı beklentisi görünüme ilişkin 
riskler olarak öne çıkıyor.

AB'de perakende satışlar düştü
geriledi. Endeksteki düşüş ekonomist beklentile-
rinin (109,1) altında olmasına ve sanayi güveni 
(3,0'dan 3,4'e yükseldi) iyileşme kaydetmesine 
karşın İtalya'daki zayıf güven ve tüm bölgede 
tüketici iyimserliğindeki kayda değer düşüş 
endeksin gerilemesinde etkili oldu.

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkla-
dığı verilere göre, Kasım ayında piyasalarda 
10 bin azalması beklenen mevsimsellikten 
arındırılmış işsiz sayısı 16 binlik azalış 
kaydetti. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış 
işsiz sayısı bu ay 2 milyon 276 bin olarak 
ölçüldü. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış 
işsizlik oranı ise Kasım’da yüzde 5 ile Doğu 
ve Batı Almanya'nın 1990 yılındaki birleşi-
minden bu yana görülen en düşük seviyeye 
geriledi. Arındırılmamış rakamlarla ele alın-
dığında işsizlik, Kasım ayında yüzde 4,9’dan 
4,8’e geriledi. Öte yandan, Almanya Federal 
İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici 
verilere göre Almanya'da toplam istihdam, 
bu yılın Ekim ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0,1 artışla 45 milyon 99 bin kişiye 
yükseldi. Ülkede, Ekim’de istihdama katılan 
kişi sayısı 38 bin arttı. İstihdamda ulaşılan 
45 milyon 99 bin rakamı da iki Almanya'nın 
birleşmesinin ardından geçen sürede görü-
len rekor seviye olarak kayıtlara geçti.

İstihdam rekor kırdı
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TÜRKİYE'DEN

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (Gelir İdaresi 
Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 
Resmi Gazete'de yayımlandı. 2019 yılında vergi, 
harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı 
yüzde 23,73 oldu. Pasaport, ehliyet harçları, trafik 
cezaları, motorlu taşıtlar vergisi yüzde 23,73 
artacak. Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, 
yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme 
yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir 
önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde 

meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu 
belirtilen tebliğde, bu oranın Bakanlıkça Resmi 
Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade 
edildi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 
2018 için yüzde 23,73 olarak tespit edildiği 
aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2018 yılına 
ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı 
kaydedildi. Buna göre 6 aylık pasaport 137,40 
liradan 170 liraya, yıllık pasaport harcı 201 
liradan 284,4 liraya, kırmızı ışıkta geçenlerin 
cezası da 235 liradan 291 liraya çıkacak. 

Vergi ve cezalarda yüzde 23,7’lik artış

Asgari ücret
2 bin lirayı geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan 
açıklamada, bu yılın 10 ayına ilişkin turizm verileri 
paylaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınır 
giriş çıkış istatistiklerine göre Türkiye, 10 ayda, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,43'lük 
artışla 35 milyon 571 bin 419 yabancı ziyaretçiyi 
konuk etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 
(TÜİK) 9 aylık verilerine göre ise yurt dışında 
ikamet eden 5 milyon 217 bin 193 vatandaş 

ile toplam ziyaretçi sayısı geçen ay itibarıyla 41 
milyonu aştı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler 
sıralamasında, yüzde 16,09 artışla Rusya ilk, 
yüzde 11,68 artışla Almanya ikinci, yüzde 6,07 
artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi 
Bulgaristan ve Gürcistan izledi. Rusya'dan 5 
milyon 724 bin 672, Almanya'dan 4 milyon 
155 bin 646, İngiltere'den ise 2 milyon 158 bin 
304 ziyaretçi Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye Ekim 

2018 döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 
yüzde 25,48 artışla 3 milyon 755 bin 467 oldu. 
Rusya, Ekim 2018 döneminde de yüzde 16,09 
artış ve 604 bin 73 yabancı ziyaretçi rakamıyla 
birinci olurken, yüzde 15,70 artış ve 589 bin 
626 yabancı ziyaretçi rakamıyla Almanya ikinci, 
yüzde 7,04 artış ve 264 bin 217 yabancı ziyaretçi 
ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi yine 
Bulgaristan ve Gürcistan izledi.

2019 yılında ödenecek asgari ücret belirlendi. 
Asgari ücret, 2019 yılında asgari geçim indirimi 
dahil (AGİ) brüt 2,558 lira, net 2,020 lira olarak 
belirlendi. Böylece net asgari ücret 417 TL (yüzde 
26,05) artmış oldu. İşçi, işveren ve hükümet 
temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı. Basına 
kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, komisyonun belirlediği yeni asgari ücret 
rakamını Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda 
açıkladı. Bakanlık olarak sosyal adaleti ve 
çalışma barışını güçlendirmeyi, işçileri, işverenleri 
ve işi koruyarak ülkenin insani ve ekonomik 
kaynaklarına sahip çıkmayı temel öncelik olarak 

Yabancı turist sayısı 35 milyonu aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın, 
İstanbul'da gerçekleştirilen JP Morgan 
Yatırımcı Toplantısı’nda yaptığı sunum, 
bankanın resmi internet sitesinde ya-
yımlandı. Sunumu kapsamında "Küresel 
Gelişmeler", "Makroekonomik Görünüm" 
ve "Enflasyon ve Para Politikası" olmak 
üzere 3 ayrı başlık altında değerlendir-
melerde bulunan Çetinkaya, küresel 
büyümenin sınırlı bir yavaşlama eğilimine 
girdiğini, küresel para politikalarının ise 
normalleşme sürecinde olduğunu ifade 
etti. Çetinkaya, küresel piyasalarda oynak-
lığın devam ettiğini, ekonomi politikasının 
belirsizliği yüksek düzeyini koruduğunu 
aktararak, portföy akımlarının ise dalgalı 
bir seyir izlediğini bildirdi. Çetinkaya, “Dış 
talep gücünü korumakla birlikte, finansal 
koşullardaki sıkılaşma ve zayıf iç talebin 
etkisiyle iktisadi faaliyet yavaşlamıştır” 
açıklamasını yaptı.

Ekonomideki dengelenme 
eğilimi belirginleşti

gördüklerini ifade eden Selçuk, bu sorumluluğun 
bilinciyle, tüm dengeleri ve hassasiyetleri 
gözeterek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 
çalışmalarını yürüttüğünü belirtti. Hükümetleri 
döneminde gerçekleştirilen asgari ücret artışları-
na bakıldığında bu hassasiyetin görülebileceğine 
dikkati çeken Selçuk, asgari ücretin, işçilerin, 
işverenlerin ve hükümetin 5'er üye ile temsil 
edildiği toplam 15 üyeden müteşekkil bağımsız 
bir komisyonca tespit edildiğini bildirdi.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

calisma_BASKI.pdf   1   12/10/18   15:52



10

SEKTÖRDEN

Türk Eximbank'tan kredi bilgilendirme toplantısı

24 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Sanayi 
Odası’nda 20. Grup Çorap Sanayi Eximbank Kre-
dileri ve Devlet Destekleri Hakkında Bilgilendirme 
Toplantısı düzenlendi. Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katılım gösterdiği 
toplantıda, Türk Eximbank Kredi Birim Müdürü 

Örsan Özer, ihracatçıların ortak problemi olan 
finansa ulaşabilmeleri ve kredi programlarından 
yararlanabilmeleri adına bilgilendirici bir sunum 
gerçekleştirdi. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan 
problemlere çözüm getirmek amacıyla yapılan 
toplantıda Özer, Türk Eximbank’ın faaliyetlerini 

ve şubeleşme çalışmalarını anlattı. 30 farklı 
program ile finansman sağladıklarına değinen 
Özer, sunumunda ‘Reeskont Kredisi’nin üzerinde 
durarak, bu kredi programı ile sağlanan avan-
tajları belirtti. Toplantı, katılımcıların soruları 
cevaplandırılarak sona erdi.

İç Giyim ve Çorap üreticisi 150 firma 250’den 
fazla farklı marka ile 6-9 Şubat 2019 tarihleri 
arasında en yeni ürünlerini Linexpo İstanbul 2019 
Fuarı ile uluslararası piyasaya sunacak.
6-7-8-9 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar 
Merkezi’nin (İFM) 9-10 ve 11. Salonlarında 
düzenlenecek Linexpo İstanbul İç Giyim ve Çorap 
Fuarı yeni trendlerin sergilendiği, defileler ve 
görsel şovlarla dev bir sektörel buluşma şeklinde 
gerçekleştirilen ve sektöre yön verme hedefinden 
asla ödün vermeyen Türkiye’nin en önemli moda 
etkinlikleri arasında yer alıyor. Linexpo İstanbul 
tekstilde öncü konumda olan ülkemizin dünya 

Çorap sektörünün buluşma noktası: Linexpo İstanbul
çapındaki bilinirliğini ve ticaret hacmini artırmak 
için Türkiye'nin saygın tekstil derneklerinden 
TİGSAD-Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği ve 
ÇSD-Çorap Sanayicileri Derneği tarafından 
organize ediliyor. Satışların tamamlandığı 
Linexpo İstanbul 2019 Fuarı'nda 150 katılımcı 
firma 250’den fazla farklı marka ile yer alıyor. 
Toplam 10 bin metrekarelik sergi alanında 
12 binden fazla yerli ve yabancı profesyonel 
ziyaretçinin ağırlanacağı fuarda katılımcı firmalar 
2019 yaz ve 2020 kış sezonu İç giyim, gecelik, 
sabahlık, mayo, pijama, çorap, t-shirt, şort, 
eşofman, tayt ürünlerini piyasaya sunacaklar.

Türkiye’de bir ilk; moda trend analiz şirketi
Türkiye’de moda trend analistliği konusunda 
nitelikli hizmet sunmayı amaçlayan Gona 
Trend, hem Altınbaş Üniversitesi Kuluçka 
Merkezi’nin ilk şirketi, hem de Türkiye’nin 

Sanayicinin eğitime verdiği destek ile 
çorap sektörü gelişiyor, nitelikli iş gücü 
sektöre kazandırılıyor. İHKİB Yenibosna 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 
İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin bünyesinde bulunan makinelere 
iğne sağlayan Groz Beckert, iplik des-
teğinde bulunan Mersu Çorap ve lastik 
desteği sunan Gipelast firmalarının eğitime 
katkıları büyük önem taşıyor. ÇSD olarak, 
eğitim kurumlarımıza gösterdikleri ilgi ve 
destekten dolayı; Groz Beckert, Mersu Ço-
rap, Gipelast firmalarına teşekkür ederiz.

Eğitime verdiğiniz 
destek için 
teşekkür ederiz

bu alandaki ilk profesyonel kurumu oldu. 
Moda trendleri ve tasarım alanında çalışacak 
ve Türkiye’nin bu işkolundaki ilk firması 
olan Gona Trend hakkında bilgi veren firma 
kurucusu Gonca Gül Özer, ““Firmaların, 
profesyonel trend danışmanlığı hizmeti 
almaları, kurum içinde yetiştirilecek bir moda 
trend analizcisinden çok daha uygun maliyetli 
olup doğrudan kazanç elde edilmesini sağla-
maktadır” diyerek; “Yanlış trend öngörüsü, 
yapılacak olan üretimin zarar etmesine 
neden olacakken, doğru trend öngörüsü ile 
potansiyel zarar önlenmektedir. Bu bakımdan 
tasarımdan üretime, satıştan pazarlamaya 
kadar alınan tüm kararlarda, yapılan trend 
öngörülerinin doğru ve isabetli olması büyük 
önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
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ZİYARET

Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa’ya düzenlenen geziyle, 
ÇSD üyeleri hem bölgenin tarihi güzelliklerini yakından görme fırsatı 
yakaladı, hem de Net İplik ve Okyanus Çorap firmalarını ziyaret 
ederek üretimleri hakkında bilgi sahibi oldu. 

ÇSD’DEN  PEYGAMBERLER 
ŞEHRİNE YOLCULUK

orap Sanayicileri Derneği 23-24 
Kasım tarihlerinde Şanlıurfa’ya 
düzenlenen gezi ile, Net İplik 
ve Okyanus Çorap tesislerini 
yakından inceleme fırsatı bul-

du. Şanlıurfa’ya yapmış olduğu yatırım 
ile kapasitesini en yüksek seviyeye 
ulaştıran İstanbul merkezli Net İplik 
firmasının yapmış olduğu organizas-
yonda ÇSD üyeleri, firma hakkında 
hammadde tedarikinden başlayan ve 
paketleme ile son bulan tüm üretim 

safhaları ile ilgili bilgi edindiler. Gezide, 
çorap sektöründen 23, örme sektörün-
den 5 firma olmak üzere 28 firmadan 42 
katılımcı bulundu. 
Net İplik firma sahipleri Hakan Yolasığ-
maz ve Batuhan Yolasığmaz firmanın 
üretimi ve faaliyetleri hakkında ÇSD 
üyelerine bilgi verdi. Hakan Yolasığ-
maz, 2015 yılında faaliyete geçen üretim 
tesisi ile ilgili, “Türkiye’nin en ileri 
teknolojisine sahip makinelerimizle 
üretim yapmaktayız. 30 bin metrekare 

üzerinde 24 bin metrekare kapalı alana 
sahip tesisimizde 2015, 2016 ve 2018 
model ring ve open-end iplik üretim 
hatlarıyla aylık toplam 950 ton üretim 
kapasitesine sahibiz. Ayrıca tesisimizde 
bulunan sınırsız harman besleme va-
kum sistemi ile tek lot iplik üretiminde 
aylık 2 bin ton iplik üretebilmekteyiz” 
açıklamasında bulundu. Pamuk ipliği 
üreticilerinin dikkat etmesi gereken 
en önemli hususlardan birinin iplik 
üzerinde oluşabilecek neps ve uçuntu 
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riskini en az seviyeye indirmek oldu-
ğunu belirten Batuhan Yolasığmaz, 
kullanmış oldukları tarak makineleri ile 
yapılan harmanı kusursuz bir şekilde 
tarayıp üretimde ölü elyaf tabir edilen 
kalitesizlik problemini tamamen 
ortadan kaldırdıklarını dile getirdi. 
Batuhan Yolasığmaz, açıklamalarına 
şöyle devam etti: “Tesisimizde kullanı-
lan klima ve iklimlendirme sistemleri 
mevcut üretim hatlarımızı 2 katına 
kadar destekleyebilecek kapasiteye 
sahip. Kapalı alandaki tüm hava her 
24 dakikada bir temizlenip sirküle 
ediliyor. Böylelikle üretim hatlarında 
çalışan ipliğin üzerinde uçuntu kaynak-
lı kalitesizlik problemi hiçbir şekilde 
yaşanmıyor. Tesisimizde USTER TEST 
5 kalite kontrol laboratuvar sistemini 
kullanıyoruz. Belirlenen yüksek kalite 
değerlerinin haricinde oluşabilecek 
herhangi bir sapmada üretim otomatik 
olarak durdurulup gerekli müdahaleler 
yapılıyor. Tesisimizde 11 adet Rieter 
Ring İplik üretim makinesi ve bu hatları 
besleyen 11 adet Rieter harman tarak 

riliyor. En son 2018 yılında yapmış oldu-
ğumuz yatırımla tüm open-end üretim 
hatlarımız Saurer Schlafhorst Auto-
coro 9 makinelerinden oluşuyor ve bu 
makineler Saurer markasının ürettiği 
en son teknolojiye sahip makinelerdir. 
Günlük 6 tır yükleme kapasitesine 
sahip depo ve depolama ekipmanları-
mızın bulunduğu üretim tesisimizde 
farklı boyutlarda sevkiyat araç filosuna 

makinesi bulunuyor. 16/1ne ile 80/1ne 
arası iplik numaralarında üretim yap-
maktayız. Ring makinesinde üretimi 
tamamlanan ipliğimiz 6 adet Mura-
tec Murata bobin makinelerinde en 
yüksek hassasiyete sahip kalite kontrol 
sensörlerinde denetlenerek bobine 
sarılmaktadır. Open-end iplik üretim 
hatlarımız aynı kapalı alan içerisinde 
farklı makine dairelerinde gerçekleşti-

Okyanus Çorap Tesisi

Net İplik Tesisi

Net İplik Tesisi

ÇSD üyeleri, Okyanus Çorap firmasının üretimi hakkında bilgi alarak, mevcut makine parkurunu incelediler.

30 bin metrekare üzerinde 24 bin metrekare kapalı alana sahip olan Net İplik, 2015, 
2016 ve 2018 model ring ve open-end iplik üretim hatlarıyla aylık toplam 950 ton 

üretim kapasitesine sahip.
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ZİYARET

sahip olduğumuz için müşterilerimizin 
siparişlerini en hızlı şekilde teslim ede-
rek yüksek hizmet anlayışına sahibiz. 
İstanbul’da da bulunan depomuzdan 
müşterilerimizin ilettiği siparişlerin 
büyük bir çoğunluğu aynı gün içinde 
teslim ediliyor.”

Yıldan yıla üretimde büyüme
Yıldan yıla üretimini geliştiren Net 
İplik, miktar bazında nasıl bir büyüme 
gösterdiklerini ve ileri dönemdeki 
hedeflerini ise “2015 senesinde Yağız 
Tekstil ve Net İplik ortaklığında kuru-
lan üretim tesisimiz ilk etapta aylık 350 
ton iplik üretim kapasitesi ile hizmet 
vermeye başladı. 2016 ve 2018 yıllarında 
yaptığımız ek yatırımlarla sırasıyla aylık 
530 ton ve son olarak aylık 950 ton iplik 
üretim kapasitesine ulaşmış bulun-
maktayız. Tüm tecrübe birikimini 
iplik üretim endüstrisinden kazanmış 
bir firma olarak profesyonelleştiğimiz 
sektörde yatırımlarımız devam edecek. 
2025 yılına kadar oluşturulan yatırım 
planına göre tüm tekstil sektörüne 
hizmet verebilecek bir tesis olma hede-
findeyiz. Yapacağımız yeni yatırımlar 
ile birlikte ürün çeşidini artırmak, 
müşterilerimize melanj ipliğin yanın-
da bambu, modal, viskon ve boyalı 
ipliklerin tedariği hususunda hizmet 
verme gayesindeyiz” diyerek açıkladı. 
Şanlıurfarfa’ya yatırım yapmanın özel 
bir nedeni olduğunu belirten Batuhan 
Yolasığmaz, odak müşteri gruplarının 
çorap firmaları olduğunu ifade ederek, 
2014 senesinde Şanlıurfa’ya yatırım 
yapma kararı aldıklarında sektör için 
olmazsa olmaz 3 kriteri göz önün-
de bulundurduklarına değindi: “Bu 
kriterler; kaliteli üretim, hızlı servis 
ve rekabetçi fiyatlandırmadır. Urfa 
bölgesi istediğimiz şartlarda üretim 

yapmak ve hizmet verebilmek için çok 
elverişli bir bölge. Ana hammaddemiz 
olan pamuğa yakınlık ve çevre illerdeki 
sektör alt tedarikçileri, hammadde 
ve hizmet tedariği konusunda iplik 
üretimi yapmak için çok yeterlidir. 
Şanlıurfa, dünyanın il bazında en çok 
pamuk üretimi yapan şehri ve üretilen 
pamuk, Türkiye’nin pamuk ihtiyacının 
yüzde 70’ini tek başına karşılayabiliyor. 

Pamuk üretimi kaynaklı oluşan tekstil 
sektöründen dolayı kalifiye iş gücü bul-
ma konusundaki zorluklar Urfa’da pek 
yaşanmıyor. Ayrıca içinde bulunduğu 
teşvik bölgesi ve diğer bölgelere oranla 
daha düşük arsa maliyetlerinden dolayı 
rekabetçi fiyat avantajı müşterilerimize 
sunulmaktadır.”

Tekstil ve çorap sektörünün 
geleceği konuşuldu
“Bu geziyi organize ederken misafirleri-
mize hem iplik üretim sektörünü hem 
de Şanlıurfa bölgesinin tarihi ve doğal 
güzelliklerini göstermeyi amaçladık” 
diyen Hakan Yolasığmaz, 23 çorap fir-
masının katılımlarından dolayı büyük 
bir memnuniyet duyduklarını belirtti. 
ÇSD üyeleri, Urfa’daki ilk günlerini 
tesis ziyaretlerine ayırdı. Organizas-
yondaki ilk durak, Net İplik’in Şanlıurfa 
2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
melanj iplik üretim tesisi oldu. Ziyaret-
ler süresince sektör sorunları dile geti-
rilerek, katılımcıların iplik sektörüne 
dair talep ve istekleri üzerinde duruldu. 

Gezinin ikinci gününü 
Urfa’nın kültürel ve doğal 
yerlerini tanımaya ayıran 
katılımcılar, tur rehberi 
ile birlikte ilk olarak Tarihi 
Balıklı Göl, Gümrük Han ve 
Eyyub Peygamber Makamı ve 
Camii’ni ziyaret etti. 

Keşfedilmesiyle insanlık tarihi ile ilgili bugüne kadar doğru bilinenleri değiştiren Göbeklitepe, gezi sırasında ziyaret edilen yerler arasındaydı.

Şanlıurfa gezisi kapsamında ÇSD üyeleri, İbrahim Peygamber’i öldürmek için yakılan ateşin 
göle dönüştüğü, ateşe atılan odunların da bugün gölde yaşayan balıklar olduğu rivayet 
edilen Balıklıgöl’ü ziyaret etti. 
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Net İplik ve Yağız Tekstil ortaklığında 
bulunan Yağız Tekstil yöneticileri, 
fabrika müdürleri ve üretim müdürle-
rinin eşlik ettiği ziyaret sırasında çorap 
firmalarına hammadde tedarikinden 
başlayan ve paketleme ile son bulan 
tüm üretim safhaları ilgili bilgiler 
makinelerin başında detaylıca anlatıldı. 
Kullanılan ileri teknoloji makinelerin 
üretim kalitesi ve hızı üzerine etkileri 
detaylıca paylaşıldı. Ziyaret kapsa-
mında gerçekleştirilen toplantılarda 
Türkiye’deki tekstil ve çorap sektörü-
nün geleceği ve uluslararası pazardaki 
rekabet gücünün nasıl korunabileceği 
üzerine konuşuldu. Özellikle yurt 
dışı pazarında bulunan müşterile-
rin Türkiye’den beklentileri üzerine 
detaylıca fikir alışverişinin sağlandığı 
toplantıda, ortak talepler doğrultusun-
da, iplik üretimde yüksek kalite ve renk 
devamlılığının vazgeçilmez bir kriter 
olduğunun, bu kriterleri sağlarken 
fiyat rekabeti yapabilmek için doğru 
fiyatlandırma ve pazarlama stratejileri 
geliştirmenin önemi vurgulandı. 

Şanlıurfa’nın zengin
mirasına yolculuk
Üretim tesisi ziyaretinin ardından 
aynı sanayi bölgesi içinde bulunan 
Okyanus Çorap Urfa fabrikası ziyaret 
edildi. Okyanus Çorap’ın yöneticisi 
Hakkı Çiftçioğlu ve fabrika müdürü 
Veysel Bey’in de eşlik ettiği ziyarette 
tüm tesis detaylıca gösterilip, makine 
parkurları incelendi, üretim süreçleri 
ile ilgili bilgi edinildi. Gezinin ikinci 
gününü Urfa’nın kültürel ve doğal 
yerlerini tanımaya ayıran katılımcı-
lar, tur rehberi ile birlikte ilk olarak 
Tarihi Balıklı Göl, Gümrük Han ve 
Eyyub Peygamber Makamı ve Camii'ni 

NET İPLİK HAKKINDA
Sektörün köklü firmaları arasında yer alan 
Net İplik, üç nesildir devam eden bilgi 
birikimini ve tecrübesini kuşaktan kuşağa 
başarıyla aktarmaya devam ediyor. 1940 
yılında Osman Yolasığmaz’ın tekstil sek-
törüne girmesiyle başlayan başarı hikayesi, 
1986 yılında Net İplik adıyla tescillendi. 
Türkiye’de pamuk melanj ipliğin henüz 
bilinmediği ve üretiminin yapılmadığı 1990 
yılında Net İplik, Türkiye’nin ilk melanj 
tedarik eden firması olarak rüştünü ispat 
etti. Geçmiş bilgi birikimi ve tecrübelerinin 
yenilikçi bir vizyonla birleştirildiği Net İplik, 
Türkiye ve uluslararası pazarda bugünkü 
yerini aldı ve ilerleyeme de devam ediyor. 
Firmanın yıllar içinde oluşan itibarı, istikrarı 
ve sermaye gücünün yatırım yapmaya 
teşvik edici etken olduğunu belirten Hakan 
Yolasığmaz, gelişen ticari ortaklık ve 
yatırımlarını şöyle anlatıyor: “Üst düzey 
teknik bilgi ve üretim tecrübesine sahip 
Yağız Tekstil ile çok uzun yıllardır devam 
eden ticaret ilişkimiz ve dostluğumuz 
2014 senesinde beraber almış olduğumuz 
yatırım kararı ile ticari ortaklığa dönüştü. 
Yağız Tekstil’in üretim tecrübesi ve örme 
sektöründe geniş satış ve pazarlama 
ağı ile Net İplik’in çorap sektöründeki 
tecrübesi harmanlanarak 2014 senesinde 
fabrikamızın temelleri atıldı ve 2015 
senesinde faaliyete geçti. Net İplik ve Yağız 
Tekstil’in yenilikçi, yüksek kaliteli üretim, 
hızlı servis ve rekabetçi fiyat anlayışı ile 
ortaya koymuş olduğu istikrarlı firma profili 
uzun yıllar boyunca Türkiye ve uluslararası 
tekstil sektörüne hizmet vermeye 
yatırımlarını artırarak devam edecektir.”  

ziyaret etti. Yazılı tüm insanlık 
tarihinin değiştiği UNESCO Kültür 
Mirası’nda koruma altına alınan 12 bin 
yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’yi 
rehberin verdiği bilgiler eşlinde 
görme fırsatı yakalayan katılımcılar, 
ardından Harran ilçesine doğru yola 
çıktı ve ziyaret programında bulunan 
pamuk tedarikçiliği yapan Yetkinler 
Çırçır fabrikasını ziyaret etti. Yapılan 
ziyarette, katılımcılar pamuğun hasa-
dından başlayarak iplik fabrikasında 
işlem görmesine kadar uzanan süreç 
ile ilgili bilgi edindiler. 

ÇSD üyeleri, gerçekleştirilen 
Şanlıurfa gezisi ile, Net 
İplik tesisinde hammadde 
tedarikinden başlayan ve 
paketleme ile son bulan tüm 
üretim safhaları ile ilgili bilgi 
edindiler.

Net İplik Tesisi
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URGE

Başarıyla sona eren 1. Çorap URGE Projesi’nin ardından sektör paydaşları bir araya gelerek, 2. Çorap 
URGE Projesi’nin genel işleyişini ele aldı. Çorap ihracatının güncel veriler ışığında değerlendirildiği 
toplantıda, katılım sağlanacak fuarlarla ilgili de önemli bilgi paylaşıldı. 

 orap Sektör Değerlendirme 
Toplantısı, 26 Kasım 2018 ta-
rihinde Dış Ticaret Kompleksi 
Marmara Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşti. Toplantı, güncel 

çorap ve hazır giyim ihracat ithalat 
rakamlarını değerlendirmek ve 2. Ço-
rap URGE Projesi ile ilgili detaylı bilgi 
vermek üzere İHKİB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Özkan Karaca’nın 
başkanlığında düzenlendi. Söz konusu 
toplantıya Çorap Sanayicileri Derneği 
Başkanı İlker Öztaş ile İHKİB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Çorap Sanayicileri 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar 
Bekmezci’nin yanı sıra 20 firmadan 
yaklaşık 30 firma temsilcisi ve URGE 
projelerinde danışmanlık görevlerinde 
bulunacak danışmanlar katıldı.

URGE Projelerinin
işleyişi ele alındı
Toplantıda öncelikle İHKİB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan 
Karaca tarafından bir açılış konuş-
ması gerçekleştirilerek, her yıl belirli 

Desteklerden Sorumlu İhracat Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Yal-
çınkaya, URGE projelerinin Ticaret 
Bakanlığı nezdindeki öneminden 
ve özellikle ödül alan Çorap URGE 
Projesi’nin başarısından bahsetti. 
Daha sonra İHKİB AB Proje Ofisi 
tarafından, yeni dönemde açılacak 
Çorap URGE Projelerinden “Kapasite 
Geliştirme Projesi” ve “Dijital Dönü-
şüm ve Tanıtım Projesi” hakkında 
katılımcılara detaylı bilgiler verildi. 
Toplantının devamında yeni dönem-
de açılacak Çorap URGE projelerinin 
ihtiyaç analizi aşamasında İHKİB ile 
beraber çalışacak olan danışmanlık 
firması tarafından, projelerin ihtiyaç 
analizi süreci hakkında katılımcılara 
bilgi verildi. Son olarak İTKİB Genel 
Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfek-
siyon Fuarlar Şubesi tarafından da 
özellikle çorap firmalarının katılım 
gösterebileceği Magic Las Vegas fuarı 
ile CHPE Shanghai fuarları hakkında 
detaylı bilgi, başvuru tarih ve süreçleri 
ile fiyat bilgileri paylaşıldı.

zamanlarda çorap sektörünün genel 
durumunun değerlendirildiği ve 
çorap sektörünü ilgilendiren İHKİB 
faaliyetlerinin paylaşıldığı gelenek-
selleşmiş bu toplantıların öneminden 
bahsedildi. Karaca’nın konuşmasının 
ardından, İTKİB Genel Sekreterliği 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge 
Şubesi tarafından güncel çorap ve 
hazırgiyim Sektörü ihracat rakamları, 
çorap pazar bilgileri, dünyada çorap 
sektörümüzün durumu ve konumu ile 
çorap sektöründe ithalat rakamlarının 
da yer aldığı bir sunum gerçekleşti-
rildi. Bu sunumun ardından söz alan 
İHKİB AB Proje Ofisi tarafından,URGE 
Projeleri’nin genel işleyişi, yapısı, 
başvuru süreçleri ve yakın dönemde 
sonlanan Çorap URGE Projesi hakkın-
da ayrıntılı bilgiler içeren bir sunum 
gerçekleştirildi. 

Ticaret Bakanlığı’ndan
sürpriz ziyaret
Toplantı sırasında sürpriz bir ziyaret 
gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı 

2.ÇORAP URGE PROJESİ YENİ 
DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR
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SEKTÖR

İHKİB ev sahipliğinde sektörel derneklerin başkan ve başkan yardımcılarının katılımıyla düzenlenen 
toplantıda, sektörün değerlendirmesi yapılarak mevcut sorunlar konuşuldu. 

DERNEK BAŞKANLARI SEKTÖR 
SORUNLARINI DEĞERLENDİRDİ

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksi-
yon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ev 
sahipliğinde sektörel derneklerin 
başkan ve başkan yardımcılarının 

katılımıyla 15 Kasım 2018 tarihinde 
hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 
güncel durumunun değerlendirildiği bir 
toplantı gerçekleştirildi. İHKİB Başkanı 
Mustafa Gültepe başkanlığında yapılan 
toplantıya İHKİB Başkan Yardımcısı Jale 
Tuncel ve Yönetim Kurulu Üyesi Urfi 
Akbalık’ın yanı sıra Çorap Sanayicileri 
Derneği (ÇSD), Bayrampaşa Tekstilci ve 
Sanayici İşadamları Derneği (BATİAD), 
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD),  
Türkiye Denim Sanayici ve İşadamları 
Derneği (DENİMDER), Konfeksiyon Yan 
Sanayicileri Derneği (KYSD), Laleli Sa-
nayici ve İşadamları Derneği (LASİAD), 
Merter Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MESİAD), Moda Tasarımcıları Derneği 
(MTD), Osmanbey Tekstilci İşadamları 
Derneği (OTİAD), Türkiye Giyim Sana-
yicileri Derneği (TGSD), Tüm İç Giyim 
Sanayicileri Derneği (TİGSAD), Türkiye 
Triko Sanayicileri Derneği  (TRİSAD) ve 
Zeytinburnu Tekstil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği’nin  (ZETSİAD) başkan ve 
başkan yardımcısı düzeyinde temsilcileri 
katıldı.

Sektör olarak neredeyiz?
Toplantıda İHKİB Başkanı Mustafa 
Gültepe, derneklerle birlikte en son 15 
Ağustos tarihinde yapılan “Kur Fırtınası-
na Karşı Üretim-İhracat-Birlik Deklaras-
yonu” olarak yayımlanan basın toplantı-
sında bir araya gelindiğini belirterek, bu 
dönemden sonra sektör olarak nerede-
yiz, ne sorunlar yaşıyoruz, hep birlikte 
neler yapabiliriz, konularını istişare 
etmek amacıyla tekrar bir araya gelmek 
istediklerini vurguladı. Daha sonra Der-
nek Başkanlarının değerlendirmelerine 
geçmeden önce hazır giyim ve konfeksi-
yon ihracatının mevcut durumu, dünya 
pazarlarındaki gelişmeler ve sektörün 
dünya pazarlarındaki konumuna ilişkin 
rakamsal bir sunuş gerçekleştirildi. Buna 
göre Türkiye’nin hazır giyim ve konfek-
siyon ihracatı son üç yıldır yaklaşık 17 
milyar dolar ile durağan bir dönemden 
geçerken 2018 yılı 10 aylık döneminde 
yüzde 4,6 artışla kendi performansı 
içinde olumlu performans sergilerken 
Türkiye’nin genel ihracat seyrinin altında 
kaldığı vurgulandı.

Markalı ihracat 
daha çok desteklenmeli
Birleşmiş Markalar Derneği adına katılan 

Başkan Yardımcısı İsmail Kutlu, TL ile 
sözleşme yapılması düzenlemesinin 
perakende firmalarının sorunlarına çö-
züm olduğunu ifade ederken ülkemizde 
markalı ihracatın ve tasarımın daha fazla 
desteklenmesi gerektiği, ülkemizde 
uluslararası bir hazır giyim fuarının ola-
mamasının eksiklik olduğu ve İHKİB’in 
buna sahip çıkmasının büyük önem 
taşıdığı, hammaddeye konulan antidam-
ping önlemlerinin sektörde büyük sıkıntı 
yarattığı, örneğin  polyester ağırlıklı 
ülkemizde üretilmeyen  bazı ürünlerin 
yüksek maliyetlerle tedarik edilmek 
durumunda kalındığını belirtti.

“İşçi bulmakta zorlanıyoruz”
Toplantıya katılım gösteren ÇSD Baş-
kanı İlker Öztaş, çorap sektörünün en 
önemli sorunlarından biri olan nitelikli 
eleman eksikliğine değindi. Fabrikada 
çalıştıracak işçi bulmakta zorlandıkla-
rını belirten Öztaş, bu sorunun günden 
güne artış gösterdiğine de dikkat çekti. 
Öztaş, ayrıca yerli makinenin olmadığını, 
ithal makine kullanılmak durumunda 
kalındığını da dile getirdi. Bu anlamda 
yerli üretimin desteklenmesinin sektör 
açısından büyük öneme sahip olduğunu 
açıkladı.  
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Bu yıl 60’ıncı yılını kutlayan LYCRA® , Almanya, İtalya ve İngiltere’den 
sonra Türkiye’de beşincisini düzenlediği MOVES ISTANBUL Çorap 
İnovasyon ve Trend organizasyonunda çorap sektörünün kılavuz marka 
ve firmalarını yine bir araya getirerek sunumuyla ilham verdi. 

LYCRA®’DAN 2019 YILININ 
İLHAM VEREN TRENDLERİ 

Naylon, elastan ve polyester 
uygulamaları başta olmak üzere, 
entegre polimer ve elyaf üretimi 
konusunda dünyanın önemli 

üreticilerinden biri olan INVISTA, 
global tanıtım çalışmaları çerçevesinde 
düzenlediği “LYCRA® Moves Istanbul 
V” seminerinde çorap trendlerini ve 
sektördeki inovasyonları tanıttı. 11 Aralık 
2018 tarihinde TÜYAP Palas Hotel’de 
bu sene beşincisi düzenlenen inovasyon 
semineri, sektör iştirakçilerini de bir 
araya getirerek, 2019 yılının trendleri 
üzerine ilham verici tasarımları etkileyi-
ci sunumlarla gözler önüne serdi. 
Organizasyon,  Türkiye Satış Mü-
dürü Aslan Kabapelit’in hoşgeldiniz 

konuşması ile başladı ve  LYCRA®’nın, 
trend tasarım ajansı Stijlinstituut moda 
danışmanlarının hazırladığı  yeni kon-
sept  trendleri,  Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika Çorap Pazarlama  Müdürü Jane 
Gwyther’in   sunum ve teknik anlatımıy-
la devam etti. Amsterdam’da bulunan 
tasarım ajansı Stijlinstituut tarafından 
hazırlanan yeni dönem trendler ve 
inovasyon çalışmaları, INVISTA Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika Çorap Pazarlama 
Müdürü Jane Gwyther ile INVISTA Tür-
kiye ofisinden Fatma Özhan tarafından 
sektör katılımcılarına moda akımları ve 
teknik uygulamaları olarak iki aşamalı 
olarak aktarıldı. Jane Gwyther gerçekleş-
tirdiği sunumunda, tüketici açısından 

çorap giymenin duygusal boyutuna 
değinerek, çorabın modada kendini 
ifade etme şekli üzerine değerlendir-
melerde bulundu. Kadınların ne tür 
çorapları tercih ettiği ve kendilerini 
nasıl hissettiğine dair mega trendlerin 
önemli bir rol üstlendiğini belirten 
Jane Gwyther, bu anlamda ajanslarla 
yapılan iş birliklerinin pazarı anlama 
açısından büyük bir önem taşıdığı da 
vurguladı. “Ürün ile nasıl duygusal bir 
bağ kurabiliriz?” sorusunu temel alarak, 
tüketiciye yaşatılacak giyim deneyimi-
nin yeni dönem inovasyonları arasında 
yer aldığını ifade eden Jane Gwyther, ruh 
hali, yaş ve davranışların genel trendleri 
belirleyici etkisi üzerinde durdu. 2019 
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yılı için 8 trend belirlediklerini açıklayan 
Jane Gwyther, özellikle “sağlıklı yaşam”, 
“ahlaklı yaşam-etik”, “deneyim” ve“ucuz 
fiyat” unsurlarını ele aldı. 

Mottomuz; “sağlığımız en 
büyük varlığımız”
Gıdadan tutun da pek çok sektörde 
etkisini gördüğümüz “sağlıklı yaşam” 
unsuru, çorap sektörünü etkileyen trend-
ler arasında yer alıyor. “Sağlığımız en 
büyük varlığımız” mottosu, bugün yaşam 
kalitemizle eş değer tutularak, kendimizi 
her gün “Bugün zinde misin?” sorusunu 
sorduruyor. İnsanlar artık daha uzun ve 
sağlıklı yaşamak istiyor, markalar da bu 
isteğin ürünsel karşılığını kendi bün-
yelerinde yaratarak yeniden tüketiciye 
sunuyor. H&M, Zara bu konsepti kolek-
siyonlarına taşımış markalar arasında ön 
sıra yer alıyor. Tüketiciyi sağlıklı yaşama 
teşvik etmek amacıyla sunulan koleksi-
yonlar, “Yaşamının ve sağlığının değerini 
bil” mesajını geniş kitlelere ulaştırıyor.  
İkinci trend ise, etik. Bu kategoride de 
artık, tüketicilerin daha çok bilinçli 
alışverişe yöneldiğini görebiliyoruz. 
Özellikle genç nüfus, satın aldığı giysinin 
nerede üretildiğine, nereden geldiğine 
dikkat ediyor. Etik faktörü, bir başka 
ifade ile tüketicinin “kendini iyi hisset-
mesi” ile direkt bağdaşan bir unsur olarak 
karşımıza çıkıyor. Günümüz tüketicisi 
giydiği tişörtün nerede, hangi şartlarda 
üretildiğini göz önüne alıyor. Bu faktör 
sadece tekstil veya çorap sektörüne değil, 
diğer alanlara sirayet etmiş durumda. Ör-
neğin, gıda sektörünü değerlendirdiği-
mizde, tüketici satın aldığı etin nereden 
geldiğini öğrenmek istiyor.

Sürdürülebilir olanın peşinde
İnsanlar geri dönüşüme önem veriyor 
ve “Ben yerel ve sürdürülebilir olanı 
satın almak istiyorum” diyor. Yapılan 
araştırmalara göre, yüzde 53’lük kesim, 
güvendiği markayı kullanmak istiyor. O 
yüzden firmalardan da şeffaflık bekliyor. 
Ve gelelim üçüncü önemli unsura; de-
neyim. Kelepir avcılığının yaygın olduğu 
günümüzde, tüketici için bir ürünün 
fiyatının belirleyiciliğinin yanı sıra, 
önemli olanın verdiği paranın karşılığını 
almak çok daha büyük bir mesele olarak 
görülüyor. Dünyanın pek çok yerinde 
uygulanan Kara Cuma gibi kampanya 
günlerinde, tüketici için önemli olan 
sevdiği markalardan avantaj görebilmek 
oluyor. Şu bir gerçek ki mesele artık, ni-

celikten çok nitelik. Tüketicinin amacı, 
çorap çekmecesini tıka basa doldurmak 
değil, sevdiği ve giymekten mutluluk 
duyduğu çoraplara dolabında yer açmak 
olarak analiz ediliyor. Jane Gwyther 
sunumunda, dikkat çektiği bir diğer 
konu ise ucuzluk ile değer arasında bü-
yük fark olduğuydu. Firmaların bu ikisi 
arasındaki farkı göz önünde bulundur-
maları gerektiğinin altını çizen Gwyther 
günün sonunda tüketiciye verdiği değeri 
gösteren firmaların kazandığını belirtti. 
Bedava teslimat ve ürünün yanına ilişti-
rilen küçük hediyelerin tüketici nezdin-
de önemli olduğuna değinen Gwyther, 
kurulan bağın gerçek olması gerektiğini 
de sözlerine ekledi. 

Evrenin merkezinde ben 
varım!
Jane Gwyther’in sunumunun ardından, 
INVISTA Almanya Pazarlama Müdü-
rü Katharina Doernfeld “Millennials 
constumer” konusunu esas alan bir 

sunum gerçekleştirdi. “Millennials” bir 
diğer tanımlamayla 1980-1994 yılları 
arasında doğanların tüketici davranış-
larının anlatıldığı sunumda, söz konusu 
tüketici kitlesini, kendilerini evrenin 
merkezinde görmeleri, her şeyin en 
iyisine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. 
“Ben bunun sahibi olmak istiyorum” 
düşüncesinden ziyade daha evrensel bir 
anlayışın söz konusu olduğu aktarıldı. 
Dünyayı deneyimlerken, her şeyi elde 
etmelerinin gerekli olduğunu düşünen Y 
kuşağı için, orijinalliğe önem verdikleri 
ve online alışverişte dürüstlüğü öncelik 
olarak belirttikleri vurgulandı. 

Devir hashtag devri
Çağımızda, Y kuşağı tüketici kitlesinin 
deneyimlerini iyi ya da kötü olarak 
değerlendirme yöntemlerinin değişti-
ğine de değinen Katharina Doernfeld, 
günümüzde sosyal medya ile de hashtag 
devrinin başladığını ve ürün değerlen-
dirmelerinin bu sistem üzerinden ilerle-
diğinden bahsetti. Katharina Doernfeld, 
tüketicinin 3 unsuru dikkate alarak 
hashtag üzerinden değerlendirmede 
bulunduğunu paylaşarak; bu unsurların 
rahatlık, kalite ve ödediği paranın karşı-
lığını alabilme olduğunun altını çizdi. 
Yapılan araştırmalara göre, günümüz 
tüketicisi müşteri deneyimi için para 
harcayabiliyor. Diğer tüketicilerin yo-
rumlarını da göz önünde bulunduruyor. 
Bu nedenle, sosyal medyadan ürün ile 
bir tüketicinin paylaştığı olumlu ya da 
olumsuz yorum, tüketiciyi oldukça 
etkiliyor. Bunun yanı sıra Y kuşağı tüke-
ticisinin yüzde 30’u çevre dostu ürünler 
almak istiyor, sürdürülebilirliğe önem 
veriyor.

LYCRA®’DAN 2019 YILININ 
İLHAM VEREN TRENDLERİ 

Katharina Doernfeld, 
tüketicinin 3 unsuru 
dikkate alarak hashtag 
üzerinden değerlendirmede 
bulunduğunu paylaşarak; 
bu unsurların rahatlık, 
kalite ve ödediği paranın 
karşılığını alabilme 
olduğunun altını çizdi.

Aslan KAbApelit 
LYCRA®

 Türkiye Satış Müdürü
Jane Gwyther
LYCRA®

 Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Çorap Pazar. Müd.
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2019’unöne
5 trendi

çıkan
Bu trendde retro-klasik giyim tarzıyla köklü ve güçlü bir moda anlayışı temel 
alındı. Klasik, resmi tarzlar modern dokunuşlarla birleştirilip geçmiş ve gelecek 
bir araya getirildi. Kaz ayağı desenler, zig zag çizgiler ön plana çıkarıldı. Moda 
olan ekose, çoraplara uyarlanarak retro bir hava katıldı. 
Bu trendi kapsayan ince yapıdaki çoraplarda nemi uzaklaştıran, ayağı serin 
ve kuru tutan özellikler benimsendi. Ve en önemlisi de, yıkamadan sonra da 
ürünün kalitesinden taviz vermemesine dikkat çekildi.

“Sağlık en büyük servettir” diyerek bu trendde, spor yapılırken en yüksek 
performansı sağlayacak çoraplar tasarlandı. Buz grisi ve mavi renklerinin 

ağırlıklı olarak kullanıldığı trendde, renk bloklama yapılarak kas bölgelerine 
vurgu yapıldı. Tasarımlarda konfora dikkat edilerek vücudu korumaya 

özen gösterildiği ifade edildi. Tarzından ödün vermek istemeyen tüketiciye 
seslenen bu trenddeki ürünlerinde, hem sportif hem de şık olunabileceğinin 

mesajı verildi. Ürünlerin performansı destekleyecek yapısına vurgu yapılarak 
Adidas markasının örnekleri gösterildi. Geometrik tasarımların kullanılması 
dikkat çekti. Coolmax teknolojisinin kullanıldığı ve bu yenilik sayesinde kan 

dolaşımını destekleyici ürünlerin tasarlandığı belirtildi. Kızıl ötesi teknoloji 
ile üretilen ürünlerin, ayakları daha sıcak tuttuğu belirtilerek örnekleri 
paylaşıldı. Bu trendle, tam uyum sağlamayı amaçladıkları ifade edildi. 

Sports  Arena

Business  Lounge

Katharina Doernfeld’ın sunumunun ardından, Fatma Özhan ve Jane Gwyther, beş ana başlık 
altında toplanan çorap konseptlerini katılımcılara tanıttı. Bu konspetlerin ortak noktası ise, 
hayatın bütününe yayılmış bir kendini ifade ediş tarzının bacaklara yansıtılmış etkileyiciliği 
oldu. Bireysellik ve bireysel bakış açısı, beş konseptin merkezindeki ana fikir olarak yer aldı. 
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Bu trendde eğlenmek, dans etmek gibi zevkli deneyimlere 
odaklanılarak heyecan yaratıcı ve gösterişli çoraplar katılımcılara 

sunuldu. Siyah renk esas alınarak, siyahı destekleyen diğer tonlarda 
da tasarımlar, gece ve gündüzün birleşimini yansıttı. Trendin ilhamı 

olarak defileler gösterilirken, siyah tonlarıyla bacağın olduğundan 
daha ince ve uzun görünmesine dikkat edildi. Teknik olarak dikişsiz 

olması, öne çıkan özellikleri arasında gösterildi.

Bu trendde spontan ve sezgilere dayalı bir yaklaşımla kısıtlayıcılıktan 
uzak; her amaca göre yeniden, sıfırdan belirlenen öğeler bir araya getirildi. 
Eğlenceli desenlerle içimizdeki çocuğu dışarı çıkaran çoraplar tasarlandı.  
Renk paletinde, sarı, kırmızı, lila ve yeşil tonlarının ağırlık olduğu çoraplarda 
yaratıcı olmak ön planda tutuldu. Bireyselliğin çoraba uyarlanmış örneklerini 
gördüğümüz "Play Ground" trendinde, çarpıcı renklerin bir aradalığı göz 
önünde bulunduruldu. Bir bacağın kırmızı, diğer bacağın çizgili gri-kırmızı 
şeritlerle sunulduğu trenddeki mesaj, “Çoraplar sıkıcı olmak zorunda değil, 
standartların dışına çıkabiliriz” oldu. 

Aşırı olan her şeyden uzak durularak sadeliğe, sadelikten gelen zenginliğe 
odaklanıldı. Trendin hedef kitlesi minimalist, rahat ve varoluşçu hayat tarzını 

benimsemiş kişiler olarak tanıtıldı. "Gereksiz hiçbir şeye yer yok" anlayışı 
temel alınan Quiet Room trendinde, bacağa hafif makyaj yapılmış hissi 

verildi. Trendin içindeki canlılığın çizgilerle sağlandığına dikkat çekilerek 
pembe ve grinin uçuk tonlarının kullanıldığı belirtildi. 

Özetle; 2019 yılı trendleri, LYCRA® , COOLMAX® ve   THERMOLITE® elyaflarının 
kullanıldığı tasarımlarla hayat buluyor. Heyecan verici, dinamik, zaman 

zaman çocuksu zaman zaman iş hayatının ciddiyetini yansıtan kendi içimize 
döndüğümüz sakinlik ve sadelik  ile beslendiğimiz zamanların tercihi, 

hazırlanan orijinal tasarımlar ile bacaklarımıza ve ruhumuza yansıtılıyor.

Dance  Hall

Play  Ground

Quiet  Room
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MODA

McKinsey ve Fashion of Business 
iş birliğinde moda endüstrisini 
yakından ilgilendiren 2019 
trendleriyle ilgili bir rapor 

yayımlandı. Yayımlanan rapora göre on 
trend sektöre yön verecek. Çalışmada, 
katma değer yaratma açısından sektöre 
hakim olan "süper kazananlar" olarak 
tanımlanan 20 şirket de tanımlanıyor. Bu 
şirketler arasında ilk onda; Inditex, Nike, 
Lvmh, Tjx Companies, Hermès, H&M, 
Richemont, Ross, Adidas ve Kering gibi 
dünyaca ünlü markalar var. McKinsey’e 
göre 2019 yılı Çin için muhteşem geçecek. 

Çin; ABD’yi önde gelen lüks pazarı olarak 
aşacak ve dünyanın moda pazarı haline 
gelecek. McKinsey analistleri, bir sonraki 
dönemin tarihte “kendini yitirme yılı” 
ve ilerici bir kutuplaşma olarak geçe-
ceğini öngörüyor. Sanayinin bir bütün 
olarak 2018 tahmininin (yüzde 4-5) biraz 
altında, yüzde 3,5-4,5 oranında büyümesi 
beklenirken, lüks tek başına yüzde 5'in 
üzerine çıkacak. Bir nevi 2019 yılının mo-
da şirketleri için kendine zarar verme yılı 
olacağını söyleyebilmemiz mümkün. Bu 
durumun bir yıl kadar süreceği tahmin 
ediliyor. 2019 yılında istikrarsızlık riskleri 

devam ediyor. Kutupsal bir büyüme ger-
çekleşecek.  Aslında, araştırmaya göre, 
çeşitli kesimler ve coğrafi alanlarda görü-
şülen yöneticilerin çoğu, 2019'daki temel 
kaygılar arasında “küresel ekonomideki 
oynaklık, belirsizlik ve değişimlere” 
atıfta bulunuyorlar. Haksız değiller. Bu 
istikrarsızlık önümüzdeki yıl tüm hızıyla 
devam edecek. Ticaret politikalarına ve 
küresel ekonomik büyümedeki yavaşla-
maya, Asya pazarlarındaki yavaşlamaya 
ve Brexit gibi bazı olaylarla bağlantılı 
belirsizliğe ilişkin riskler, küresel pazarın 
gelişme ihtimallerini tehlikeye atabile-

Yapılan araştırmalara göre, 2019 yılında Hindistan ve Çin, dünyanın önde gelen moda pazarı olma yolunda ilerleme 
kaydedecek. Kutupsal büyümelerin öngörüldüğü 2019’da şirketler de sadece zor ekonomik koşulların değil, aynı 
zamanda yeni tüketim trendlerinin ve moda sistemindeki değişikliklerin farkına varmak zorunda kalacaklar.

neler  bekliyor?
2019 YILINDA MODA ENDÜSTRİSİNİ
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büyümesi ve imalat sektörünün güçlen-
mesi sayesinde moda endüstrisi için bir 
sinir merkezi haline gelecek. Araştırma, 
2022 yılında ülkede 690 milyon akıllı 
telefon kullanıcısı olacağını ve 2017'nin 
iki katından fazla olacağını gösteriyor. 
Ayrıca, tüm şirketlerin değer zincirleri-
nin küresel olarak yeniden düzenlenme-
sini ele almak için beklenmedik durum 
planları hazırlamaları gerekecek.

Keşif ile satın alma arasındaki 
boşluk daralıyor
Önümüzdeki aylarda, araştırmaya göre, 
daha büyük bir sorumluluk da vurgula-
nacak. Genç nesillerin sosyal ve çevresel 
nedenlere olan tutkusu kritik bir kitleye 
ulaştı ve markalar özellikle bazı pazar-
larda bu konularda net bir konuma sahip 
olmak zorunda kalacaklar. Aynı zaman-
da tüketicinin mobil yolculuğunda, bir 
ürünün keşfi ve satın alınması arasındaki 
boşluk küçülüyor ve tüketici bunlardan 
haberdar olduğu anda ürünleri satın 
almaya giderek daha fazla hevesli oluyor. 
Ürünün özgünlüğüne ve özgünlüğüne 
dair mutlak şeffaflık önümüzdeki aylar-
da ortaya çıkacak diğer önemli trendler-
den biri.  

Ve önümüzdeki yıl için 
belirlenen 10 stratejik trend;
1- Gelecek için ihtiyatlılık: Temel ekono-
mik göstergelerin ve diğer istikrarsızlaş-
tırıcı güçlerin aşağı yönlü dalgalanma-
ları daha ihtiyatlı bir iklim yaratmaya 
katkıda bulunacak. Katılımcıların yüzde 
70'i, 2019'da küresel makroekonomik gö-
rünüm ile ilgili endişelerini dile getirdi.
2- Hindistan pazarının tırmanışı: Hindis-
tan, orta sınıf tüketicilerin büyümesi ve 
imalat sektörünün güçlenmesi sayesinde 
moda endüstrisi için bir sinir merkezi 
haline gelecek. 2022 yılında ülkede 690 
milyon akıllı telefon kullanıcısı olacak ve 
2017'nin iki katından fazla olacak.
3- Acil durum planları hazırlanacak: Tüm 
şirketler, değer zincirlerinin küresel 
olarak yeniden düzenlenmesini ele al-
mak için acil durum planları hazırlamak 
zorunda kalacaklar.
4- Ürün sahipliğinin sonu: Ürünün yaşam 
döngüsü gittikçe daha esnek hale 
geliyor, çünkü kullanılan, yenilenen, 
tamir edilen ve kiralanan ürünlerle ilgili 
iş modelleri kendini göstermeye devam 
ediyor.
5- Daha fazla sorumluluk: Genç nesillerin 
toplumsal ve çevresel nedenlere olan 

tutkusu, kritik bir kitleye ulaşmış ve 
özellikle bazı pazarlarda markaların 
ötesine geçmişti. 2019 yılında bunu 
fazlasıyla hissedeceğiz. Markalar tüketi-
cileri kendilerine çekebilmek için sosyal 
sorumluluk projelerine daha çok ağırlık 
vermek durumunda olacak.
6- Şimdi ya da asla: Tüketicinin mobil 
yolculuğunda, bir ürünün keşfi ve satın 
alınması arasındaki boşluk küçülüyor. 
Teknolojinin hızlı yükselişi; anında 
alışverişe de olanak tanıyacak. 2019 yılı 
moda için hızın yılı olacak aynı zaman-
da. Bu hıza ve teknolojinin yükselişine 
adapte olabilen firmalar ayakta kalabi-
lecek. 
7- Mutlak şeffaflık: Şirketlerin büyük 
miktarlarda kişisel verilere sahip ol-
dukları ve yönettikleri yıllardan sonra, 
tüketici artık işletmelerin, ürünün ger-
çekliği ve özgünlüğü gibi aşırı şeffaflıkla 
bilgilerini paylaşmalarını bekliyor.
8- Markalar devrim yapacak: Geleneksel 
markalar, marka sadakatindeki düşüş ve 
yeniliklere yönelik artan iştah nedeniyle 
hızla büyüyen yeni nesil küçük markala-
ra karşı iş modellerinde, imajlarında ve 
tekliflerinde devrim yapmaya başlıyor. 
9- Dijitalin ilerlemesi: Rekabetin yoğun-
laşmasının, hem müşteriler hem de 
markalar için tercih edilen bir platform 
haline gelmesiyle birlikte, e-ticaret 
operatörleri katma değeri olan kârlı 
hizmetler ekleyerek yenilik yapmaya 
devam edecekler. Bu bağlamda, bu 
şirketler, satın almalar, yatırımlar veya 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
yoluyla, ekosistemlerini ve kâr kaynak-
larını çeşitlendirebilecekler.
10- Hızlılık ön planda: Otomasyon ve veri 
analizi, yeni nesil girişimlerin çevik ve 
tam zamanında üretime ulaşmasına izin 
verdi. Geleneksel oyuncular, yeni ope-
rasyon modelleri denemeye başlayacak, 
yerinde ve tüketici taleplerine daha hızlı 
cevap verebilecekler böylelikle.

ceği uzmanlar tarafından belirtiliyor. 
Ankete katılanların yüzde 62'si, ticaret 
politikalarındaki değişikliklerin küresel 
ekonomik büyümeyi riske atabileceğini 
belirtti.

Yeni tüketim trendlerine uyum 
sağlayan kazanacak
Sektördeki şirketler sadece zor ekono-
mik koşulların değil, aynı zamanda yeni 
tüketim trendlerinin ve moda sistemin-
deki değişikliklerin de farkına varmak 
zorunda kalacaklar. Gelecek yıl içinde 
sektöre etkisi olacak yaklaşık on trend 
var ve bunlar moda dünyasından yak-
laşık 300 yönetici ve uzmanı içeren bir 
araştırmanın sonucu olarak ortaya çıktı.  
Hint pazarının geleceği ve yükselişine 
dair ihtiyatlar, bu eğilimler listesinin ba-
şında. Hindistan, orta sınıf tüketicilerin 

1. Inditex
2. Nike
3. LVMH 
4. TJX Companies
5. Hermès
6. H&M
7. Richemont 
8. Ross
9. Adidas
10. Kering 

11. L Brands
12. Pandora
13. Fast Retailing
14. Next
15. VF
16. Luxottica 
17. Michael Kors 
18. Gap
19. Hanesbrands 
20. Burberry

İŞTE SÜPER KAZANANLAR
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te, hızlı bir şekilde artışa geçmiş, 2011 
yılında ortalama 0,70 Euro ile zirve 
yapmıştır. 2010 ve 2011 yıllarında peş 
peşe artış gösteren pamuk fiyatlarının 
bu yükselişte etkisi kaçınılmaz olmakla 
birlikte, Çin’in ucuz çoraplarının bizi 
orta-ucuz segmentten çıkarmasının, 
geri kalan üretimimizi daha nitelikli ve 
fiyat ortalaması yüksek olan çoraplara 
yönlendirmesinin de bu fiyat artışına 
olan etkisi sanırım yadsınamaz. 2011 
sonrasında Türkiye için 0,60-0,65 Euro 
arasında gidip gelen bir fiyat yapısıyla 
karşılaşmaktayız. 
Bizim aksimize, EU28 ithalat ortalama 
fiyatları, 2000 yılındaki gördüğü 0,54 
Euro’dan 2008 yılında 0,40 Euro’ya 
doğru sürekli düşüş göstermiştir.  Bu 
düşüşte kısmen Pakistan ve Endonezya 
fiyatlarında görülen azalma olsa da, ana 
etkenin gittikçe artan hacimde ucuz 
Çin çorap fiyatlarının devreye girip, 
ortalamaları düşürmesi daha etkendir 
diyebiliriz. Grafik 1’de görebileceğiniz 
gibi, her ne kadar Çin fiyatları 2004 
yılından itibaren kesintisiz olarak artış 
gösterse de,  EU28 ortalama fiyatları-

ÇİN İLE ARAMIZDAKİ FİYAT MAKASIMIZ DARALIYOR

Mithat Aracı
Dakong Türkiye Temsilciliği 

Dergimizin bu sayısında sizlere, 
EUROSTAT verileri ışığında, 
tüm çorap kategorilerini içeren 
ortalama fiyatlar üzerinden 

bir pazar analizi yapacağım. Pazarın en 
büyük ülkeleri olan Çin başta olmak 
üzere, Türkiye, Pakistan, Endonezya 
ve EU28 ülkelerinin ortalama çorap 
fiyatları analizimin temelini oluştu-
racaktır. Henüz ciddi bir pazar payına 
ulaşamayan Vietnam, bu analizimde 
yer almayacak ancak ilerleyen sayılarda, 
pazarda büyüklüğü arttıkça analizle-
rimde olacaktır.

Türkiye çorap fiyatları diğer 
ülkelerin oldukça üzerinde
Avrupa pazarında, orta ve özellikle üst 
segmente üretim yapan Türkiye’nin 
çorap ihracat fiyatları, Grafik 1’de 
görebileceğiniz gibi, en yakın rakibi-
ne göre bile açık ara önde bulunuyor. 
2000-2004 yılları arası, Çinli çorapçıla-
rın Avrupa pazarına girmesinden önce 
ortalama 0,50 Euro fiyat aralığında 
bulunan fiyatlarımız, 2004 yılında Çin’e 
çorap kotalarının kalkmasıyla birlik-

ANCAK GİDİLECEK DAHA 
ÇOK YOLUMUZ VAR
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na göre çok daha ucuz olmaları, genel 
ortalamayı düşüren ana etken olmuştur. 
Çin en yüksek fiyatını 0,42 Euro ile 
2015 yılında görmüş, o tarihten itibaren 
çorap fiyatları yavaşça düşüşe geçmiştir.
Avrupa’nın en ucuz çorap ithalat ettiği 
ülke Çin değil, Endonezya’dır. Endonez-
ya 2013 yılında 0,32 Euroluk fiyatıyla, 
aynı yıl 0,33 Euro ortalamadan çorap 
satan Çin’den, en ucuz çorap ihracatçısı 
payesini almıştır. O tarihten beri de En-
donezya, EU28 pazarına en uygun fiya-
ta çorap satmaktadır. Pakistan ise, hala 
Çin’den daha pahalıya çorap satmakta, 
ancak 2018 yılının ilk 10 ayı ortalamala-
rına göre Çin fiyatlarına hızla yaklaş-
mak üzeredir. Trendlere göre Pakistan, 
büyük olasılıkla, önümüzdeki birkaç 
yıldan sonra, Endonezya ile birlikle, Av-
rupa çorap ithalatında, en uygun fiyatlı 
iki ihracatçıdan biri olabilecektir.

Çorap fiyatlarında ciddi 
dalgalanmalar yaşanmakta
Grafik 2’de 2000 yılı sonrasında, yıldan 
yıla, çorap fiyatlarındaki değişimi 
ülkeler bazında görmektesiniz. Grafiğe 
baktığımızda gözümüze çarpan ilk 
durum, Türkiye dışındaki ülkelerin 
fiyatlarının aşırı bir şekilde, yıldan yıla 
dalgalanmasıdır. Bir sonraki bölümde 
nedenini analiz edeceğim bu durum, 
muhtemelen Avrupalı çorap ithalat-
çılarını oldukça rahatsız etmektedir. 
Grafikte, Endonezya çorap fiyatların-
da ciddi dalgalanmalar yaşandığını, 
ancak Pakistan fiyatlarının daha stabil 
gittiğini görmekteyiz. Bununla birlikte, 

Pakistan’ın GSP Plus statüsüne alınarak 
Avrupa çorap pazarında gümrük vergi 
oranlarının düşürülmesi sonucu yapa-
bildiği büyük fiyat düşüşünü de 2014 
yılı rakamlarında kolaylıkla görmekte-
yiz.
Grafikte gördüğüm ve beni şaşırtan 
nokta, 2008 Amerika Finansal krizinin 
Avrupa çorap fiyatlarında anlamlı bir 
dalgalanma yaratmamasıydı.  Ancak 
2011 sonrası Avrupa’nın yaşadığı kriz, 
pamuk fiyatlarındaki düşüşten de 
destek alıp, tüm ülkelerin çorap ihracat 
fiyatlarında azalmaya yol açarak birebir 
yansıma bulmuş.  
Ancak, 2015 yılındaki ani fiyat artış-
larının nedenini merak ettiğimde iki 
faktörü denkleme koyma gereği duy-

dum. Bunlardan biri pamuk fiyatların-
daki yıldan yıla olan değişimdi. Pamuk 
fiyatlarındaki değişim direkt olarak iplik 
fiyatlarını etkilemekte, çorapta mali-
yetin yaklaşık yüzde 40-50’si olan iplik 
fiyatları ise nihai çorap fiyatını doğrudan 
etkilemekteydi. Grafikleri çok karıştır-
mamak için, sizlere gösterememekle 
birlikte, 2010 ve 2011 yıllarında, kısa sü-
rede neredeyse yüzde 250 artış gösteren 
pamuk fiyatlarındaki değişim Grafik 3’te 
göreceğiniz gibi anlamlı olarak çorap 
ihracat fiyatlarında yansımasını bulmuş. 
Diğer yıllarda pamuk fiyatlarındaki 
değişimin fiyatlar üzerinde çok önemli 
oranda etki yapmadığını görmekteyiz. 
Bu da bizlere, üretici ülkelerin pamuk 
iplik fiyatlarının gelişimini tahmin 
etmekte zorluk yaşadığını ve bu deği-
şimleri fiyatlarına yansıtmakta güçlük 
çektiklerini gösteriyor.
Fiyatlar üzerindeki ana faktörü bulmak 
için yoğun bir şekilde analiz yaptı-
ğımda, Avrupa’da çorap fiyatlarının 
dalgalanmasını birebir etkileyen önemli 
faktörün EURO/DOLAR paritesi oldu-
ğunu saptadım.

Euro/Dolar paritesi 
fiyatlardaki dalgalanmayı 
büyük ölçüde açıklıyor
Grafik 3’te EU28 ülkelerinin ortalama 
çorap ithalat fiyatlarının yıldan yıla 
değişimi ile EURO/DOLAR paritesi-
nin yıldan yıla olan değişimini aynı 
eksende görmektesiniz. Konunun daha 
iyi anlaşılabilmesi için paritedeki yıllık 
değişimini negatif olarak uyguladım. 
Örneğin 2015 yılında gördüğünüz 
Euro’nun yüzde 16,5’lik artışı aslında 
yüzde 16,5’lik düşüş şeklinde gerçekleş-
miştir.  Aynı yıl çorap fiyatlarında Euro 
cinsinden yaşanan yüzde 13,9’luk artışın 
çoğu, fiyatlamasını dolar bazında yapan 
Çin, Pakistan, Endonezya gibi ülkelerin 
Euro’nun düşüşü nedeniyle aynı miktar 
dolar kazanmak adına daha fazla Euro 
istemesinden kaynaklanmaktadır.  
Rakamların birebir örtüşmemesi ise, 
Türkiye’nin bu kurala uymaması, yani 
2015 yılında fiyatını yalnızca yüzde 4,8 
arttırmasından kaynaklanmaktadır.  Bi-
zim 2013 sonrası dönemde yaşadığımız 
TL’nin Dolar ve azda olsa Euro karşısın-
daki düşüşü, bizi yeterince olmasa bile 
kısmen tatmin etmiş gibi görünüyor.
Bir önceki bölümde anlattığım grafik-
teki tek istisna 2010 ve 2011 yıllarında 
yaşanan ani pamuk fiyat artışı nede-

Avrupa’nın en ucuz çorap 
ithalat ettiği ülke Çin değil, 
Endonezya’dır. Endonezya 
2013 yılında 0,32 Euroluk 
fiyatıyla, aynı yıl 0,33 Euro 
ortalamadan çorap satan 
Çin’den, en ucuz çorap 
ihracatçısı payesini almıştır. O 
tarihten beri de Endonezya, 
EU28 pazarına en uygun fiyata 
çorap satmaktadır.
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niyle olabilir. Pamuk fiyatı artışının 
iplik fiyatlarındaki artışı tetiklemesi 
nedeniyle, 2011 yılında Euro yüzde 5 
artarken dolar bazında fiyat yapan Tür-
kiye dışı ülkeler fiyatlarını düşürmek 
yerine yüzde 10 artırmışlar.  Yani 2011 
yılında pamuk fiyatlarındaki aşırı artış, 
çorap ihracat fiyatlarında Euro bazında 
aslında yüzde 15 civarında artışa neden 
olmuştur.  Bu analiz bence önemli çün-
kü önümüzdeki dönemde bu hesaplar 
bize rakiplerimizin Euro/Dolar paritesi 
ve pamuk fiyatları değişimlerini çorap 
fiyatlarına nasıl yansıtabilecekleri 
konusunda tahminde bulunabilmemize 
yardımcı olabilecektir.
Tüm bunları söyledikten sonra yazıma, 
en büyük rakibimiz olan Çin ile olan 
fiyat farkı analizimle devam ediyorum.

Çin ile Türkiye arasındaki 
fiyat makası kapanıyor
Grafik 4’de EU28 pazarı çorap ithalatın-
da 2000 yılı sonrasında Çin ile Türkiye 
arasındaki fiyat farkının nasıl belli bir 
trend dahilinde değişmekte olduğunu 
görmektesiniz. 2000 yılında, Avrupa’da 
Çin çoraplarına kotalar kalkmadan 
önce, oldukça az sayıda Çin çorabı, çok 
düşük fiyatlara sahipti. Bu dönemde 
Çin çorapları, Türk çoraplarına göre 
yüzde 76 indirimle satılırken, Çin’e 
çorap kotalarının kalktığı 2004 yılına 
doğru bu oran, hızla trend dışına çıka-
rak yüzde 48’e düşmüştür. Trend dışı 
gelişen bu hızlı fiyat düşüşü, muhte-
melen hem çok büyük volümde satışına 
başlanan farklı fiyat kategorilerindeki 
çorapların Çin ortalama çorap fiyatla-
rını artırması ve de ucuz çorap seg-
mentinden çıkan Türkiye’nin ortalama 

fiyatlarının artması nedeniyle olabilir. 
Ancak 2004 ile 2010 arasında, muhte-
melen ihracat vergi iadeleriyle destekle-
nen artan oranda daha düşük fiyatlı Çin 
çorapları, Türkiye ile olan fiyat farkını 
açmış ve farkı trend bölgesi içine geri 
getiren yüzde 54’lik indirim oranına bı-
rakmıştır. 2015 yılında Çin’in biraz evvel 
açıkladığımız nedenlerle aşırı fiyat ar-
tırması, Çin ile olan fiyat farkımızı 2000 

yılından beri gördüğümüz en küçük 
seviye olan yüzde 37’ye indirmiştir. 2018 
yılının ilk 10 ayı ortalamalarına göre ise 
son fiyat farkımız küçük bir yükselişle 
yüzde 41’e çıkmıştır.
Bu trend çizgisinin eğimine göre bir 
tahminde bulunmak gerekirse, Çin 
fiyatlarının Türk çorap fiyatlarıyla baş 
başa gelmesi, yaklaşık her yıl makasın 
yüzde 2 kapandığını farz edersek, 20 
yıl sonra, yani 2038 yılı gibi gerçekleşe-
bilecektir. Her ne kadar tahmini zor da 
olsa, bence bu durumun gerçekleşmesi, 
teknolojik yatırımlara daha fazla ağırlık 
veren Çin’in, düşük katma değerli ürün 
imalatından, bize göre daha önce çıkma 
potansiyeli barındırmasından dolayı, 
2038 yılından çok daha önce gerçekleş-
mesi mümkün olabilecektir.
Dünya çapında, çift bazında çorap 
ihracat pazarının yüzde 65-70’ine, fiyat 
bazında ise yüzde 45’ine hakim olan 
Çin’in çorap pazarından en geç 2038 
yılında rekabet koşulları nedeniyle 
çıkmak zorunda kalabileceği ihtimali 
Dünya çorap arzında büyük sorunlar 
yaratma potansiyeline sahiptir. 2000 
yılından beri yaşadığımız 18 yıl nasıl 
hızla geçtiyse önümüzdeki 20 yılda 
o derece hızla geçecektir. Çin sonrası 
dönemde hangi ülke öne geçebilir? Hiç 
şüphesiz Türkiye’nin, bu yeni ortamda, 
çorap pazarında, şu anda olduğundan 
daha da ötede olacağı, kesinlikle başa 
güreşecek ülkelerden birisi olacağına 
güvenim tamdır. 
Bu fırsatla tüm çorap camiamızın yeni 
yılını kutluyor, başarılı, sağlıklı ve bol 
kazançlı bir 2019 yıl diliyorum.

Avrupa’da çorap fiyatlarının 
dalgalanmasını birebir 
etkileyen önemli faktörü, 
Euro/Dolar paritesi olarak 
karşımıza çıkıyor. 
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Teknik çorap üretiminin önde gelen firmalarından Bridgedale, “kendime yeni bir ben lazım” dedi ve 
ambalaj tasarımını yenileyerek yeni görünümüne kavuştu. Yaratıcı ajanslarla iş birliğini artırarak satış 
politikasını güçlendirmeyi amaçlayan firma, Brandon ajansıyla el ele vererek marka kimliğini güncelledi. 

Brandon tarafından güncellenmiş 
marka kimliği ve geliştirilmiş 
SKU navigasyon sistemi ile müş-
terilerine “yeniden merhaba” 

diyen Bridgedale Socks, bu çalışmasın-
da alışveriş yapan kullanıcıların doğru 
ürünü bulmasını ve seçmesini kolay-
laştırmayı hedefledi. Yapılan çalışma 
kapsamında, markayı pazarda rakiple-
rinden ayıran iplik ve örgü teknolojisi 
özellikleri öne çıkarıldı. Web sitesi ve 
online alışverişlerde kolaylaştırıcı bir 
satın alma deneyimi yaşamalarını sağ-
lamak amacıyla yeniliğe giden Bridge-
dale, aynı zamanda mağaza satışlarında 
da bu gelişimi yakalamak adına tüketici 
gözünden bakarak önemli noktalarda 
iyileştirici çalışmalar yaptı. 
Doğru marka tasarım konseptine odak-
lanmaya yardımcı olmak için, Brandon 
İngiltere’de ve Avrupa'daki açık hava 
yürüyüşleri arasında pazar araştırması 
yaptı. Pazar araştırmasında, insanların 
kamp yaparken ve yolculuklarındaki 
durumlar göz önüne konuldu. Ve tüm 
bu araştırmalar sonucu, ürünlerdeki 
teknik özellikler de gözetilerek hangi 
alanda hangi ürününün kullanılması 
gerektiğine dair özel bir fotoğraf serisi 
hazırlandı. Farklı çorap tipleri arasında 
müşterilerinin seçim yapmalarına yar-
dımcı olmak için tasarlanan görseller 
ile dinamik fotoğrafçılık anlayışını 
ortaya koydu. Bu sayede alışveriş yapan 
kullanıcıların hangi öğelerin ihti-
yaçlarına en uygun olduğunu hızlıca 
görmeleri sağlandı. Ambalajda ayrıca, 
çorabın ağırlığı, tipi gibi kimlik bilgile-
rine de yer verildi. Tasarım, daha sonra, 
bir bantla birbirine kenetlenmiş şekilde 
son halini aldı. 

Canlandırıcı etkisiyle 
yeni ambalaj
Brandon Yönetici Ortağı Richard 
Taylor ortaya çıkardıkları çalışma ile 
ilgili; “Bridgedale'in ambalajı, Fusion 

YENİ TASARIMI  İLE BRİDGEDALE
MARKA KİMLİĞİNİ GÜNCELLEDİ

fotoğraflar, farklı ağırlıktaki çorapları, 
konfor veya dayanıklılık, sıcaklık, bo-
yutlandırma ve erkek ya da kadın için 
olup olmadığını anlatmayı kolaylaştı-
rıyor. Taylor sözlerine şunları ekledi: 
“Ambalajın üzerindeki görseli ve içeriği 
kalabalık göstermeden tüketicinin çok 
hızlı bir şekilde çözebileceği şekilde 
her şeyi iletmek oldukça zahmetli bir 
iş. Bridgedale ile bir bilgi hiyerarşisi 
üzerinden geliştirdiğimiz iş birliği ile 
nelerin dahil edileceğine karar verdik. 
Bu ortaya çıkacak işte bize yardımcı 
olan anahtardı. Sonuç olarak, alışveriş 
yapanların gün geçtikçe daha da artma-
sını bekliyoruz.” Bridgedale'den Mark 
Brennan ise, yapılan fotoğraf serisi ile 
tüketiciyi dış mekandan daha çok zevk 
alması için teşvik ettiklerini belirterek 
ilham olduklarını dile getirdi. 

Tech'i daha iyi yansıtmak ve alışveriş 
yapanların menzilinde gezinmelerini 
kolaylaştırmak için canlandırıcı bir 
nitelikte. Yaptığımız çalışma, günü-
müzün izleyicileri için modernize 
edilmesi gereken kimlik ve marka, 
alışveriş yapan kullanıcıların ihtiyaç-
larını karşılamak için en iyi çorapları 
kolayca seçmelerini ve Fusion Tech'in 
dikkat çekmesini sağlamak üzerineydi” 
açıklamasında bulundu.

“İnsanlara ilham oluyoruz”
Fusion Tech, paketleme, sıcaklık ve 
yastıklama derecesi özellikleri saye-
sinde çorapların amaca uygun olduğu 
konusunda ekstra güvence sağlıyor. 
Görselliğin hüküm sürdüğü satın 
alma trendlerinde, ürünün kalitesini 
gösterecek en önemli etken de ürünün 
kaliteli fotoğrafı oluyor. Brandon ile 
yapılan yeni tasarımda, hareketli ve 
tamamen amaca uygun görsellerin 
yerleştirilmesi dikkat çekiyor. Özellikle 
farklı spor alanlarında çekilen dinamik 
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Onların hikayesi; bir hayli ilginç… 
Bildiğiniz başarı hikayelerine 
pek benzemiyor. Bundan 6 ay 
kadar kısa bir süre önce; çorap 

sektörüne giriş yapan fakat bu kadar kısa 
zamanda kalitesi, çevreye duyarlılığı 
ve dinamizm odaklı farklı tasarımı ile 
adından söz ettiren bir markadan, One 
Two Sock’tan bahsediyoruz. Aslında bir 
tasarım ajansı olarak hizmet verirken, 
“Farklı ne yapabiliriz?” diye düşünmeye 
başlayan bir ekibin çiçeği burnunda 
markası One Two Sock… Onları farklı 
yapan ise tasarımlarının yanında, amba-
lajlarıyla bizlere bu çorapları sunmaları. 
Düşünün ki, her birinde farklı bir hikaye 
anlatılan One Two Sock çoraplarından 
aldığınızda, çorabınızın aynı desen ve 
renginden bir de özel tasarım kutuya 
sahip oluyorsunuz. Çorapland olarak 
bu sayımızda, tasarımlarını yakından 
incelemek ve hikayesini öğrenmek iste-
diğimiz One Two Sock’ın kapısını çaldık; 
markanın kurucusu Seyithan Teymur ile 
keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Seyithan Teymur, gurur ve mutluluk-
la şöyle diyor; “One Two Sock olarak, 
aslında Türkiye’den de iyi markaların 
çıkabileceğini göstermek istedik. Bu 
yüzden web sitemizde de ürünlerimizi 
anlatırken “Sevgiyle İstanbul’da tasar-
landı ve üretildi” vurgusunu yapıyoruz. 
Başlıca hedeflerimizden biri buydu.” 
Bizler için, One Two Sock’ı bu kadar 
değerli kılan nokta da, Türkiye’den de 
tasarım ve marka gücüyle kaliteli işlerin 
çıkabileceğini görebilmemiz, üretimdeki 

Seyithan Teymur
One Two Sock 
Markanın Kurucusu

ONE  TWO  SOCK  İLE 
ÇORABA  TASARIM 
ELİ  DEĞDİ
Gururla söylüyoruz ki, Türkiye’den de çok 
değerli tasarım odaklı markalar çıkıyor. One Two 
Sock; kalitesi, ambalaj tasarımı ve birbirinden 
farklı hikayeleri içinde barındıran çorapları ile 
sektördeki farklılığını ortaya koyuyor.

kalitemizin yanı sıra, tasarımda da kendi-
mizi gösterebileceğimiz markalarımızın 
oluşmasına tanıklık edebilmemiz oldu. 
Ve kendimizi şu sözleri söylerken bulduk: 
“Çoraba tasarım eli değdiğinde muhteşem 
işler ortaya çıkıyor!”

One Two Sock ile güzel 
bir girişimcilik örneğiyle 
karşılaşıyoruz. Bir çorap 
markası yaratma fikri nasıl 
doğdu?
Biz Brokoli Labs olarak tam hizmet sunan 
markalaşma odaklı bir tasarım ajansıyız. 
5 senedir dijital tasarımlar yapıyoruz. Bir 
sene önce, bu uzmanlığımızı kullanabi-
leceğimiz yeni alanlar aramaya başladık. 
Hepimiz renkli çorapları seviyoruz ve 
“Renkli çorap yapabilir miyiz, Türkiye 
menşeili, özgün tasarım dili olan bir 
marka olabilir miyiz?” diye düşündük. 
Ve çorapta da tüm işlerimizde ana odak 
noktamız olan tasarımla ön plana çıkabi-
leceğimize inandık. Küçük bir proje olarak 
başladık ve kısa sürede girişimimizin 
pozitif sonuçlarını almaya başladık. Şu an 
9 kişilik bir ekibiz. Ekibimizde, tasarım-
cılar, web geliştiricileri, sosyal medya 
uzmanı, marka yönetim danışmanımız ve 
operasyoncu arkadaşlarımız var. Çorabı 
seçmemizin etkenlerinden bir tanesi de, 
Türkiye’nin çorap üretiminde çok iyi olup, 
kaliteli işler çıkarması fakat ambalajlarda 

hep yabancı markaları görmemiz oldu. 
Çorap ve genel olarak tekstil sektörünü 
incelediğimizde en iyi kalite ürünlerin 
Türkiye’den çıktığını ama hep yabancı 
firmaların adı altında pazarlandığını 
gördük. Bu alanlarda asıl değeri yaratan 
markanın kendisidir biliyorsunuz. Bu 
markalar “Made in Turkey” damgasını 
gururla ambalajlarında taşımalarına 
rağmen bu işler Türkiye’ye ucuz iş gü-
cünden başka bir fayda sağlamıyor. Biz 
de bu gözlemimizden yola çıkarak, Bro-
koli Labs ekibinin markalaşmaya verdiği 
önem ve tasarım gücü ile Türkiye’deki 
üretim gücünü birleştirelim ve bu değer 
Türkiye’de kalsın istedik.

One Two Sock modayı 
ayaktan başlatıyor!

One Two Sock yeni bir marka. 
Bu işe girişirken, öncelikle 
önem verdiğiniz noktalar 
neler oldu?
Firmalara hizmet verirken şunları 
gördük, bir sektöre devamlı hizmet 
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verdiğiniz zaman bir mesleki körlük 
oluşuyor. Bir süre sonra hep aynı şeyleri 
yapmaya meylediyorsunuz. Her şeyi 
sorgulayan çocuk beyninden uzaklaşılı-
yor. Biz markamızı yaratırken öncelikle, 
“Her şeye sıfırdan başlayarak, bir çocuk 
gibi sorgulayacağız” dedik. Tasarımcı 
arkadaşlarımla fikir toplantıları yaptık ve 
bir çorabın etiketinin neden olması ge-
rektiğini bile sorguladık. Bu kutu fikri de 
bu sorularımızın, focus grup toplantıla-
rımızın sonucunda ortaya çıktı. Etiketler 
yırtılıp atılıyor ve gereksiz bir malzeme 
olarak kalıyor. Bunu nasıl geliştirebiliriz 
diye düşünerek kutu fikrini geliştirdik. 
Kısacası en çok önem verdiğimiz şey, ye-
nilikçilik ve her şeyi sıfırdan açık bir kafa 
ile sorgulamak diyebilirim. Türkiye’de 
güzel bir şey gördüğünüz zaman, insan-
larda “bu kesin ithaldir” diye bir yanılgı 
var. Biz de aslında Türkiye’den de yüzde 
yüz yerli bir dünya markasının çıkabile-
ceğini göstermek istedik. Bu yüzden web 
sitemizde de ürünlerimizi anlatırken 
“Sevgiyle İstanbul’da tasarlandı ve üretil-
di” vurgusunu yapıyoruz. 

Tasarımları yaparken nelerden 
etkileniyorsunuz?
Tasarımlarımızı iki kategoride değerlen-
direbiliriz: Biri tamamen One Two Sock’a 
ait olan, ekip olarak hayatımızda yer et-
miş konulardan oluşuyor. En sevdikleri-
miz arasında, İstanbul’un küçük bir bölü-
münün haritasını yaptığımız Pashazone 
modeli ve çok yağış alan ve mor renklerin 
daha hakim olduğu Portland’dan yola 
çıktığımız PurpleRain modeli var. Bir 
diğeri de, Bauhaus akımından etkilenerek 
tasarladığımız Dama modelimiz. Diğer 
kategori ise, piyasada görebildiğiniz ama 
bizim yeniden bir yorumla tasarladığımız 
modellerimiz. Örneğin yeni yıl koleksi-
yonumuzdaki bir modelde yılbaşı ağacı 
kullandık. Ama her yerde görmeye alışkın 
olduğunuz yılbaşı ağacını biraz eğerek ve 
gözüne bir güneş gözlüğü takarak kendi-
sine bir kişilik kazandırdık. O artık sıra-
dan bir yılbaşı ağacı değil, yaşlı ama süper 
havalı, sürekli başından geçen çılgın hika-
yeleri anlatan UnclePine, yani Cam Ağacı 
Amca oldu. Kısacası müşterilerimizden 
gelen geri bildirimleri mutlaka değerlen-
diriyoruz ama günün sonunda piyasadaki 
sıradan tasarımları özgün yorumumuzla 
sunuyoruz. Bütün tasarımlarımızın bize 
ait, bizim dilimizden konuşan tasarımlar 
olmasına özen gösteriyoruz. Ve kesinlikle 
ince eleyip sık dokuyoruz. Kullandığımız 

her tasarım için onlarca farklı tasarımı 
reddediyoruz.

Hikayesiyle marka değeri 
yaratan çılgın çoraplar

Günümüz tüketicisi, hikayesi 
olan ve kişiselleştirilmiş 
ürünlere ilgi duyuyor. 
Tüketiciye özel çalışmalarınız 
var mı?
Çorapta kişiselleştirme üretim süre-
cinden dolayı mümkün olmuyor. Biz 

modellerimizde bunun yerine sadece 
hikayesini bilen için anlamlı tasarımlar 
yaratmayı hedefliyoruz. Örneğin, İstan-
bul haritasını çıkardığımız tasarımımız-
da, belki ilk bakışta ne anlama geldiği 
çok fazla göze çarpmıyor ama giyen kişi 
için kişisel oluyor. Bir turist İstanbul’u 
bu çorap ile hatırlayabiliyor. Alıcı, “Be-
nim çorabım bana özel, bu tasarım beni 
yansıtıyor” diyebiliyor.

Hedef kitlesi nasıl?
Renkli çorabı gençler giyer diye bir algı 
var ama biz bu algıyı kırıyoruz. Her yaş 
grubundan hem kadınlara hem erkekle-
re hitap ediyoruz. Beyaz yaka çalışanlar 
genellikle kıyafet konusunda kısıtlanmış 
oluyor. Özellikle kurumsal firmalar, 
kıyafet yönetmeliğinden dolayı çalışan-
lara kendi kişiliklerini yansıtabileceği 
çok az alan bırakıyor. Bu alanlardan biri 
de çorap. Biz de çalışanlara, “Koyu renk 
takım elbise giymek zorunda olsan da bu 
çorabı giyersen kişiliğini yansıtabilirsin.
Gittiğin toplantıda giydiğin bu çorap ile 
de farklılığını gösterebilirsin ve renkli 
kişiliğini ön plana çıkarabilirsin” diyo-
ruz. Bunun dışında bütün kampanyala-

“Özgün tasarım dilimizi 
konuşan reklam kampanyaları 
yürütüyoruz. Markamızın 
hikayesi ve duruşunun 
bilinerek tercih edilmesini 
hedefliyoruz. Satın alma 
üzerine değil, markanın değeri 
üzerinde duruyoruz.”
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rımızda ürünlerimizin yalnızca marjinal 
giyinen insanlara hitap etmediğini 
anlatıyoruz. Paylaştığımız fotoğraf ve 
videolarda bu ürünleri tenis oynarken, 
dağa tırmanırken, yürüyüş yaparken, 
bisiklet sürerken, paten kayarken ve en 
önemlisi hangi yaşta olursanız olun, gün-
lük hayatınıza devam ederken giyebilir-
siniz mesajını vurguluyoruz.

“Sanat neredeyse oradayız”

Sizi keşfetmemiz sosyal 
medya sayesinde oldu. Bu 
alandaki çalışmalarınız neler 
oldu?
Bizi sosyal medyadan keşfeden daha çok 
kişi olacak. Bu konuda çok iddialıyız. 
Özgün tasarım dilimizi konuşan reklam 
kampanyaları yürütüyoruz. Markamızın 
hikayesi ve duruşunun bilinerek tercih 
edilmesini hedefliyoruz. Satın alma 
üzerine değil, markanın değeri üzerinde 
duruyoruz. Paylaştığımız fotoğraf ve 
videolarda da buna dikkat ediyoruz. Bir 
ikincisi de, markamızla örtüşen yerlerde 
mutlaka bulunmaya çalışıyoruz. Sanat ve 
tasarım festivalleri bu anlamda bulun-
duğumuz yerlerden. Tasarım ve sanat 
neredeyse biz de oradayız. Markamızı 
satışa sunduğumuz online ve offline ma-
ğazaların da marka kimliğimize uygun 
olmasına özen gösteriyoruz. Çorapla-
rımızı ilk verdiğimiz mağaza, mimari 
ürünler satan yüksek tasarım odaklı bir 
mağazaydı. İstanbul Anadolu ve Avrupa 
yakasında, İzmir, Bursa ve Eskişehir’de-
ki seçkin tasarım mağazalarında şu an 
çoraplarımızın satışı gerçekleşiyor.

Peki online satış şu an 
daha mı fazla?
Evet. Online’da da hem kendi web site-
miz üzerinden ve yine Hipicon, Luna-
park gibi online tasarım mağazalarında 
satışlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Özel günlerde marka 
görünürlüğü ve 
satışlarınızdaki artış için 
belirlediğiniz stratejileriniz var 
mı?
2018 yılına “Elveda” derken, çarpıcı ve 
çılgın modellere “Merhaba” diyeceğiz. 
One Two Sock, tarzını konuşturmak 
isteyen kadın ve erkeklerin vazgeçil-
mez markası olacak. Yeni özellikle yıl 
yurt dışında çok önemli, bu yüzden 
yeni yıla özel 4 yeni model çıkardık. 
Tamamen tüketime odaklı Efsane 
Günler gibi günlerde ise özel kampan-
yalar düzenliyoruz.

Ürünlerinizi özel bir kutu 
içerisinde sunmak da ayrıca 
tüketiciyi etkileyen unsurlardan. 
Bunun satışlara etkisi sizce oluyor 
mu?
Tabi ki. İnsanlar renkli renkli kutuları 
yan yana görünce paylaşmak istiyorlar. 
Katıldığımız festivallerde stantlarda 
da çok güzel duruyor. Kesinlikle ilgi 
çekiyor. Bir de çorapları hediyelik almak 
isteyenler çok fazla oluyor. Kutularımız 
tam olarak hediyelik kutular. Kutuları 
yapmaktaki amacımız satışları artırmak 
değildi. Bu güzel bir yan etki oldu. 
Amacımız, etiketlerin çöp olmaması, 
kutuların yeniden kullanılabilmesidir.

Önümüzdeki dönemler için 
hedefleriniz nelerdir?
ABD ve Avrupa pazarlarına açılmayı 
planlıyoruz. Yine online satışla başla-
yacağız. Festivaller, fuarlar ve özgün 
tüketiciye hitap eden mağazalara ürün-
lerimizi yerleştireceğiz. Bu aşamada 
aktif olarak işbirliği yapabileceğimiz 
partnerler de arıyoruz. Küçük bir 
ekiple geniş bir pazar yelpazesine hitap 
etmek oldukça zor ve bir o kadar da 
keyifli. One Two Sock ekibi, rengarenk 
desenler, sıra dışı tasarımlar, özgün 
hikayeler mottosuyla çorapta markaya 
değer vermenin önemini anlatıyor. Her 
biri kendi benzersiz kutusunda, renkli, 
dinamik ve eğlenceli konseptlerle 
üretilen One Two Sock, iddialı tasa-
rımlarıyla Türkiye’de çorap modasını 
ortaya çıkarıyor. 200 iğne ile yüzde 100 
pamuk ipliğinden dokunan One Two 
Sock çoraplar ile ilgili daha fazla bilgi 
için onetwosock.com web sitesini ve @
onetwosocksosyal medya hesaplarını 
inceleyebilirsiniz.

One Two Sock ekibi, renkli tasarımlarıyla, genellikle kıyafet konusunda kısıtlanan beyaz 
yakalılara, “Koyu renk takım elbise giymek zorunda olsan da bu çorabı giyerek kişiliğini 
yansıtabilirsin” mesajını veriyor. 
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Statement Sockwear sadece 
çorap üretmiyor, onlar aynı 
zamanda tüm dünyaya 
umut da yeşertiyorlar. Satışa 
sundukları çoraplarla, temiz 
suya ulaşamayan binlerce 
insana sürdürülebilir bir kaynak 
yaratıyorlar.

2011 yılında kurularak, hem online 
platformda hem de mağaza-
larda satışlarını gerçekleştiren 
boldSOCK, artık kendi markası 

Statement Sockwear ile huzurları-
nızda… Fakat, markaların alışıldık 
çizgisinin çok daha dışında bir misyon 
ile… 250’den fazla çorap tasarımı ile Sta-
tement Sockwear, tasarım, etik üretim 
prensipleri ve her satın alma ile temiz 
su sağlama olarak tanımladığı üç temel 
konsept üzerine kurulmuş örnek bir 
marka. Biraz daha açalım; Statement 
Sockwear, müşterilerini temiz su sağ-
lamaya yardımcı olacak çorapları, satın 
almaya davet ederek sürdürülebilir bir 
kaynak yaratıyor. Sürdürülebilirliğin en 

Water.org ile yaptığı iş birliği sonu-
cunda, rollerini kesinleştirdi ve her bir 
Statement Sockwear çiftinin Afrika'da-
ki biri için 100 günlük temiz su sağladığı 
1/100 modelini yarattı. 

Moda endüstrisine alternatif 
çözümler geliyor
Marka kurucularının, oluşturdukları 
yeni model ile ilgili açıklamalarıysa şöy-
le: “Temiz suya erişim; istikrar, umut ve 
güçlendirme sağlar. Suyu toplamak için 
her gün kilometrelerce yürümek yerine, 
temiz suya erişimi olan işletmeler inşa 
edebilir, suyla bulaşan hastalıkları azal-
tabilir ve bilinçli bir toplum olarak iler-
leyebiliriz. 20 litrelik bir filtre inşaatına 
katıldıktan sonra, bireyler ve işletmeler 
olarak temiz suya yatırım yapmanın bi-
zim sorumluluğumuz olduğu ortaya çık-
tı. İnşa ettiğimiz 450 filtreden hiçbirinin 
yeterince para biriktirmeden, Ruanda'ya 
gönderilebileceğini keşfettik ve gele-
neksel işlem modelinin dışına çıkarak 
Afrika'daki biri için 100 günlük temiz su 
sağlayan 1/100 modelini yarattık. Moda, 
zayıf üretim modellerinin en kötü 
suçlularından biridir ve bu yüzden etik 
bir alternatif bulmak, öncelik haline gel-
miştir. Dikey olarak entegre edilmiş bir 
model kullanarak, Statement Sockwear 
olarak, tedarik zincirinin her adımını, 
pamuk üretiminden ürünün son haline 
kadar tüm işlemleri denetliyoruz.”

güzel örneklerinden birini gerçekleşti-
ren marka, Water.org iş birliğiyle, satışa 
sunduğu her bir çorap ile Afrika'nın 
Ruanda şehrinde 100 günlük temiz 
içme suyu sağlıyor.
Zamanımızın dünya çapındaki en 
büyük ihtiyaçlarından biri temiz su. 9 
kişiden 1'inin temiz suya erişimi yok ve 
kirli su, savaş da dahil olmak üzere tüm 
şiddet biçimlerinden daha çok insanı 
öldürüyor. Aslında, su kaynaklı hasta-
lıklar beş yaşın altındaki çocuklar için 
dünyanın önde gelen ölüm nedenleri 
arasında yer alıyor. Statement Sockwe-
ar da, temiz suyun temel bir zorunlu-
luk ve herkes için kolayca erişilebilir 
olduğuna inanan markalardan olarak, 

STATEMENT SOCKWEAR İLE 
DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR 
DÜNYAYA YOLCULUK
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SOSYAL SORUMLULUK

David Heath ve Randy Goldberg, Bombas markası ile başlattıkları iyilik hareketinin kahramanları… 2003 
yılında kurdukları bağış sistemi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşan Bombas, bugüne kadar 12 milyon çift çorap 
bağışıyla “iyiliğin kazanacağını” bir kez daha dünyaya duyurdular.

EVSİZLERİN EN BÜYÜK ÇORAPÇISI; BOMBAS
12 MİLYON ÇİFT ÇORAP BAĞIŞLADI 

ABD’li çorap firması Bombas, 
kurduğu bağış sistemi ile “Başka 
bir dünya mümkün” dedirten 
iyilik hareketinin öncülüğünü 

üstlendi. David Heath ve Randy Gold-
berg tarafından 2003 yılında kurulan ve 
kurulduğu günden bu yana 12 milyon 
çift çorap bağışında bulunan Bombas, 
ihtiyaç sahiplerine el uzatarak dünyayı 
iyiliğin kurtaracağını bir kez daha 
gösterdi. 

İyilikle yaratılan büyük fark
Bombas’ın denklemi oldukça basit; 
ne kadar çok çorap, o kadar çok bağış. 
Logosundaki “arı” figürü ve çoraplarda-
ki petek işlemesi yapılan işe dair ipucu 

verse de, markanın misyonunu Bombas 
kurucuları David Heath ve Randy 
Goldberg şöyle anlatıyor: “Bumblebee, 
Latince’den türetilmiş bir sözcük. 
Hikayesi ise şöyle; arılar bir kovanda 
yaşarlar ve dünyalarını daha iyi bir yer 
haline getirmek için birlikte çalışırlar. 
Küçüklerdir, ama onların kombine ey-
lemleri dünya üzerinde büyük bir etkiye 
sahiptir. İşte biz de bunu seviyoruz. Bu 
yüzden logomuz da arıdır. Yaptığımız 
iş ile her bir Bombas çiftini, satın alma-
nız için ihtiyaç duyan birine yardım 
ettiğinizi hatırlatmak için örüyoruz. 
Ve büyük bir fark yaratmanın, küçük 
iyilikleri yapmaktan geçtiğini hatırlat-
mak istiyoruz.”

En çok talep edilen çorap oldu
Aslında her şey, evsizlere yönelik 
yapılan bir araştırma sonucunda baş-
ladı. David Heath ve Randy Goldberg, 
evsizlerin en çok talep ettiği eşyanın 
çorap olduğunu ortaya çıkaran araştır-
ma istatistiklerinin ardından harekete 
geçerek yeni bir fikir geliştirdiler. Ve iki 
ortak “Bizim için çözümüne yardımcı 
olmak istediğimiz bir problem gördük” 
diyerek çalışmaya başladılar. Çorapların 
rahatça kullanılabilecek yapıda olması 
için iki yıla yakın hummalı bir çalışma 
süreci geçirdiler. Bu süreç içerisinde, ta-
sarım ekibi iki versiyon üzerinde durdu; 
biri sıradan müşteriler, diğeri ise evsiz 
nüfus için idi. Ve denklem kuruldu: 
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Satın alınan her bir çift çorap, evsizler 
için bağışlanıyordu. Üretilen çoraplar, 
yüksek kaliteli lifler ve bal peteği yapısı 
ile tasarlandı. 
Bombas çoraplarının teknik özellik-
lerini mantar ve bakteri üremesini 
engellemek için kullanılan antimik-
robiyal lifler, güçlendirilmiş topuk 
kısmındaki kaliteli dikişler ve yıkamaya 
karşı dayanıklılığı oluşturuyor. Bombas, 
ihtiyaç duyan, risk altında olan ve evsiz 
kalanlara yardımcı olmaya adanmış sivil 
toplum örgütleriyle birlikte çalışmala-
rını sürdürüyor. David Heath ve Randy 
Goldberg, müşterilerin bağış ile ilgili 
akıllarında herhangi bir soru işaret 
kalmaması adına şeffaf bir iletişim yü-
rütebilmeyi şirket politikası olarak be-
nimsediklerini özellikle belirtiyor. Bin 
200’ü aşkın kurum ve kuruluşla iş birliği 
içerisinde olan marka, bu yardım fel-
sefelerindeki düzeneği şöyle anlatıyor: 
“Bombas, online bir mağaza. Ve bizler 
de bu çorapları tasarlıyoruz, satışını 

David Heath ve Randy Goldberg, 
müşterilerin bağış ile ilgili 
akıllarında herhangi bir soru 
işaret kalmaması adına şeffaf 
bir iletişim yürütebilmeyi şirket 
politikası olarak benimsediklerini 
özellikle belirtiyor. 

gerçekleştiriyoruz. Fakat şöyle bir şey 
var ki, bu çorapları kendiniz için satın 
alamıyorsunuz. Çünkü bu çoraplar, 
evsiz toplumun ihtiyaçlarına hizmet et-
mek için özel olarak tasarlandı. Ve satın 
aldığınız her bir çift Bombas çorabını, 
ihtiyacı olan birine veriyoruz. Onları 
satın alamazsın, ama ihtiyaç sahiplerine 
verebilirsin.” Bombas kurulduğu 2003 
yılından bu güne, 12 milyon çift çorap 
bağışlamanın haklı gururunu yaşarken, 
bizlere de üretme amacının kendin için 
para kazanmak dışında, topluma fayda 
sağlamakla da mümkün olabileceğini 
gösteriyor. 

Soğuk kış aylarında, ihtiyaç sahiplerinin hem içlerini hem de ayaklarını ısıtan Bombas’ın 
kurucuları; David Heath ve Randy Goldberg.

Bombas, kurduğu bağış sistemi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. 
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orap Sanayicileri Derneği’nin 
çoğu üyesi, ihracata yönelmiş yurt 
dışı kapısını aralayarak ürünlerini 
uluslararası platformlara taşımış 
ihracatçılardan oluşuyor. Fakat, 

es geçmeyeceğimiz önemli bir kesim de, 
iç pazarda rüştünü ispatlayarak Türki-
ye’deki tüketiciye ulaşıyor. Peki, iç pazara 
yönelen çorap firmaları Türk tüketicinin 
ihtiyaçlarını gerçekten iyi bir şekilde ana-
liz edebiliyor mu? Ya da başka bir deyişle, 
tüketicinin bir çorap satın alırken neye 
önem verdiğinin farkında mı? İşte bu 
sorular ışığında, biz de Çorapland dergisi 
olarak, kendimizi bir saha çalışmasında 
bulduk ve tüketiciye “Çorabın senin 
stilindeki yeri nedir” sorusunu yönelttik. 
Aldığımız cevaplarla, bir tişört, ayakkabı 
ve yahut bir çanta neyse, çorabın tüketici-
nin stilinde düşündüğümüzden çok daha 
fazla önem verdiği bir parça olduğunu 
gördük. 
Edindiğimiz bu sonuçlar, bizlere şöyle 
önemli bir noktayı da yeniden hatırlattı: 
Bugün üne kavuşmuş, marka değerini 

göstermiş pek çok firma, başarısında-
ki püf noktayı, “benim giyebileceğim, 
zevkimi ortaya koyabileceğim ürünler 
yaratıyorum” cümlesiyle anlatırken tüke-
ticinin de istediği aslında “kendi zevkini” 
görebileceği ürünlere ulaşabilmek. Yani, 
çok karmaşık hale getirmeden, eğer genç 
bir kesime hitap etmek istiyorsanız, onla-
rın önem verdikleri, güzel olarak tanım-
ladıkları trendlerin peşinde gitmelisin. 
Hedef kitleniz orta yaş ve sade bir tarzı 
benimsemiş tüketicilerden oluşuyorsa, 
buna uygun kalitede alternatifleri sunma-
lısınız. Fakat şöyle bir ayrıntıyı da gözden 
kaçırmamakta fayda var; çorapta ilginçtir 
ki, beğeniler sadece yaş ortalamasına göre 
belirlenemiyor. Desenli ve renkli çorap-
ları 50’li yaşlardaki bir kadın veya erkekte 
de görebiliyoruz. 

Çoraplar özgürlük 
alanı yaratıyor
Çorap tüketicisi için bir diğer yanılgı 
da meslek gruplarına göre tercih edilen 
çoraplarda oluyor. Yaptığımız gözlem, 

beyaz yaka çalışanlarının düz ve sade 
tasarımları tercih ettiğinin bir yanıl-
gıdan ibaret olduğu sonucunu göster-
miş durumda. Aslında farklı bir bakış 
açısıyla, özel sektör çalışanlarının kıyafet 
konusunda belirli bir standarta uygun 
giyinmeleri gerekliliği, pek çok çalışan 
için özgürlük alanını çoraplarda tanımla-
masına sebebiyet veriyor. Takım giysinin 
altına giyilen çoraplar, çalışana “kendini 
olduğu gibi” gösterebilme fırsatı sunuyor. 
Bu nedenle, pek çok plaza çalışanının 
ayağında birbirinden renkli çorapları 
görmemiz, çorap firmalarına gayet açık 
bir mesaj veriyor: “Farklı ve renkli çorap 
üretimine devam!”
Ve tabii sadelikten ödün vermeyen kesimi 
de atlamamamız gerek. Özellikle banka-
cılık sektöründe çalışanların tercihi yine 
sade ve düz tasarımlardan yana oluyor. 
Bir çorap satın alırken dikkat ettikleri kri-
terlerin başında, uyum ve şıklık geliyor. 
Şimdi gelin, hep birlikte Türkiye’deki tü-
keticinin stilinde çorap neyi ifade ediyor 
öğrenelim.

İç pazara yönelen firmalar tüketicinin nabzını tutarak üretimlerini güçlendirmenin yolunu ararken; Türkiye’deki çorap 
tüketicisi; meslek ve trendlere göre çorap tercihlerini belirliyor. Kimisi sade ve klasikten ödün vermeden tarzını ortaya 
koyarken, kimisi de renkli ve desenli çoraplarla enerjisini çoraplara yansıtıyor. 

pazar

ÇORAP
TUTKUNLARINDAN
MESAJINIZ VAR
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Benimsediğim 3 farklı tarz var ve 
çoraplarım da bu tarzlara göre 

değişiklik gösteriyor. Önemli 
bir toplantıya katılacaksam 

ya da özel bir davette yer 
alacaksam daha çok klasik 

çorapları tercih ediyorum. Düz 
renkte, koyu tonlarının ağırlıklı 
olduğu çoraplar kullanıyorum. 

Fakat günlük hayatımda spor 
bir tarza sahip olduğum için 

desenli, renkli ve özellikle çizgili 
çorapları, giysimdeki renklere 

göre uyduruyorum. Favori 
olarak gördüğüm ve en rahat 

ettiğim çoraplarımsa, yazılılar. 
Giyimime farklı bir hava katıyor 

ve her şekilde tarzımla bütünlük 
sağlayabiliyor. 

Ceyhun  Ayaydın  /  Tasarımcı

Çoraplar; hayatımın vazgeçilmezi. Beni ben yapan, günlük 
hayatımın olmazsa olmazı. Kesinlikle sadece kombin 
yapılacak bir giysi değil, benim için. Özgürlüğün ta kendisi! 
İstediğim renk ve desende giyebileceğim tek giysim. 
Hal böyle olunca, siyah çorap giymek yerine, desenleri 
olan farklı renklerde pamuklu çorapları tercih ediyorum. 
İşim gereği sürekli masa başında çalışıyorum ve mutlaka 
rahat hissetmeliyim.Kimi zaman kareli, kimi zaman 
çizgili… Hayatta böyle değil mi? Ancak farklılığınızı ortaya 
koyduğunuz zaman başarılı olabilirsiniz. Daha farklı daha 
renkli tasarımların daha da artması dileğiyle...

Yakup  Gümüş /  Kurgucu

Nostalji, benim için hayatın her noktasında güzeldir. Ne zaman 
bir pikap sesi duysam ya da eski bir vosvos görsem yüzümde 
güzel bir tebessüme sebep olur. İşte bu hislerim tarzımda şekil 
bulur. İlk bakışta sade ve şeffaflık göze çarparken nostaljide, 
devamında ayrıntılar seni anlatır. Resimdeki çoraplar, benim 
favorim. Ayaklarım sanki çorabın içinde durmaktansa bir o kadar 
dışarda da olmak istiyor. Kendini çorapların şeffaflığıyla belli 
ederken diğer yandan özgürlüğüne düşkün yanını üzerindeki 
motiflerle yansıtmaya çalışıyor. Çoraplara özgürlük…

Tülin Gümüştekin Ertugay / Matematik Öğretmeni

Benim stilimde çorap hep ön planda. Etek ve 
elbise giymeyi çok seviyorum ve tabi ki bunlar da 
çorapsız olmuyor. Kıyafet dolabımda ayrı bir yer 
kaplayan çorap bölümüm beni giyinirken en motive 
eden parçam. Özel bir davete gidiyorsam ya da 
o gün kendimi daha güzel hissetmek istiyorsam 
elbiselerime, eteklerime ve çoraplarıma sarılıyorum. 
Çorap alırken beni en çok kalitesi etkiliyor. Tabi 
bunun yanında bir de sağlık kısmı var. Özellikle 
biz kadınlar için bu konunun önemli olduğunu 
düşünüyorum. Çoğu çorabımın olabildiğince 
sağlıklı olmasına özen gösteriyorum “Derimin hava 
almasına engel mi değil mi, yapısı cildime zarar verir 
mi, yapımında kullanılan malzeme doğal mı?” tüm 
bunlar da dikkat ettiğim konular.   

Bence çoraplar artık günlük kombinleri 
tamamlayan en önemli unsurlardan biri. 

Sadece günlük hayat da değil, çalışma 
hayatında tercih edilen kombinlerde de 

ciddi bir öneme sahip. Kişilerin tercih 
ettikleri çorapların karakterleri hakkında 

da çok şey anlattığını düşünüyorum. 
Bundan dolayı çorap kullanımı ve 

uyumuna dikkat ediyorum.

 Nisan  Hacet  /  Mimar

Eren  Erenler  /  Reklamcı
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Don Kişot balesinde İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisini Süreya Operası’nı dolduran 
seyirciler olarak oyun boyunca hissederken, Kitri ve Basilio’nun tutkulu aşkına da şahit olduk. Ve 

Kitri karakterine hayat veren Gizem Atik Tuncay’ın güçlü sololarına bir kez daha hayran kaldık. 

Don Kişot’un
İspanyol güzeli; 

stanbul Devlet Opera ve Balesi se-
zonu, muhteşem bir gösteri ile açtı; 
Don Kişot. Miguel de Cervantes’in 
aynı ismi taşıyan romanından 
esinlenilerek sahneye taşınan “Don 

Kişot” balesi, orkestranın güçlülüğü, 
oyuncuların kusursuzluğu, sahne ve 
kostüm tasarımının uyumu ile tek keli-
meyle nefes kesiciydi. 
Göz alıcı zarafetiyle sahnede adeta ku-
ğu gibi süzülen bir güzel, Kitri. Ve onun 
cazibesine vurgun İspanyol bir delikan-
lı Basilio. Tüm engellere inat, aşklarının 
peşinden giden iki aşık, İstanbullu 
sanat severlere tutkunun dansla vücut 
bulan halini Don Kişot ile tattırdılar. 
Birbirinden ihtişamlı kostümler ise, 
tüm bu kusursuzluğun içinde seyirciye 
görsel bir şölen yaşatan tamamlayıcı 
rolünü üstlendi. Bazen kırmızılara bü-

rünmüş bir İspanyol kadının heyecanı, 
bazense masumluğun simgesi beyaz-
larla Kitri, sahnede devleşti, seyircileri 
orkestranın da güçlü tınılarıyla masalsı 
bir yolculuğa çıkardı.  
Çorapland dergimizin bu sayısında, 
Kitri karakterine hayat veren Gizem 
Atik Tuncay ile bir araya geldik. Don Ki-
şot balesine ve Kitri karakterine hazırlık 
sürecine dair keyifli bir röportaj gerçek-
leştirdiğimiz Atik ile sahne kostümleri-
nin ve özellikle bale çoraplarının öne-
mini konuştuk. Atik, bale çoraplarının 
hem çok rahat, yumuşak dokulu ve ince 
olması, hem de rengi sahne ışığı altında 
patlamayan ve bacak çizgilerini güzel 
gösterecek özellikte olması gerektiğini 
belirterek, “Gerçekten kadınlar için iyi 
bir çorap, erkek dansçılar için de tayt 
olmazsa olmaz” dedi. 

Öncelikle sizi daha yakından 
tanımak isteriz, Gizem Atik 
Tuncay kimdir?
1992 İstanbul doğumluyum. Baleyle 
ilk tanışmam 7 yaşımda ilkokul 1’inci 
sınıftayken oldu. Sınıf öğretmenimin 
yönlendirmesiyle bale seçmelerine 
girmiş ve kazanmıştım. Bu başlangıç 
sonrasında, gelişen tutkuyla yoluma bu 
yönde devam etmeye teşvik etti beni. 
Ortaokula Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
bale bölümünde başladım ve 10 senelik 
eğitim sürecinden sonra profesyonel 
dansçılık hayatım başladı. Bir sezon 
Washington Ballet Company’e davet 
edildim ve orada profesyonel sahne 
tecrübesini tattım. Sonrasında Kültür 
Bakanlığı’nın açtığı sınavla kadro kaza-
narak Devlet Opera Balesi’nin kadrolu 
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“Bale çorapları hem çok rahat, 
yumuşak dokulu ve ince, hem 

de rengi sahne ışığı altında 
patlamayan ve bacak çizgilerini 

güzel gösterecek özellikte 
olmalı.”
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“Bale çoraplarımız 
yurt dışındaki bale 
mağazalarından 
getirttiriliyor. Gerçekten 
kadınlar için iyi bir 
çorap, erkek dansçılar 
için de tayt olmazsa 
olmaz.”

bale sanatçısı oldum. Halen İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi’nde dans ediyo-
rum. Dans benim için soluk alıp vermek 
kadar değerli. Tarifsiz bir tutku… Be-
denim el verdiği sürece dansla kalmayı 
ümit ediyorum.

8 yıl aradan sonra İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi, Don 
Kişot balesini sanatseverlerle 
buluşturdu. Öncelikle Kitri’yi 
canlandırmak nasıl bir 
duyguydu?
Don Kişot balesi benim küçükken dans 
etmeyi hayal ettiğim balelerin başında 
geliyordu ve hayalim gerçek oldu. 
Kitri karakter olarak canlandırması 
çok keyifli bir rol. Güzel bir genç kız, 
biraz şımarık, biraz kıskanç ve aşık…  
Tam bir İspanyol ruhuna sahip. Beyaz 
balelerdeki, prenses ya da peri gibi 
masalsı karakterlerin dışında gerçekçi 

bir karakter. Kitri’ye bürünmek çok 
keyifliydi.

Nefes kesen solonuz ve Basilio 
ile danslarınız seyircinin de 
hafızasına kazındı. Bu görkemli 
gösterinin ardında nasıl bir 
çalışma süreci var?
Sahneleme öncesinde yaklaşık 1 aylık 
bir maraton var. Haftanın 6 günü 6-7 
saati bulan provalarımız oluyor. Teknik 
açıdan zorlukları fazla olan bir bale. 
Yorucu ve zorlayıcı provalar yaşadık 
ama içimizdeki tutku bizi dinç tutuyor 
neyse ki zorlukların üstesinden gelmeyi 
kolaylaştırıyor.

Don Kişot ne zamana kadar 
seyirciyle buluşmaya devam 
edecek?
Sezon açılışı Don Kişot’la eylül ayında 
yapıldı. Bu sezonda daha dans etme-

yeceğiz. Sezon içinde başka güzel 
eserlerimiz var. Ancak 2019-2020 sezo-
nunda tekrar Don Kişot sahneleneceği 
söyleniyor, çünkü seyirci bu baleyi çok 
seviyor.

Hayalinizde oynamak istediğiniz 
bir yer ve oyun var mı?
Giselle ve La Bayadere balelerini dans 
etmeyi çok isterim. İkisi de büyük 
prodüksiyonlar ve büyük sahneleri hak 
ediyorlar. Umarım en yakın zaman-
da AKM açılır ve eski ruhunu tekrar 
kazanır. Biz de bu güzel sanat eserlerini 
orada İstanbul seyircisine sunabiliriz.

Bir diğer dikkat çeken nokta 
da kostümlerdi. Hikâyenin 
bölümlerine göre kostümlerin 
renk ve desen seçimlerinde 
özellikle dikkat edilen bir 
nokta var mıydı?
Kostümler İspanyol etkisi taşıyor. 
Eserin konusu Sevilla’da geçiyor. Fla-
menko etekleri gibi fırfırlı etekleri var 
kostümlerimizin. Canlı, sıcak renkler 
hakim. Aksesuar olarak saçlarda güller 
ve ellerde yelpazeler var. İspanyol ruhu 
yansıtılmaya çalışılıyor.

Hareketleriniz kısıtlanmadan 
rahatça dans edebilmeniz 
için tercih ettiğiniz çoraplar 
da önemli bir diğer konu. 
Provalarda ve gösteri 
zamanında özellikle nasıl 
çorap ve taytları tercih 
ediyorsunuz?
Çorap önemli bir faktör. Hem çok 
rahat, yumuşak dokulu ve ince; hem 
de rengi sahne ışığı altında patlamayan 
ve bacak çizgilerini güzel gösterecek 
özellikte olmalı. Bale çoraplarımız 
yurt dışındaki bale mağazalarından 
getirttiriliyor. Gerçekten kadınlar için 
iyi bir çorap, erkek dansçılar için de tayt 
olmazsa olmaz.

Günlük hayatta stilinizin 
bir parçası olarak, 
çorap seçimlerinizi nasıl 
yapıyorsunuz? 
Kıyafetlerimle uyumlu renklerdeki ço-
rapları giymeyi tercih ediyorum. Bazen 
çılgın desenli renkli eğlenceli çoraplar 
giymek de modumu yükseltiyor. Ayrıca 
ev içinde puf puf, yünlü kalın çoraplar 
giymeye bayılıyorum. Çorapla uyuyo-
rum hatta, ayrılmaz bir parçam.
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Erkek klasik çoraptaki iddiasıyla iç pazardaki hakimiyetini her geçen gün artıran Roff Çorap’ın Firma Sahibi 
Mesut Kopuz, 2018 yılında yaşanılan zorlukların 2019 yılında sona ereceğine olan inancının tam olduğunu 
belirtiyor. Kopuz, “Türkiye çok daha büyük sıkıntıları atlatmış, güçlü bir ülke. 2019 güzel işler ortaya 
koyacağımız bir sene olacak” diyor. 

“2019 YILI, 2018’İN SIKINTILARINI 
ÖRTECEK BİR SENE OLACAK”

iddiasıyla sürdürüyor ve net bir şekilde 
“Erkek çorap denildiği zaman akla, Roff 
gelir, benim ürettiğim çorabı giyen, 
başka bir çorap giymez” diyor. 
Ve dönüp dolaşıp önem verdiğimiz 
konuların başında markalaşma var. 
Mesut Kopuz, markalaşabilmenin ciddi 
bir yatırım gerektirdiğini belirterek, 
Roff Çorap olarak özellikle AVM’lerde 
gerçekleştirilecek satışlarla perakende-
ciliğe eğileceklerinin de altını çiziyor. 
Biliyorsunuz ki, pek çok üretici için 
2018 zorlu bir süreçti. Dolar kuruna 
bağlı olarak maliyetlerdeki artış ve 
küresel ekonomik gerginlikler ve nice-
sinin pek çok sektöre yansımaları oldu. 

Fakat bu karamsar havanın aksine, 
Mesut Kopuz’un 2019 yılının 2018’in 
sıkıntılarını örtecek bir yıl olacağına 
dair inancı tam. Türkiye’nin çok daha 
büyük sıkıntıları atlattığını ifade eden 
Kopuz, "Gücümüzün farkında olup, 
güzel işler ortaya koymamızın zamanı 
geldi" diyor.

Genç yaşta sektöre adım 
atarak Roff Çorap’ın yönetici 
konumuna geldiniz. Erken 
yaşlarda sektörün içinde 
olabilmenin avantajını 
gördünüz mü?
Ben Rize’de doğdum. 17 yaşıma kadar 

Bazen hayat şartları, bazen ise 
mecburiyetler alır, daha önce bil-
mediğiniz, deneyimlemediğiniz 
bir serüvenin ortasına bırakır sizi. 

İki yol vardır, ya alnının akıyla başarılı 
bir şekilde çıkacaksındır bu işten, ya da 
usul usul köşene çekileceksindir. Roff  
Çorap Firma Sahibi Mesut Kopuz, henüz 
17’sindeyken ilk yolu seçenlerden… 
Çorap sektöründe tabiri caizse yaşından 
büyük işlerin altından başarıyla kalkmış 
ve bugün 5 yılı geride bırakan bir iş ada-
mı olarak karşımızda. 
Mesut Kopuz, babasından devraldığı 
Roff Çorap markasının iç pazardaki 
bilinirliğini, erkek klasik çoraptaki 

Mesut KOPUZ
Roff Çorap Firma Sahibi 
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orada yaşadım. Rize'de toptan mağa-
zamız vardı. Şartlardan dolayı, biraz 
da mecbur kalarak bu işe başladım. 
Şimdi düşünüyorum, 17 yaşında bir 
gencin ne kadar ticaret tecrübesi ola-
bilir? Tabii, Rize’deki iş yerimizde az 
çok işle ilgili bir şeyler görüyorduk 
ama yine de çok bir tecrübem yoktu. 
Bu işlerin nasıl yürüdüğü ile ilgili bir 
bilgim yokken başladığım için, tah-
min edersiniz ki zorlukları çok daha 
fazla oldu. Deneye deneye, yanım-
daki tecrübeli insanların yardımları 
ve destekleriyle başarıya ulaştım. Ba-
bam, hiçbir zaman manevi desteğini 
esirgemedi. Burası öz sermayesiyle 
dönen bir şirket. Bugün çok şükür 
ki, bir sıkıntımız yok. Sürekli önüne 
koyarak gidiyor. 
Avantajına gelince, benim yaşımdaki 
gençlerin sivil hayatta yaptığı hataları 
yapmadım. Başı boş kalan gençle-
rin düştüğü hatalara düşmediğimi 
düşünüyorum. Çok genç yaşta ticareti 
öğrenmek, ileri yaşlarda insanı rahat 
ettiren bir şey. Firmanın başına geç-
memle beraber Ar-Ge departmanımı-
zı kurduk ve perakende satışa gidebil-
mek için adımlar attık. İşletme için de, 
genç bir yöneticinin olması, daha çağa 
uygun ve yenilikçi işler yapabilmemiz 
adına önemli bir gelişme oldu.  

Babanızdan aldığınız, 
hayatınıza kılavuzluk eden 
bir nasihat var mıdır?
Babam, sıfırdan bu günlere gelmiş bir 
insan. Onun bizlere söylediği her keli-
me nasihat niteliğindedir. “Kimsenin 
bir kuruşuna tenezzül etme, kimsenin 
hakkını yeme” der. Bu sözün fayda-
sını çok gördüm; kimsenin hakkını 
yemezsen, Allah da zarar ettirmiyor. 
Hakka, hukuka özen gösterdiğiniz 
sürece, ticarette zarar etme gibi bir 
durumunuz olmuyor.

Bugüne gelirsek, şu anki 
üretiminiz hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Üretim yerimiz, 6 bin 500 metreka-
relik bir alandan oluşuyor. Tesisi-
mizde 102 makinemiz var. Sezonun 
yoğunluğuna bağlı olarak 55 makine 
de dışarıdan çalıştırabiliyoruz. Benim 
dönemimde açtığımız, Laleli  ve 
Yeşildirek'teki toptan satış yaptığımız 
mağaza çalışanları ile birlikte toplam-
da 98 çalışanımız var.  

Siz o zaman mağazalaşmaya 
doğru da gidiyorsunuz?
Evet... Şu an Laleli, Yeşildirek ve Rize’de 
olmak üzere 3 mağazamız bulunuyor. 
Toptan olarak ilerliyoruz. Önümüzdeki 
5 yılın hedefleri arasında da perakende 
mağazası açmak var. 

“Erkek çorap denildiğinde 
akla, Roff gelir”

Ürünleriniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Çorap ile ilgili akla gelebilecek her şeyi 
üretiyoruz. Fakat söylemeliyim ki, biz 
erkek klasikte iddialıyız. Erkek çorap 
denildiği zaman akla, Roff gelir. Yüzde 
60’lık oranda iç piyasaya çalışıyoruz. 
Bunun yanı sıra iç piyasada DS Damat, 
Tudors ve Centone markalarına çalışıyo-
ruz. Üretimimizin yüzde 40’lık kısmını 

da ihracata ayırarak, ağırlıklı olarak İran, 
Irak, Dubai, Cezayir, Fas gibi Ortadoğu 
ülkelerine kendi etiketimizle ihracat 
yapıyoruz. Avrupa’ya yeni yeni girme-
ye başladık. Hollanda ve Belçika’dan 
sipariş almaya başladık. Yeni dönemde 
Avrupa’ya yoğunlaşmak istiyoruz. 

"En büyük engel, para hırsı"

Türkiye’de ciddi bir çorap 
üretimi söz konusuyken, sizce 
neden firmalar markalaşmaya 
gidemiyor? 
Önümüzdeki en büyük engel, para hırsı. 
Sadece çorapta değil, genel olarak yerli 
markaların azlığı söz konusu. Dünyanın 
en büyük çorap fabrikaları, Türkiye’de 
olmasına rağmen yerli markamız yok. 
Almanya’da benim sayabileceğim 5 
çok önemli marka var ve bu 5 firmadan 

“Eğer marka olmak 
istiyorsanız, insanları 
ürünün kalitesi veya 
sunumuyla şaşırtmanız 
gerekiyor. Markanızın 
tüketicinin giydiği diğer 
çoraplardan bir farkı yoksa, 
zaten o marka akılda 
kalmaz. Şaşırt ki, aklında 
kalsın, bir daha gidip alsın.”
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hiçbirinin de üretimi yok ama dünyaca 
biliniyorlar. Çünkü marka değerleri var.  
Roff Çorap, 2003’te kuruldu. 2003’ten 
2012’ye kadar geçen zamanda, kazanılan 
sürekli sermayeye aktarılarak ilerlen-
miş. Bu marka çalışmalarında, özellikle 
iç piyasaya çok güzel bir izlenim bıra-
kılmış. Biz Anadolu ağırlıklı çalışan bir 
firmayız. Babamdan aldığım en büyük 
miras, Anadolu’ya çok güzel bir isim 
bırakmaları oldu. Roff ismi, çok güzel bir 
şekilde yayılmış piyasaya. 
Kendi marka değerini ortaya çıkar-
mak için, öncelikle kendi markanı 
oluşturman gerekiyor. Aslında bu, 
en kolay görünen ama en zorlayıcı 
kısım… Perakendeciliğe gidebilmek 
çok önemli. İstediğiniz kadar reklam 
verin, sosyal medyayı kullanın; tüketici 
bir mağazaya girdiğinde sizin çorabı-
nızı göremiyorsa, yaptığınız yatırım 
satışa yansımayacaktır. İstanbul’daki 
AVM’lerden 35’inde ürünlerinizin satışı 
yapılıyorsa, başarılı olursunuz. Bizim 
için de mağazalaşmaya gitmek öncelikli 

hedefimiz. Kadıköy, Bakırköy, Sefaköy 
ve Mecidiyeköy gibi İstanbul’un ana 
arterlerindeki AVM’lerde satış yapmayı 
düşünüyoruz. Çünkü, insanlar artık 
AVM’ye giderek tüm ihtiyacını toplu 
bir şekilde oradan alıyor. AVM’de var 
olabilmek için de buna göre mağazacı-
lık bilenlerle ekibini kurman gerekiyor. 
Ayrıca bir tek çorapla da değil, farklı 
ürün çeşitleriyle işi döndürmek şart. 
Ben sadece erkek konseptli bir mağaza 
düşünüyorum. 

Şaşırt ki, akıllara kazın!   

Peki tüm bu markalaşma 
adına yapılması gerekenlerin 
aşamaları neler? 
Öncelikle ürün tüketiciye çok farklı 
fiyatlarda gitmemeli. Örneğin tüketici, 
bir telefonun fiyatını bir yerde farklı, 
başka bir yerde daha farklı fiyatta gö-
rürse, o markanın gerçekliğini sorgula-
maya başlar. Ayrıca eğer marka olmak 
istiyorsanız, gerçekten kaliteli ürün 
yapmanız gerekiyor. Çünkü bir insan, 
satın alıp kullandığı çoraptan memnun 
kalırsa, yeniden o ürüne yönelir. Ama 
ayağında halihazırda giydiği çoraptan 
bir farkı yoksa, zaten o marka aklında 
kalmaz. İnsanları ürünün kalitesi veya 
sunumuyla şaşırtman gerekiyor. Şaşırt 
ki, aklında kalsın, bir daha gidip alabil-
sin. Biz de, bu farkı kalite ile ön plana 
çıkartıyoruz. Şunu net söyleyebilirim ki, 
benim ürettiğim çorabı giyen, başka bir 

çorap giymez. Bunu defalarca deneyen 
ve gören bir insan olarak söylüyorum. 

Biraz da sektörün güncel 
durumuna değinelim. Sizce 
sektörde temel olarak 
çözümlenmesi gereken 
sorunlar nelerdir?
Nitelikli eleman bulmak hazine aramak 
gibi bir şey oldu; elemansızlık söz konu-
su. Bu yüzden makineleşmeye gidiyoruz 
ve iş gücü azaltılıyor. Bunun çözümü ise, 
devletin daha önem göstermesi ile olur. 
Ayrıca devlet, üreticiye daha çok destek 
olacağına, ne yazık ki her sene bize ceza 
kesiliyor. Biz üretim yapan insanlarız, 
bizlere destek olunmalı. Etiket üzerin-
den yapılan uygulamalar, patent ile ilgili 
küçük ayrıntılar bizleri çok fazla yoruyor. 
Teşviklerin biraz daha artması gerekiyor. 
Elektrikler kesildiği zaman, ilk Organize 
Sanayi’de gidiyor. Ve 6 gün elektriksiz 
kaldığımızı biliyorum. 12 makinem sırf 
bu dengesizlikten dolayı kullanılmaz 
hale geldi. SGK primleri çok yükseldi. 
Meslektaşlarımın da yaşadığı bir diğer 
sıkıntı; işçi mahkemeleri. Sizden ayrılan 
bir işçi size dava açtığı anda kazanıyor. 
Ve bu sorun çığ gibi büyüyor. Bundan do-
layı iş yerlerini kapatmak zorunda kalan 
insanlar tanıyorum. Sektörde gözlem-
lediğim bir diğer sorun da, çorapçıların 
birbirleri ile bağ kuramamaları. Kendi 
aramızda bir kopukluk var.

Küresel ekonomideki 
gerginlikler, doların yükselişi 
ve kurlardaki dengesizliğin 
ardından şu an çorap 
sektöründe nasıl bir hava 
hâkim? Sektörün içinden biri 
olarak, sizce 2019’da hem 
ülkemiz hem de sektör olarak 
bir toparlanma ve atağa 
geçme yaşanacak mı?
Doların artması tabii ki maliyetleri ar-
tırdı. Marka dediğimiz şey, burada dev-
reye giriyor. Gelen zammı aynı şekilde 
ürünlerimize yansıtabildik, ama markası 
olmayan firmalar için sıkıntılı bir süreç 
yaşandı. Ekonomik gerginlikler üreticiyi 
zora soktu ama unutmamalıyız ki, Türki-
ye çok daha büyük sorunlarla karşılaş-
mış, yüzünün akıyla çıkmış bir ülke. 
Bundan da etkileneceğini düşünmüyo-
rum. Bakın, faizler de geriledi. Benim 
düşüncem, 2019 yılında, 2018’in zararını 
ve sıkıntısını örtecek şekilde güzel işlerin 
ortaya konacağı bir sene olacak.

“Ekonomik gerginlikler üreticiyi 
zora soktu ama unutmamalıyız 
ki, Türkiye çok daha büyük 
sorunlarla karşılaşmış, bu 
sorunlardan yüzünün akıyla 
çıkmış bir ülke."

"Roff Çorap olarak farkımızı kalite ile ön plana çıkartıyoruz. Şunu net söyleyebilirim ki, 
benim ürettiğim çorabı giyen, başka bir çorap giymez." 
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Aşk 
bAcAklArı 

sArdı
Romantizm 

çanları çalıyor. 
Valentine's Day, 

sevgililer için aşk 
dolu bir günün 

habercisi. 

Valentine’s Day’de, 
çoraplar kırmızı 

ve siyah tonlarının 
ağırlığıyla cazibesini 

artırıyor.
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Aşkın modası 
çoraplarda… 
Valentine’s Day’a 
özel, ince külotlu 
ve siyah çoraplar 
kadınların birinci 
tercihi.

“Aşkta cesur olan 
kazanır” mottosunu 

benimseyen 
kadınlar, dantelin 

ihtişamıyla 
Sevgililer Günü’nün 

ilgi odağı olmaya 
hazır. 

Beraber geçen bir ömrün ardından Valentine's Day 
bir gün fakat aşk her gün… Hatta yıllar geçtikçe 
daha eğlenceli haliyle… 

Sevgililerin 
özenle 
hazırlandığı 
bu özel 
günde, stilin 
yine en büyük 
tamamlayıcısı 
çoraplar…

Her yaşta güzelsin, aşk
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TREND

Mesajım çorapta!
Tam da içinden geldiği gibi… 

Özelikle genç kesimin tercih ettiği 
ve spor parçalarıyla kombinlediği 
çoraplar, “sloganını bul, içinden 
geldiği gibi ol” mesajını veriyor. 

sokaktan 
alınan ilhamla 

2019’un 
trendi, 

yazı motifli 
çoraplar oldu. 
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Çoraplar 
dile 

geldi

sözler çoraplara

döküldü. 2019’un

yeni trendi, cool 

görünümü ile özellikle 

sportif stil sahiplerine 

sesleniyor.
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YAZI DİZİSİ

İHRACATA GİDEN YOL
DEVLET

DESTEKLERİNDEN
GEÇER

İhracatçıya sağlanan devlet 
destekleri ekonomik olarak 
büyüme yolunda en hızlı 
araçlardan biri… Sağlanan bu 
olanaklar ihracatçıya adeta 
ihracat yapmaktan başka yolun 
olmadığını söylüyor. 

KİMLER
BAŞVURABİLİR
Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı 
Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi 
Odaları, Organize Sanayi Bölge-
leri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri, Sektör Der-
nekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış 
Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret 
Borsaları, İşveren Sendikaları ile 
imalatçıların kurduğu dernek, birlik 
ve kooperatifleri.

*Bu yazı dizisi Ticaret 
Bakanlığı'nın “Ticaret Bakanlığı 
Devlet Yardımları Rehberi” baz 

alınarak hazırlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı yatırım, üretim ve 
ihracat politikalarıyla Türkiye’nin üre-
tim ve ihracat kapasitesini artırmaya 
yönelik sağladığı destekleri önceki 
sayılarımızda yazı dizisi olarak paylaş-
maya başlamıştık. İlk olarak İhracata 
Yönelik Devlet Yardımlarıyla başla-
dığımız yazı dizisinde yine bu başlık 
altında Sektörel Ticaret Heyetlerine 
Destekleri de dâhil olmak üzere top-
lamda 7 başlıkta bilgi vermiştik. Yazı 
dizimize kaldığımız yerden devam 
ediyoruz.
 
Müşteri portföyü genişliyor
İhracata Yönelik Devlet Yardımlarında 
yedinci alt başlıkta Sektörel Alım 
Heyetleri Desteği yer alıyor. 
Bu destek grubunda; yurt dışından 
ilgili sektörlerde faaliyet gösteren 
alıcı firmaların ülkeye organizasyon 
kapsamında getirilerek ihracatçıların 
müşteri portföyünün genişletilmesi 
ve ilgili firmalarla ikili iş görüşmeleri 
yaparak, ihracatlarının artması, yeni 
pazarlar bulmaları ve ülkemizin 
ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı 
sağlanıyor.
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KİMLER
BAŞVURABİLİR
Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişki-
ler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/
veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi 
Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve 
Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri 
(SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendika-
ları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik 
ve kooperatifleri, iş birliği kuruluşları proje 
onayına müteakip en az 250 şirketin yer 
aldığı proje gruplarına ilişkin başvurularını 
Bakanlığa iletir.

KİMLER
BAŞVURABİLİR
Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü mad-
desinde belirtilen sınaî ve/veya ticari 
faaliyette bulunan kolektif, komandit, ano-
nim, limited ve kooperatif şirketleri başvuru 
yapabilirler.

Teknoloji kapasitesini 
artırıyor
Bir diğer destek başlığı ise İleri Tek-
nolojiye Sahip Yurt Dışında 
Yerleşik Şirket Alımı Desteği. Bu 
destek şirketlerin ileri teknolojiye sahip 
ve teknoloji transferi sağlayacak, me-
dikal biyoteknoloji alanındaki firmalar 
da dâhil olmak üzere, yüksek teknoloji 
sahibi şirketlerinin satın alınmasında 
Ticaret Bakanlığı’nın uyguladığı bir des-
tek mekanizması. Katma değeri yüksek 
ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin 
ihracat içindeki payının ve teknoloji 
kapasitesinin artırılması ve ülkemize 
know-how transferinin sağlanması ama-
cıyla hareket ediliyor. 
Bu başlık altında hukuki danışman-
lık, mali danışmanlık ve kredi faizleri 
destek kapsamına giriyor. Tebliğ’e uygun 
bulunan başvurular Değerlendirme 
Komisyonu tarafından incelenip karara 
bağlanıyor. Satın alınacak yurt dışında 

Sektörel Ticaret Heyetlerinde 
destek unsurları ise şöyle;
• Ulaşım desteği kapsamında, alım 
heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/
kuruluştan en fazla iki kişinin ulusla-
rarası ve/veya şehirlerarası ulaşımda 
kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, 
gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya 
yönelik araç kiralama giderleri. 
• Konaklama desteği kapsamında, alım 
heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/
kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi 
başına günlük 150 ABD Dolarına kadar 
konaklama (oda + kahvaltı) giderleri. 
• Tanıtım ve organizasyon giderleri kap-
samında, tercümanlık gideri, seminer, 
konferans, toplantı ve ikili görüşmele-
rin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, 
fuar katılımına ilişkin giderler ve görsel 
ve yazılı tanıtım giderleri, halkla ilişki-
ler hizmeti gideri, sergilenecek ürünle-
rin nakliye giderleri destekleniyor. 

Amaç; e-ticaret alışkanlığı 
kazandırmak
İhracata Yönelik Devlet Yardımlarının 
bir diğer başlığı e-Ticaret Sitele-
rine Üyelik Desteği. Şirketlerin 
e-ticaret alışkanlığı kazanmaları için 
desteklenen programda firmaların 
e-ticaret sitelerine üyelik ücretleri des-
tekleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından 
ön onay verilmiş e-ticaret sitelerine 
toplu üyeliklerde iş birliği kuruluşları-
na yüzde 80 oranında ve her bir şirket 
için e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 
2 bin ABD Doları tutarında destek 
veriliyor. İş birliği kuruluşlarının toplu 
üyelik desteğinden yararlanabilmesi 
için, her başvuruda en az 250 şirketi 
e-ticaret sitesine üye yapmış olması 
gerekiyor.

2011/1 sayılı Pazar 
Araştırması ve Pazara Giriş 

Desteği Hakkında Tebliğ

Destek Türü E-Ticaret
Sitelerine Üyelik

1 şirket aynı 
siteden en fazla 3 
yıl yararlanabilir. 
1 işbirliği kuruluşu 
en fazla 5 proje 
yürütebilir.

%80

Şirket başına, bir site 
için yıllık en fazla 2.000 
ABD Doları

Süre/Adet

Destek Oranı

Destek Limiti

yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve 
teknoloji transferi sağlayacak nitelikte 
olduğuna ilişkin karar; Bakanlığın yanı 
sıra, TÜBİTAK ve/veya başvuru bazında 
gerekli görülen üniversite, ileri teknoloji 
enstitüsü ve diğer kamu kurum/kuru-
luşlarının temsilcilerinin katılımıyla 
oluşturulacak Değerlendirme Komisyo-
nu tarafından oy birliği ile veriliyor. İleri 
teknolojiye sahip ve teknoloji transferi 
sağlayacak yurt dışında yerleşik şirket-
lerin alımına yönelik mali ve hukuki da-
nışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, 
şirketler için yüzde 75 oranında ve yıllık 
500 bin ABD Dolarına kadar destekle-
niyor. Bahse konu şirketlerin alımında 
kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk 
Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz 
kredileri ve dövize endeksli kredilerde 
2 puanı toplam 3 milyon ABD Dolarına 
kadar destekleniyor.

2011/1 sayılı Pazar 
Araştırması ve Pazara Giriş 

Desteği Hakkında Tebliğ
Kredi Faiz Desteği

Destek Limiti

Destek Oranı

Faydalanıcı

3.000.000 $

TL- 5 puan
Döviz-2 puan

Şirketler
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Küresel tedarik zincirinin bir 
parçası olabilmek
İhracata Yönelik Devlet Yardımlarında 
10’uncu alt başlıkta Küresel Tedarik 
Zinciri Yetkinlik Projelerinin 
Desteklenmesi (KTZ Desteği) yer 
alıyor. Bu destek kapsamında şirketleri 
küresel tedarik zinciri mekanizmasına 
dâhil ederek yeni yatırımlar çekmek, 
ihracatı artırmak, yeni istihdam imkânları 
yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve 
teknoloji aktarımı sağlamak amaçlanıyor. 
Tedarik zincirindeki faaliyetlerin farklı 
ülkeler arasında paylaşımı uzmanlaşmayı 
artırıyor ve maliyetleri düşürüyor. 
Böylece gelişmekte olan ülkeler için yeni 
yatırımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni 
istihdam imkânları yaratmak, verimliliği 
yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı 
sağlamak gibi fırsatlar ortaya çıkıyor. Öte 
yandan tedarik zincirlerine girmek için 
sahip olunması gereken yüksek standartlar, 
verimlilik, tasarım, sürdürülebilirlik, 
güvenlik ve hızlı üretim kabiliyetleri 
gelişmekte olan ülkeleri zorlayan faktörler 
olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede, firmaları 
söz konusu faktörlerde güçlendirerek ara 
malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin 
arttırılmasını sağlamak amacıyla küresel 
tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi 
olarak katılımlarını sağlamalarına yönelik 
olarak gerçekleştirecekleri harcamalar 
destek kapsamına alınıyor. Proje bazlı 
olarak tanımlanan destek kapsamında 
proje sahibi tedarikçi şirketlerin makine-
ekipman-donanım alımı, yazılım alımı, 
yurt dışı ofis depo harcamaları, eğitim-
danışmanlık-müşteri ziyaretleri ile 
sertifikasyon-test analiz-ürün doğrulama 
harcamaları proje bazlı olarak yüzde 50 
oranında ve proje başına en fazla 1 milyon 
ABD Dolarına kadar destekleniyor. Bir 
şirketin azami bir projesi destek alabiliyor.

Yurt dışı atağı!
İhracata Yönelik Devlet Yardımlarında 
bir başka destek başlığı ise Yurt Dışı 
Birim, Marka Tescil Tanıtım 
Desteği. Firmaların yurt dışında 
kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve 
tanıtım faaliyeti gerçekleştirmelerine 
olanak sağlayan bu destek başlığında; 
2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve 
Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, 
firmaların yurt dışında gerçekleştirdikleri 
tanıtım faaliyetleri, yurt dışında açtıkları 
birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka 
tescili giderleri destekleniyor.

2010/6 Sayılı Tebliğ çerçeve-
sinde destekler şöyle;
• Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi: 
Türkiye’deki ana şirket yurt dışında doğ-
rudan birim açabileceği gibi yurt dışında 
faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de 
birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki 
şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında 
organik bağın olması gerekir. Destek 
ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre 
hesaplanır. Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki 
ana şirketin kuruluş tarihinden sonra 
açılması gerekir. İş birliği kuruluşlarının 
kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira 
giderleri de desteklenir. Desteklerden 
yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen 
ürünlerin pazarlanması gerekir. Destek 
süresi ülke başına 4 yıldır. Firmalar, 

KİMLER
BAŞVURABİLİR
Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü mad-
desinde belirtilen sınaî ve/veya ticari 
faaliyette bulunan kolektif, komandit, ano-
nim, limited ve kooperatif şirketleri başvuru 
yapabilirler.

KİMLER
BAŞVURABİLİR
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesin-
de kurulmuş şirketler.

Destek Oranı Nedir?
Destek oranı

Destek Limiti

Süre

%50
1.000.000 $
2 yıl

destekten maksimum 25 birim için fayda-
lanabiliyor. 
Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle 
aralarında organik bağ bulunan ve yurt 
dışında faaliyet gösteren şirket veya şu-
beleri ile iş birliği kuruluşları tarafından 
yurt dışında açılan birimlerinin kira 
giderleri, her bir birim başına;
➪ Açılan birimin mağaza olması ha-
linde %50 oranında ve yıllık en fazla 
120.000 ABD Dolarına kadar,
➪ Açılan birimin depo, ofis, showroom, 
ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile 
üzerine bina yapılmak üzere kiralanan 
arsa olması halinde %50 oranında ve 
yıllık en fazla 100.000 ABD Dola-
rına kadar,
Ticari şirketler veya bu şirketlerle 
aralarında organik bağ bulunan ve yurt 
dışında faaliyet gösteren şirket veya 
şubeleri tarafından yurt dışında açılan 
birimlerinin kira giderleri, her bir birim 
başına;
➪ Açılan birimin mağaza olması ha-
linde %40 oranında ve yıllık en fazla 
100.000 ABD Dolarına kadar, 
ÌAçılan birimin depo, ofis, showroom, 
ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile 
üzerine bina yapılmak üzere kiralanan 
arsa olması halinde %40 oranında ve 
yıllık en fazla 75.000 ABD Doları-
na kadar desteklenir. 
• Tanıtım Faaliyetlerinin Des-
teklenmesi: Tebliğ kapsamında 
desteklenen yurt dışı birimi bulunan 
şirketler ve iş birliği kuruluşlarınca, 
Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak 
yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, 
tanıtım ve pazarlama giderleri; %60 
oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu 
her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 
ABD Dolarına kadar desteklenir. 
Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şir-
ketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ül-
kelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili 
olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve 
pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil 
belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı 
ülkede marka tescil belgesine sahip olun-
ması ya da marka tescili için başvurulmuş 
olması koşuluyla, %60 oranında ve 
yıllık en fazla 150.000 ABD Dola-
rına kadar desteklenir. Desteklenen 
yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt 
içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım 
yapacağı ülkede marka tescil belgesine 
sahip ya da marka tescil başvurusunu 
yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen 
ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçek-
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• Firmalar tanıtım ve marka tescil deste-
ğinden 4 yıl süreyle faydalanabiliyor.
• Destek başvuruları, ödeme belgesi ta-
rihinden sonraki 6 aylık süre içerisinde 
üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğine yapılıyor.
• Yurt dışında düzenlenen belgeler, ilgili 
ülkede görev yapmakta olan Ticaret 
Müşavirlikleri ve Ataşelikleri tarafından 
onaylanıyor.
• Faaliyetler yurt dışı şirketi tarafından 
gerçekleştirilirse şirketin ortaklığı ora-
nında destek veriliyor.
• Faaliyetlerin sektörel bazda Ticaret 
Bakanlığınca belirlenen hedef ve önce-
likli ülkelere yönelik olması durumunda 
destek oranı 10 baz puan artırılıyor.
• Faaliyetlerin Yatırım Teşvik Uygula-
malarında 4., 5. ve 6. bölge illerinde 
merkezi bulunan şirketler tarafından 
gerçekleştirilmesi durumunda destek 
oranı 10 puan artırılıyor.

Eximbank destekleri de 
burada!
İhracata Yönelik Devlet Yardımlarında 
yer alan bir başka başlık ise İhracat 
Kredi Sigorta Programı Desteği. 
Türk Eximbank’ın sigortalama işlemlerini 
daha cesur bir şekilde yürütebilmesi ve 
söz konusu sigorta işlemlerini daha önce 
giremediği pazar ve projelerde gerçekleş-
tirebilmesi için uygulanan bu destekte; 
Eximbank’a Ticaret Bakanlığınca 2016/8 
sayılı “Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri 
Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile 
CIRR Arasındaki Farka Tekabül Eden 
Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat 
Kredi Sigortası Tazmin Desteği Hakkında 
Karar” çerçevesinde destek sağlanarak 
Eximbank’ın hâlihazırda yürütmekte 
olduğu ihracat kredi sigorta programlarını 
daha cesur bir şekilde yürütebilmesi ve 
söz konusu sigorta işlemlerini daha önce 
giremediği pazar ve projelerde gerçekleşti-
rebilmesi sağlanıyor.

KİMLER
BAŞVURABİLİR
Eximbank’ın ihracat kredi sigorta program-
larından Eximbank’a bu kapsamda başvu-
ran firmalar yararlanabiliyor.

leştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama 
giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 
250.000 ABD Dolarına kadar 
desteklenir.
• Yurt Dışı Marka Tescil Faali-
yetlerinin Desteklenmesi:
Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine 
sahip oldukları markalarının yurt dışında 
tescili ve korunmasına ilişkin gider-
leri, %50 oranında ve yıllık en fazla 
50.000 ABD Dolarına kadar 
desteklenir.

TTM desteği
Yazı dizimizin bir diğer destek başlığı 
Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği. Fir-
maların bir iş birliği kuruluşu liderliğinde 
yurt dışı pazarlara girmesi ve söz konusu 
pazarlardaki dağıtım kanalları ağının 
güçlendirilmesi amaçlanıyor. 2010/6 
sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ çerçevesinde Türkiye Ticaret Mer-
kezlerinin bina satın alımı, kira, tanıtım, 
istihdam, dekorasyon/ kurulum giderleri 
destekleniyor.

Fuarlara katılım artıyor
Yazı dizimizin en dikkat çeken destek 
başlıklarından biri de Yurt Dışında 
Gerçekleştirilen Fuarlara Katı-
lımların Desteklenmesi. Firmala-
rın yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara 
iştiraklerinin ve Ticaret Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş organizatörler tarafından 
yurt dışı fuarlara yönelik olarak gerçekleş-
tirilen tanıtım faaliyetlerinin desteklenme-
si suretiyle her sektörden ve her düzeyde 
firmaların uluslararası pazarlara girmeleri, 
hâlihazırda ihracat yaptıkları pazarlarda 
tutunmaları ve mevcut pazarlarını çeşit-
lendirmeleri yoluyla ihracatın artırılması 
hedefleniyor.

Yurt içi fuarlara da destek
Yurt dışına olduğu gibi Yurt İçi Fuar 
Destekleri de var. Bakanlık tarafından be-
lirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt 
içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve 
uluslararası düzeyde katılımın artırılması 
amacıyla organizatörler ile katılımcıların 
desteklendiği programda; katılımcı şir-
ketlerin yurtiçi fuara katılımı kapsamında 
yaptığı yer kirası ve stant masrafları için 
ödenen fatura tutarının %50’si aza-
mi 30.000 TL’ye kadar destekleniyor. 
Organizatör şirketlerin bir yurt içi fuar için 
yurt dışında yaptığı tanıtım harcamaları 
%50 oranında azami 525.000 TL’ye 
kadar, yurt içinde yaptığı tanıtım harca-
maları %50 oranında azami 175.000 
TL’ye kadar destekleniyor.

KİMLER
BAŞVURABİLİR
Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamı-
na alınması için; TİM ve/veya TOBB tara-
fından, TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de 
kurduğu şirket tarafından, TİM ve/veya 
TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un 
Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer iş birliği 
kuruluşu/kuruluşları ortaklığında Türkiye’de 
kurulan şirket tarafından bir projeyle Ba-
kanlığa başvurulması ve projenin Bakanlık-
ça uygun bulunması gerekir.
İş Birliği Kuruluşları: Türkiye İhracatçılar 
Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı 
Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, 
Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Böl-
geleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sek-
tör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış 
Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, 
İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurdu-
ğu dernek, birlik ve kooperatifleri

KİMLER
BAŞVURABİLİR
Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) be-
lirlenerek ilan edilen yurt içi fuarları düzen-
leyen organizatörler ve bu fuarlara katılım 
sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine 
üye şirketler başvuruda bulunabiliyor.

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”

Destek Kalemi Destek % Destek Limiti Süre/Adet Faydalanıcı

Birim Kira 40-50 75.000$-120.000 $ birim 
başına yıllık

4 yıl / ülke Firma 
başına 25 birim

Şirketler/ İş Birliği Kuruluşları

Tanıtım Faaliyetleri 60 150.000 $ - 250.000 $ ülke, yıl 4 yıl Şirketler/ İş Birliği Kuruluşları

Yurt Dışı Marka Tescili 50 50.000$ / yıl 4 yıl Şirketler
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Alım heyetleri ikiye ayrılıyor
Alım Heyetleri desteği ise Genel 
Nitelikli Alım Heyetleri ve Özel 
Nitelikli Alım Heyetleri olarak 
kendi içinde ikiye ayrılıyor. 
Genel Nitelikli Alım Heyetlerinde, 
alım heyeti programına katılan yabancı 
katılımcıların konaklama masrafları 
karşılanıyor. 

İhraç ürünlerin tanıtımı için…
Genel Ticaret Heyetleri destek 
başlığında ise potansiyel pazar niteli-
ğindeki ülkelere yönelik ihracatta artış 
sağlanması ve ihraç ürünlerinin tanıtımı 
amacıyla Bakanlık koordinasyonunda 
Ticaret Heyeti programları düzenleniyor. 

Özel Nitelikli Alım Heyetle-
rinde, alım heyeti programına katılan 
yabancı katılımcıların konaklama ve uçuş 
bileti giderleri karşılanıyor.

KİMLER
BAŞVURABİLİR
Alım Heyeti Programının belirlenmesi 
hususunda Organizatör Birlikler ve Organi-
zatör Kuruluşların Alım Heyeti Programının 
başlangıç tarihinden en az dört ay önce 
Bakanlığa müracaat etmeleri zorunlu.

KİMLER
BAŞVURABİLİR
Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü mad-
desinde belirtilen sınaî ve/veya ticari faa-
liyette bulunan kolektif, komandit, anonim, 
limited ve kooperatif şirketleri, Tasarımcı 
Şirketleri ve Tasarım Ofisleri, İş Birliği Kuru-
luşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, tasarım 
konusunda iştigal eden dernek, birlik ve 
vakıflar, ticaret ve/veya sanayi odaları, 
endüstri bölgeleri, organize sanayi bölge-
leri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör 
dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret 
şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendika-
ları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik 
ve kooperatifler).

KİMLER
BAŞVURABİLİR
Özel Nitelikli Alım Heyeti programları 
resen Ticaret Bakanlığı tarafından belirle-
niyor.

KİMLER
BAŞVURABİLİR
Genel Ticaret Heyeti programları resen 
Ticaret Bakanlığı tarafından belirleniyor.

İhracatçının kalbi; tasarım
Bu yazı dizimizin bir diğer dikkat çeken 
ve ihracatçının en çok istediği destekler-
den biri de Tasarım. Türkiye’de tasarım 
ve inovasyon kültürünün oluşturulması 
ve yaygınlaştırılması ile tasarımcılarının 
ve Türk tasarımının yurt içi ve yurt dışı 
pazarlarda tanıtılmasına, pazarlanmasına 
ve markalaşmasına katkıda bulunmak 
amacıyla uygulanan programda; tasarım 
şirketleri/tasarım ofisleri ve iş birliği 
kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, 
reklam, pazarlama, istihdam, danışman-
lık harcamaları, yurt dışında açacakları 
birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin 
yurt dışı pazarlara yönelik yüksek katma 
değerli ürün geliştirmek amacıyla yürüte-
cekleri tasarım ve ürün geliştirme projele-
rine ilişkin giderleri destekleniyor.

Tasarım Şirketleri ve Tasarım 
Ofislerinin;
• Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecek-
leri tanıtım harcamaları tasarımcı şirketler 
için en fazla 300.000 ABD Doları, tasarım 
ofisleri için en fazla 150.000 ABD Doları,

Şirketlerin destek kapsamına 
alınan tasarım ve ürün geliştirme 
projeleri için;
• İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve 
mühendislerin brüt ücretleri toplam en fazla 
1.000.000 ABD Doları,
• Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri 
toplam en fazla 250.000 ABD Doları,
• Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin gi-
derleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları
olmak üzere proje bazında %50 oranında 
desteklenir. Bir şirketin en fazla bir adet pro-
jesi destekleniyor.

• Yurt dışında açacakları ve destek kapsa-
mında değerlendirilen birimlerinin (şirket, 
ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, 
gondol vb.); kurulum/dekorasyon ve konsept 
mimari çalışması giderleri tasarımcı şirketler 
için en fazla 100.000 ABD Doları, tasarım 
ofisleri için en fazla 50.000 ABD Doları, brüt 
kira harcamaları ve bu birimlerin kiralanma-
sına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/ 
resim/ harç giderleri, tasarımcı şirketler için 
en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri 
için en fazla 100.000 ABD Doları,
• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasa-
rım tesciline ilişkin harcamaları ile marka-
larının yurtdışında tescili ve korunmasına 
ilişkin giderleri tasarımcı şirketler ve tasarım 
ofisleri için en fazla 50.000 ABD Doları, 
• İstihdam edilen tasarımcılar ve modelistle-
rin brüt ücret giderleri tasarımcı şirketler için 
en fazla 150.000 ABD Doları, tasarım ofisleri 
için en fazla 200.000 ABD Doları,
• İş yönetimi kapsamında satın alacakları her 
türlü danışmanlık giderleri tasarımcı şirketler 
için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım 
ofisleri için en fazla 100.000 ABD Doları’na 
kadar %50 oranında ve yıllık limitlerle des-
tekleniyor. 
Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovas-
yon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük 
katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygula-
yacakları projeleri kapsamında yapılan istihdam, 
alet, teçhizat, malzeme ve yazılım satın alımı ile 
seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri destekle-
niyor.

Bakanlık koordinatörlüğü ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) organizatör-
lüğünde, İhracatçı Birliklerince ve/veya 
özel sektör kuruluşlarınca düzenlenen bu 
programda; ilgili ülke firmaları ile yapılan 
görüşmeler kapsamındaki organizasyon 
giderleri karşılanıyor. 

*Bir sonraki sayımızda 
Hizmet Sektörlerine Yönelik 
Devlet Yardımları hakkında 

bilgi verilecektir. 
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İlk önerim; Mümkün olduğunca 
doğal gıdalar tüketin. Burada 
kıstasınız, paketin üzerinde yazan 
“doğal” kelimesi, asla olmamalı. 

Kıstasınız “100 yıl önce de bu yediğim 
şey, bu haliyle var mıydı?” olmalı. 
Korkarım bu kıstası esas aldığınızda 
yiyecek bir şey bulamayabilirsiniz. 
Çünkü buğdayın tohumlarından 
tutun da yediğimiz meyvelere kadar 
hemen hemen hiçbir şey aynı değildi. 
Bugünkü meyvelerin eski hallerine 
göre çok daha tatlı olması çekirdeksiz 
ya da çok az çekirdekli olması gibi… 
Peki, ne yapacağız? Çözüm ne? 

Az değişmiş ürünleri tüketin
Çözüm, mümkün olduğunca az 
değişmiş olanlardan çok daha fazla 
yiyeceğiz. Mesela başta yeşil sebzeler 
olmak üzere tüm sebzeler nispeten 
korunmuştur. Sebzelerin önemli bir 
kısmında ilaç az kullanılır, nispeten 
temizdirler. Hangi sebze ve meyve-
lerin çok fazla ilaca maruz kaldığını 
Amerikalı bir kuruluş olan EWG her 
yıl açıklıyor. Kirli 12 ve Temiz 15 2018 
listesine mutlaka bakın. Geçenlerde 
sosyal medya hesabımdan tekrar 
paylaştığım Kirli 12 listesinde, ilk sı-
rada çilek yer alıyor. Sonra sırasıyla, 
ıspanak, nektarin, elma, şeftali, ar-
mut, kiraz, üzüm, kereviz, domates, 
kırmızı dolmalık biber ve patates 
var. Bu sebze ve meyveleri standart 
market, pazar ya da manavlardan 
alıyorsanız çok ciddi miktarda 
kimyasal da alıyorsunuz demektir. 
Mümkün olduğunca bu ‘kirli liste-
si’ndekileri organik pazarlarda ya 

da geleneksel yöntemler ile ilaçsız 
üretim yapan küçük aile çiftlik-
lerinden almaya çalışmanız çok 
önemli. İlaçsızını bulamıyorsanız 
çok sınırlı tüketmekte fayda var. 
Buna karşılık üretilirken çok fazla 
kimyasala maruz kalmayan meyve 
ve sebzeleri de sayalım. Yalnız 
bu listeyi Amerikalı bir kuruluş 
hazırladığı için kendi pazarlarında 
bulunan ürünler arasından bir liste 
hazırlamışlar. Bazı ürünleri ülke-
mizde sıkça görmüyoruz. Temiz 15 
listesinin ilk sırasında avokado var. 
Avokado artık ülkemizde de üretilen 
eskisine göre şimdilerde daha ucuz 
olan bir meyve. Hatta üreticisin-
den direkt internet üzerinden de 
alabilirsiniz. Neden avokadonun 
üzerinde bu kadar durdum? Çünkü 
eliminasyon diyeti yapanların en 
yakın dostu olur bu meyve. Hem 
yağlıdır, tok tutar ve içeriğindeki 
yağlar yüzde 75 oranında kalp dostu 
doymamış yağlardır. Hem de yağda 
eriyen birçok vitaminin emilimine 
destek olur.
Listeyi sırasıyla tamamlarsak; tatlı 
mısır (bizdekinden farklı bir tür), 
ananas, lahana, soğan, bezelye, pa-
paya, kuşkonmaz, mango, patlıcan, 
tatlı kavun (bizdekinden farklı bir 
tür), kivi, kavun, karnabahar, bro-
koli. Bu listedeki birçok ürünü ve 
ülkemizde yetişen birçok yeşil seb-
zeyi normal pazar ve marketlerden 
almanızda çok büyük bir sıkıntı yok. 
Birkaç tane tropikal meyveyi say-
mazsak size pazardan mevsiminde 
alabileceğiniz uzun bir liste çıktı.

YEDİĞİM BESİN
100 YIL ÖNCE DE BU HALDE MİYDİ?

Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
Koruyucu Hekimlik ve Fonksiyonel
Tıp Derneği Başkanı

Kaliteli bir yaşamın sağlıklı beslenme ile eş değer olduğu günümüzde, manavdan aldığımız ürünün organik 
mi, tavuğun gezen mi olduğuna dikkat ediyoruz. Üreticisinden direkt alınan besinlerin peşine düşerken 
“doğal” gıdalar tüketmeye gayret gösteriyoruz. Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy, Çorapland için özel olarak 
kaleme aldığı beslenme önerilerinde, yıllar içinde mümkün olduğunca daha az değişikliğe uğramış gıdalara 
yönelmemiz gerektiğine dikkat çekiyor. 
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Eğer kilo probleminiz varsa, 
tatlı meyveleri sıfırlayın
Son olarak, sebze ve meyve konu-
sunda çok tatlı olanlardan mümkün 
olduğunca az tüketmeniz gerektiğini 
vurgulamak istiyorum. Eğer kilo 
probleminiz varsa tatlı olan meyveleri 
sıfırlayabilirsiniz. Gerçi tatlı olmayan 
meyve kaldı mı? Diyeceksiniz ama 
terminoloji olarak içinde çekirdeği 
olan her gıda meyvedir. İlginç gele-
bilir ama avokado, biber, domates de 
meyvedir mesela.
İkinci önerim; doğal hallerinden 
oldukça uzaklaşmış olan tahılların 
tüketilmesini mümkün olduğunca 
azaltın. Özellikle herhangi bir hasta-
lığınız var ise işe tahılları tamamen 
kesmek ile başlamalısınız. Tahıllar 
deyince akla en başta buğday, arpa ve 
çavdar geliyor. Elbette en önem-
lisi buğday unu ve undan yapılan 
mamuller. Bunlar glüten hassasiyeti 
üzerinden çok fazla kişiye rahatsızlık 
vermektedir. En kötüsü de, söz konu-
su olan sadece mide bağırsak sistemi 
üzerinden verilen rahatsızlıklar değil, 
bazen sebebini bilemediğiniz baş 
ağrılarınızın, cilt döküntülerinizin 
altında glüten hassasiyetiniz yatıyor 
olabilir. Böyle sebebi bulunamayan 
uzun süredir çektiğiniz rahatsız-
lıklarınız varsa bir fonksiyonel tıp 
uzmanına görünmenizde fayda var. 
Bazen glütensiz olarak hazırlanan un-
larda da sorun yaşabiliyoruz. Bunun 
nedeni de buğday rüşeymi aglütinini 
denen lektinler. Lektinler sıklıkla 
baklagillerde ve tahıllarda bulunuyor. 

Hatta glütensiz un diye satılan pirinç 
ve mısır ununda da mevcutlar. Bazen 
vücudunuz lektinlere de hassasiyet 
gösteriyor olabilir. Ben standart elimi-
nasyon diyetinden verim alamadığım 
hastalarda lektin içeren tüm gıdaları 
da -başta bakliyat olmak üzere- bir 
süre kısıtlıyorum. Bu kısıtlamalar 
hastalığın sebebini anlayabilmek için 
gıda ile ilgili olan sebepleri ekarte 
etmek için yaptığımız özel perhizler. 
Sağlıklı bireylerin lektin içeren bak-
liyatları pişirirken normal suda 1 gün 
beklettikten sonra 12 saat sirkeli suda 
bekletip, düdüklü tencerede iyice 
pişirerek tüketmesi lektinlerin çoğu-
nu parçaladığı için yeterli bir çözüm 
olacaktır.

Ekmek, insülin 
salgısını uyarıyor
Buğday ve unlardan yapılan ürünlerin 

kan şekeri ve glisemik indeks üze-
rindeki etkileri de ayrı bir problem 
ama ona çok fazla değinmeyeceğim; 
çünkü televizyon ekranlarından zaten 
çokça duyuyorsunuz. Kısaca ekmek 
ya da benzer bir unlu mamul yemeniz 
-tatlı olanları saymıyorum bile- kan 
şekerinizi çok hızlı yükseltir ve 
insülin salgısını uyarır. Bu süreklilik 
arz ederse insüline bağlı yağlanma, 
kilo alımı ve birçok metabolik sağlık 
problemi ortaya çıkar. Bugünlerde 
genç kadınlarda çok sık rastlanan 
PKOS adı verilen polikistikover 
hastalığı da büyük ölçüde beslenme 
ile ilişkilendirilmektedir. Kadın hor-
monlarının beslenme ve hayat tarzı 
ile etkileşimi ve hastalıklara nasıl yol 
açtığı konusunu ileride ele alacağız. 
Bir sonraki yazımızda önerilerimize 
ve uyarılarımıza süt ürünlerinden 
devam edeceğiz.

Bu arada sizlere bir eğitimden bah-
setmek istiyorum. Koruyucu Hekimlik 
ve Fonksiyonel Tıp Derneğimiz ile iş 
birliği içerisinde çalışmalar yapan 
Fonksiyonel Tıp Okulumuz 2019 yılı 
Ocak ayından itibaren hekimlere, 
diyetisyenlere ve diğer sağlıkçılara yö-
nelik eğitimler vermeye başladı. 27-28 
Nisan tarihlerinde herkese açık olacak 
şekilde bir eğitim planlandı. Hastalık-
lar ve beslenme ilişkisini ve fonksiyonel 
tıp perspektifinden sağlıklı olmanın 
formüllerini anlatacağımız bu eğitime 
sizleri de davet ediyorum. Detaylı bilgi 
için Fonksiyonel Tıp Okulu’nun resmi 
web sitesini inceleyebilirsiniz.

Temiz 15 listesinin ilk 
sırasında avokado var. 

Avokado artık ülkemizde 
de üretilen eskisine göre 

şimdilerde daha ucuz 
olan bir meyve. Hatta 

üreticisinden direkt 
internet üzerinden de 

alabilirsiniz.
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2019’DA ORADA OLMALISINIZ!
Yeni yıl, yeni planlar… İşinizde istediğiniz verimi bu sene almakta kararlıysanız, sizler için listelediğimiz 
birbirinden nitelikli fuarları takipte kalmanızı öneriyoruz. 2019 yılında uzun soluklu yatırım yapmak 
isteyen firmalar için önemli fırsatlar sunan bu fuarlar için yerinizi ayırtmayı unutmayın. 

CIFF Copenhagen / 30 Ocak- 01 Şubat / Danimarka- Kopenhag
Kuzey Avrupa pazarında büyüme hedefleyen firmaların 
İskandinav pazarına girişi CIFF Copenhagen ile olacak! 60 
bin metrekareden fazla sergi alanı, 2 binden fazla katılımcı 
marka, 15 bin metrekare showroom alanı ile CIFF Copenhagen, 
dünya markalarının buluşma noktası oluyor. CIFF Kids ve CIFF 
Showroom’ları gibi bölümleri ile kadın, erkek, çocuk giyim ve 
aksesuara dair A’dan Z’ye her detayın yer aldığı fuar, uzun 
vadeli yatırımlar yaratmanız için 30 Ocak- 01 Şubat tarihleri 
arasında kapılarını aralıyor.

Ücret: Nakliyesiz 475 euro/m2 - Nakliyeli 575 euro/m2

Devlet Desteği: 1146 TL/m2 (2018-2. Dönem Tutarıdır)

Who’s Next / 19-21 Ocak 2019 / Fransa- Paris 
Fransa’nın Paris kentinde düzenlenecek en köklü 
moda fuarlarından olan Who’s Next Fuarı 18-21 Ocak 
2019 tarihleri arasında katılımcılarını 2019 Sonbahar 
/ Kış koleksiyonu ile “Porte de Versailles” fuar 
merkezinde dünyanın her noktasından gelen seçkin 
zincir mağazalar ve butik çapta alıcılarla buluşturuyor. 
Paris’te, modanın merkezinde gecikmeden yerinizi 
alın. Yüzde 50’ye varan devlet desteği ile katılım 
bedelinin nakliyesiz 680 Euro/metrekare, nakliyeli 730 
euro/metrekare olduğu fuara, kredi kartıyla ödeme 
imkanı da sağlanıyor.  Fuara katılım başvurunuzu, 
İTKİB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Fuarlar Şubesi’nde 
gerçekleştirebilirsiniz.

Ücret: Nakliyesiz 680 euro/m2 Nakliyeli 730 euro/m2

Devlet Desteği: 1679 TL/m2 (2018-2. Dönem Tutarıdır)

ISPO Munich / 03-06 Şubat 2019 /Almanya - Münih
45 yılı aşkın süredir yapılan ISPO MUNICH her yıl dünyanın 
en büyük spor ve spor malzemeleri fuarı olarak Münih’te 
gerçekleştiriliyor. 177 bin 600 metrekarelik kapalı alanda 53 
ülkeden 2 bin 732 katılımcı firma; 120 ülkeden yaklaşık 85 bin 
ziyaretçinin yer aldığı fuar sunduğu en son trendler ile spor 
endüstrisine yön veriyor.

Ücret: Nakliyesiz 460 euro/m2 Nakliyeli 510 euro/m2

Devlet Desteği: 1108 TL/m2 (2018-1. Dönem Tutarıdır)
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CPM Moscow / 25- 28 Şubat / Rusya - Moskova
Binin üzerinde uluslararası markanın katılımıyla Doğu Avrupa'nın 
önde gelen uluslararası moda fuarlarından biri olan CPM 
Moscow, yılda iki kez 45 bin metrekarelik Expocentre alanında 
gerçekleşerek kadın, erkek ve çocuk giyiminin yanı sıra triko, 
deri, aksesuar, ayakkabı, çorap, iç çamaşırı ve plaj giyimi 
markaları ile alıcıları bir araya getiriyor. Yaklaşık olarak 21 bin 
500 ziyaretçiye ulaşan CPM yüksek pazar potansiyeli ile pek 
çok alıcının siparişlerini verdiği uluslararası bir ticaret merkezi 
olarak konumlanıyor. İHKİB organizasyonu ile fuarın katılım bedeli 
nakliye dahil 575 Euro/metrekare olarak belirtiliyor. Yüzde 70’e 
varan devlet desteği ile CPM Moscow’da yer almak isterseniz, 
İTKİB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Fuarlar Şubesi ile iletişime 
geçebilirsiniz. 

Ücret: 575 euro/m2 (nakliyeli) (2018-2. Dönem Tutarıdır)
Devlet Desteği: 2113 TL/m2(2018-2. Dönem Tutarıdır)

Pure London / 10-12 Şubat 2019 / İngiltere - Londra 
İngiltere’nin en büyük hazır giyim moda fuarı Pure London 40 ülkeden, 786 katılımcı 
firma ve 8 bin 500 ziyaretçi sayısıyla, dünyada 250 ülkede, fuar ve konferans faaliyetleri 
yürüten, alanında 27 yıllık tecrübesi ile ITE Group PLC organizatörlüğünde, dünya 
markalarını bir araya getiriyor. Yüzde 70’e varan devlet desteği ile katılım bedelinin 
nakliyesiz 575 dolar/metrekare ve nakliyeli 625 dolar/metrekare olduğu fuar için de kredi 
kartı ile taksitli ödeme imkanı sunuluyor. 

Ücret: Nakliyesiz 575 dolar/m2 Nakliyeli 625 dolar /m2 (2018-2. Dönem Tutarıdır)
Devlet Desteği: 1790 TL/m2 (2018-2. Dönem Tutarıdır)

NY Women’s Coterie / 25 – 27 Şubat 2019 / ABD – New York
Büyüklüğü, katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla ABD’nin ve dünyanın 
en önde gelen moda fuarlarından birisi olan NY WOMEN’S, 25-27 
Şubat 2019 tarihleri arasında lüks markalardan fast fashion’daki 
son trendlere ve üretici imalatçı firmalara kadar yine lokomotif 
görevi görecek. Hazır giyimden deri kürk ürünlerine, aksesuardan 
ayakkabıya, tekstil, deri ve hazır giyim sektörünün en iyi moda 
markaları ve moda perakendesinin en etkileyici karar vericileri bir 
araya gelecek. Her bölümün metrekare satış fiyatının farklı olduğu 
fuarda, katılım bedeli 520 Dolar ile 1025 dolar arası değişiklik 
gösteriyor. 

Devlet Desteği: 2887 TL 2018/2. Dönem m2 başına verilen 
destek miktarıdır.

Central Asia Fashion / 17-19 Mart 2019 / 
Kazakistan - Almati
Türk ürünlerine olan ilgiyle dikkat çeken ve 
Orta Asya bölgesinin en başarılı moda fuarı 
Central Asia Fashion, 17-19 Mart tarihleri 
arasında Kazakistan’ın Almati kentinde 
moda sektörünün tüm kilit oyuncularını 
aynı plaformda buluşturmaya hazırlanıyor. 
Başta butik alım grupları olmak üzere, 
zincir mağazalara hitap eden fuarın bu yıl, 
Kazakistan ekonomisi ile paralel olarak çok 
sayıda ziyaretçi çekmesi bekleniyor. 

Ücret: 390 euro/m2 (Nakliyesiz)
Devlet Desteği: 770 TL/m2 
(2018-2. Dönem Tutarıdır)
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Kasım ayı ihracat verilerine göre 
Kasımda ihracat geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 9,5 artışla 
15,5 milyar dolara yükseldi. 

Böylece 2013 yılı Kasım ayında gerçek-
leştirilen 14,2 milyar dolarlık ihracat 
rakamının üzerine çıkılarak tarihteki 
en yüksek kasım ayı ihracatına ulaşıldı. 
Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 
7,8 artışla 168,1 milyar dolar oldu. İlk 
11 ayda ihracat yüzde 7,7 artışla 154,2 
milyar dolara çıktı. Kasım ayında, 2018 
yılı Ekim ve Mart aylarından sonra, 
tüm zamanların en yüksek üçüncü 
aylık ihracatı gerçekleşti.
Kasım ayında ithalat ise 16,1 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Buna göre 
ihracatın ithalatı karşılama oranı 
yüzde 96,3 olurken, bu oranda geçen 
Ekim ayının ardından en yüksek ikinci 
değerine ulaşıldı. İhracat rakamlarını 
değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gül-
le, 2018 yılının rekorlara imza atılan bir 
yıl olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

“Hedefe emin adımlarla 
ilerliyoruz”
Ekim ayında tarihteki en yüksek aylık 
ihracatın gerçekleştirildiğini anımsa-
tan Gülle, şunları kaydetti: “Bu kez de 
tüm zamanların en yüksek Kasım ayı 
ihracatına imza atmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. İhracatçılarımızın yoğun 
gayretleri ile 170 milyar dolar olan 
yılsonu hedefimize emin adımlar ile 
ilerliyoruz. Biz ihracatı yeni rekorlara 
taşırken, Sayın Cumhurbaşkanımız, 
yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği 
başlatarak 2019'a güçlü bir şekilde giriş 
yapacağımızın müjdesini verdi. Biz de 
ihracatçılar olarak istihdam seferberli-
ğine destek verecek, daha çok üretime 
ve daha çok ihracata odaklanacağız. 
Çünkü insan kaynağı ihracatçılar için 
en önemli konuların başında geliyor. 
İstihdam üzerindeki vergi yükünün 
azaltılması ve nitelikli insan kaynağı-
nın yetiştirilmesi en çok önem verdiği-
miz konular arasında. İstihdam sefer-

berliğinin yanı sıra, daha fazla eleman 
çalıştırılmasını teşvik etmek için SGK 
işveren prim indirimi uygulanması 
faydalı olabilir. TİM olarak bizlerin de 
hedefi ihracat ile büyüyen, dış ticaret 
fazlası veren bir Türkiye. 2018 ikinci 
çeyrek büyüme rakamlarımıza pozitif 
katkı veren ihracatın, üçüncü çeyrek 
büyüme rakamlarında da etkisini pozi-
tif yönde göreceğiz.”

2018’DE 
İHRACATTA
REKORLARA
İMZA ATTIK
Türkiye'nin ihracatı, Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 15,5 milyar dolar oldu. 
Böylece 2013 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 14,2 milyar dolarlık ihracat rakamının üzerine çıkılarak 
tarihteki en yüksek Kasım ayı ihracatına ulaşıldı. 

TÜRKİYE KASIM AYI İHRACATI
ALMANYA 1,3 milyar $

BİRLEŞİK KRALLIK 968,7 milyon $

İTALYA 869,1 milyon $

BİRLEŞİK DEVLETLER 811,2 milyon $

İSPANYA 667,8 milyon $

IRAK 744,1 milyon $

FRANSA 602,1 milyon $

HOLLANDA 427,7 milyon $

ROMANYA 398,5 milyon $

BELÇİKA 406,6 milyon $
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2018 yılı Kasım ayında 
Türkiye’den 1,53 milyar dolar 
değerinde hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapılarak, 

ihracat 2017 yılının Kasım ayına 
kıyasla yüzde 6,8 oranında arttı. 
Diğer yandan 2018 yılı Kasım 
ayındaki ihracat rakamı değer olarak 
2018 yılı ilk on bir ayı için hesaplanan 
1,49 milyar dolarlık aylık ortalama 
ihracat değerinin üstünde yer aldı.
2018 yılının Ocak-Kasım döneminde 
Türkiye’den en fazla hazır giyim 
ve konfeksiyon ihraç edilen ilk üç 
ülke Almanya, İspanya ve İngiltere 
şeklinde sıralandı. Yılın ilk on 
bir ayında Almanya’ya yüzde 0,8 
oranında artışla 3 milyar dolarlık 
ihracat yapılırken, İspanya’ya yüzde 
17’lik artışla 2,3 milyar dolarlık ve 
İngiltere’ye yüzde 4,6 artışla 1,9 
milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bu üç 
ülkeyi dördüncü sırada 911,1 milyon 
dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda 
ve beşinci sırada 813,1 milyon 
dolarlık ihracat rakamı ile Fransa 
takip etti. Sırasıyla Irak, ABD, İtalya, 
Danimarka ve İsrail Türkiye’nin hazır 

TÜRKİYE HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI
2017 Ocak-Kasım 

1000 $
2018 Ocak-Kasım 

1000 $
Toplam Konf.'da 

Pay %

ALMANYA 2,9 MİLYAR $ 2,9 MİLYAR $ 18,1

İSPANYA 1,9 MİLYAR $ 2,2 MİLYAR $ 13,9

İNGİLTERE 1,7 MİLYAR $ 1,8 MİLYAR $ 11,4

HOLLANDA 771,7 MİLYON $ 911,1 MİLYON $ 5,6

FRANSA 751,9 MİLYON $ 813 MİLYON $ 5

IRAK 649,5 MİLYON $ 621,8 MİLYON $ 3,8

ABD 517,8 MİLYON $ 553,6 MİLYON $ 3,4

İTALYA 497,8 MİLYON $ 524,4 MİLYON $ 3,2

DANİMARKA 347,7 MİLYON $ 371,3 MİLYON $ 2,3

İSRAİL 308,3 MİLYON $ 339,3 MİLYON $ 2,1

giyim ve konfeksiyon ihracatında 
diğer önde gelen pazarlar olarak yer 
aldı. 2018 yılının ilk on bir ayında 
en fazla ihracat yapılan ilk on ülke 
içerisinde Hollanda’ya yönelik 
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, 
2017 yılının Ocak-Kasım dönemine 
kıyasla yüzde 18,1 oranında arttı. Irak 
haricindeki diğer dokuz ülkede yüzde 
0,8 ile yüzde 18,1 arasında değişen 
oranlarda artışlar kaydedilirken, 
Irak’a ihracatta yüzde 4,3 oranında 
düşüş kaydedildi.

Rusya’ya ihracatta 
yüzde 45,5 artış
2018 yılının Ocak-Kasım döneminde 
2017 yılının eş dönemine kıyasla ihracatı 
yüksek oranlı artan ve dolar değeri de 
yüksek, ihracat artışında öne çıkan 
ülkelerin başında Rusya geldi. Bu ülkeye 
ihracat yüzde 45,5 artışla 257,8 milyon 
dolara yükseldi. Romanya yüzde 28,6’lık 
artış ve 170,3 milyon dolarlık ihracat 
değeri ile ikinci sırada olurken, Libya 
yüzde 68,9 artış ve 166,2 milyon dolar 
ihracat değeri ile üçüncü sırada yer aldı.

HEDEFE ADIM ADIM…
11 AYDA
16,3 MİLYAR DOLARLIK 
İHRACAT YAPILDI

 Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon 
 ihracatı on bir aylık dönemde, 2017 

 yılının aynı dönemine göre yüzde 
 4,8 oranında artış göstererek 16,3 

 milyar dolara ulaştı. Söz konusu 
 dönemde, Rusya’ya yapılan 257,8 

 milyon dolarlık ihracatı, 170,3 
 milyon dolar ile Romanya takip etti. 
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Türkiye çorap ihracatı Kasım ayında, geçen yıla kıyasla yüzde 3,3 oranında büyüme göstererek 102,7 
milyon dolara ulaştı. İhracatını en çok artıran ülkeler sıralamasında 2017 yılının Kasım ayına göre, yüzde 
64,1 oranında artış ile İtalya ilk sırada yer aldı. 

İTALYA’YA YAPILAN 
İHRACATTA, 
YÜZDE 64,1’LİK 
BÜYÜME

Türkiye, Kasım ayında gerçekleş-
tirdiği çorap ihracatı ile 102,7 
milyon dolara ulaşarak, geçen 
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 

oranında büyüme gerçekleştirdi. En 
çok ihracat yapılan ülkeler sıralama-
sında, 27,08 milyon dolar ile İngiltere 
ilk sırada yer aldı. Almanya’nın 197,9 
milyon dolar ile ikinci sırada yer aldığı 
listede, Almanya’yı sırasıyla 12,5 mil-
yon dolar ile Fransa, 9,1 milyon dolar 
ile Hollanda ve 3,9 milyon dolar ile 
İspanya takip etti. 
2018 yılında ülke ihracat payında ise 
İngiltere yüzde 26,4’lık pay alırken, 

Almanya yüzde 17,5, Fransa yüzde 
12,2 ve Hollanda yüzde 8,9 oranında 
paya sahip oldu. 2017 yılının Kasım 
ayına göre ihracattaki en büyük artış, 
İtalya pazarında görüldü. 2017 yılının 
Kasım ayında 1,2 milyon dolar olan 
İtalya ihracatı, 2018 yılının Kasım 
ayında yüzde 64,1 oranında büyüme 
göstererek 2,1 milyon dolara yükseldi. 
İtalya’ya yapılan ihracatın ardından, 
büyüme gösteren diğer pazar ise Rusya 
olarak belirlendi. Geçen sene Kasım 
ayında 671,294 bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirilen Rusya’ya 2018 yılında 
yüzde 40,9 oranında artış yaşanarak 

945,9 bin dolar ihracat yapıldı. 2018 yılı 
Ocak-Kasım döneminde, Türkiye çorap 
ihracatı geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 4,2 oranında büyüme 
göstererek 1 milyar dolara yükseldi. Son 
11 aylık dönemde, İngiltere ihracatı ge-
çen seneye kıyasla yüzde 8,4 oranında 
artış göstererek 242,9 milyon dolara 
ulaştı. En çok ihracat gerçekleştirilen 
ülkeler sıralamasında birinci sırada yer 
alan İngiltere’nin, söz konusu dönemde 
ihracat payı yüzde 24,2 oranında belir-
lenirken, 202,2 milyon dolar ile ikinci 
sırada yer alan Almanya’nın payı yüzde 
20,1 olarak kaydedildi. 



Hem kökleri merkezinin bulunduğu bölgede çok sağlam hem de bütün dünyada
kendini evinde hissediyor. Groz-Beckert’i farklı yapan özellik bu. Endüstriyel makine
iğnelerinin, hassas makine parçalarının ve sistemlerin dünyada lider üreticisi olarak,
ürünlerimizin ve servislerimizin kalite ve hassasiyet standartlarını mümkün olan en
yüksek seviyede tutuyoruz. Yaklaşık 7.800 çalışanımız ve örme, dokuma, keçe, tafting,
tarak ve dikiş alanlarında kullanılan yaklaşık 70.000 adet ürün çeşidimiz ile tekstil
endüstrisine en ideal desteği sunuyoruz. Ve 1852’den beri bu şekilde sizi hedeflerinize
ulaştırıyoruz.

Ücretsiz myGrozBeckert Uygulaması

Groz Beckert Turkey Tekstil Makine Parç.Tic.Ltd.Şti.
Gen.Ali Rıza Gürcan Cad. 
Alparslan İş Merkezi No: 29 / 1-2-3 
34169, Merter, İstanbul, Türkiye

T: 0212-9246868  |  F: 0212-9246869

info.turkey@groz-beckert.com   www.groz-beckert.com 
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TÜRKİYE ÇORAp İHRACAT RAKAMlARI (BİRİM: $)

2017 Kasım 2018 Kasım %Değişim 2017 Ocak-Kasım 2018 Ocak-Kasım %Değişim

Adet 13.341.916 13.851.954 3,8% 135.260.025 128.996.624 -4,6%

Çift 127.382.152 148.902.059 16,9% 1.348.420.057 1.419.161.905 5,2%

TÜRKİYE ÇORAp İHRACAT RAKAMlARI (BİRİM: $)

2017 Ocak-Kasım 2018 Ocak-Kasım %Değişim %2018 pay

İNGİLTERE 224.161.448 242.924.558 8,4% 24,2%

ALMANYA 202.235.322 202.281.022 0,0% 20,1%

FRANSA 99.256.848 107.867.601 8,7% 10,7%

HOLLANDA 53.507.693 65.883.119 23,1% 6,6%

İSPANYA 46.796.493 46.661.333 -0,3% 4,6%

İSVEÇ 31.068.021 30.689.139 -1,2% 3,1%

İTALYA 30.124.553 29.157.514 -3,2% 2,9%

BELÇİKA 25.896.139 24.408.452 -5,7% 2,4%

ABD 12.077.259 18.209.677 50,8% 1,8%

DANİMARKA 13.928.941 13.811.700 -0,8% 1,4%

Genel Toplam 964.701.466 1.005.611.740 4,2%

TÜRKİYE ÇORAp İHRACAT RAKAMlARI (BİRİM: $)

2017 Kasım 2018 Kasım %Değişim %2018 pay

İNGİLTERE 25.777.424 27.087.965 5,1% 26,4%

ALMANYA 21.067.832 17.939.495 -14,8% 17,5%

FRANSA 9.353.220 12.526.295 33,9% 12,2%

HOLLANDA 6.684.945 9.150.358 36,9% 8,9%

İSPANYA 5.399.016 3.912.486 -27,5% 3,8%

İSVEÇ 3.004.438 2.953.285 -1,7% 2,9%

İTALYA 1.282.517 2.105.237 64,1% 2,0%

BAE 1.321.394 1.691.865 28,0% 1,6%

POLONYA 1.429.938 1.585.014 10,8% 1,5%

BELÇİKA 2.425.650 1.530.029 -36,9% 1,5%

Genel Toplam 99.520.704 102.785.988 3,3%

11 ayın en büyük artışı ABD’de
Son 11 aylık dönemde, en büyük ihracat 
artışı ABD pazarında gerçekleşti. 2017 
yılının Ocak-Kasım döneminde 12,07 mil-
yon dolar olan ABD ihracatı, 2018 yılının 
aynı döneminde yüzde 50,8 oranında ar-
tış kaydederek 18,2 milyon dolara ulaştı. 
2017 yılının Ocak-Kasım döneminde 5,2 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen 
Rusya, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 
46,8 oranında artışla 7,7 milyon dolar ile 
ihracatını en çok artıran 2’nci ülke oldu.



OR-AL ÇORAP SAN. ve TİC. A.Ş.
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The Socks Sector Evaluation 
Meeting was held on November 
26, 2018, at the Foreign Trade 
Complex Marmara Meeting 

Hall. The meeting was held under the 
chairmanship of Ozkan Karaca, the 
Vice Chairman of İHKIB, in order to 
evaluate current socks and ready-made 
garments import and export figures 
and to give detailed information 
about the second socks URGE project. 
The said meeting was attended by 
Ilker Oztas, the Chairman of Socks 
Manufacturers Association and Serdar 
Bekmezci, the Board Member of 
IHKIB and the Vice Chairman of Socks 
Manufacturers Association as well as 
approximately 30 company representa-
tives from 20 companies and advisors 
to participate in URGE projects.    

The operation of URGE projects 
was negotiated 
An opening speech was primarily made 
by Ozkan Karaca, the Vice Chairman 
of İHKIB and the importance of these 

Following the first successful Socks URGE Project, sector representatives came together and discussed 
the general operation of the second Socks URGE Project. In the meeting where socks export figures were 
evaluated with current data, important information was also shared about the fairs to be attended.

NEW URGE PROJECT IS 
STARTING SOON…

traditional meetings where the general 
situation of the socks sector is evalu-
ated at certain times and where IHKIB 
activities concerning the socks sector 
are shared are discussed. Following the 
speech made by Karaca, a presentation 
was made by ITKIB General Secretariat 
Ready-to-Wear and Garment R & D 
Department regarding current figures 
of stocking and ready-to-wear sector, 
stock market information, the status 
and position of our stocking indus-
try in the world as well as the import 
figures in the socks sector. Following 
that, another presentation was made 
by IHKIB EU Project Office includ-
ing detailed information about URGE 
Project's general operation, structure, 
application processes and recently 
completed Socks URGE Project.

A Surprise visit made by the 
Ministry of Trade 
Mehmet Ali Yalcinkaya, the Vice Gen-
eral Manager of Export in charge of the 
Supports of the Ministry of Trade who 

made a surprise visit during the meet-
ing, mentioned about the significance 
of URGE projects in the Ministry of 
Trade and especially the success of the 
award-winning Socks URGE Project. 
And then, a detailed information was 
given by IHKIB EU Project Office to 
the participants regarding “Capacity 
Development Project” and “Digital 
Transformation and Promotion Pro-
ject” that are deemed to be the Socks 
URGE projects. Participants were 
informed about the needs analysis 
process of the projects by the consul-
tancy company that will collaborate 
with IHKIB in the course of needs 
analysis of Socks URGE Projects to be 
newly opened in the continuation of 
the meeting. Consequently, detailed 
information, application date, and 
processes, as well as price details, were 
shared by ITKIB General Secretariat 
of Ready-to-Wear and Garments Fairs 
Branch about Las Vegas Fair and CHPE 
Shanghai Fair where especially socks 
firms will demonstrate participation. 
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Turkish socks export in 
November showed growth of 
3.3 percent compared to last 
year and reached up to $ 102.7 

million. England ranked first with $ 
27. 08 million in the ranking of the 
most exported countries. Germany 
ranked second with $ 197.9 million, 
followed by France with $ 12.5 
million, Holland with $ 9.1 million, 
and Spain with $ 3.9 million. In 2018 
considering the country exportation 
share,   England has a share of 26.4 
percent, Germany has 17.5 percent, 
France has 12.2 percent and the 
Netherlands has 8.9 percent. The 
largest increase in exports compared 
to November 2017 was seen in the 
Italian market. Export to Italy, 
which amounted to $ 1.2 million 

Turkish socks export in November showed 3.3 percent increase compared to last year and reached up to 
$ 102.7 million. In the ranking of the countries that increased their exports most, Italy was the first with an 
increase of 64.1 percent compared to November 2017.

in November 2017, increased by 
64.1 percent in November 2018 to 
$ 2.1 million. Following the export 
to Italy, the other market showing 
growth was determined as Russia. 
Export amounting to $ 671.294 
made to Russia in November last 
year was increased to $ 945.900 as a 
result of 40.9 percent of increase in 
2018. In the period between January 
and November 2018, Turkey's 
sock exports showed growth at 
4.2 percent compared to the same 
period of last year and increased 
to $ 1 billion. In the last 11 months, 
Export to England  increased by 8.4 
percent compared to the previous 
year and reached up to $ 242.9 
million. England, which is first in 
the ranking of the countries with the 

highest exports, had a 24.2 percent 
share of exports in the period, while 
the share of Germany which was 
the second with $ 202.2 million was 
recorded as 20.1 percent.

11-month increase in the United 
States
In the last 11 months, the largest 
export growth was in the US market. 
US exports, which were $ 12.09 
million in January-November 2017, 
increased by 50.8 percent to $ 18.2 
million in the same period of 2018. 
Russia, which exported 5.2 million 
dollars in January-November period 
of 2017, was the second country to 
increase its exports by $ 7.7 million 
with an increase of 46.8 percent in 
the same period of 2018.

GROWTH AT THE RATE 
OF 64.1 PERCENT FOR 
EXPORT MADE TO 
ITALY 





1001 GÜZEL SÖZDEN
SEÇKİLER

 Alışkanlıklar bırakılmazlarsa, zamanla ihtiyaç haline gelirler. 
 St. Agustine 

 Erdem, iyiyi elde etme gücüdür. 
 Eflatun 

 Geç kalan teselli, idamdan sonraki affa benzer. 
 Shakespare 

 Güzel sanatlar, insanın kafasının, kalbinin 
birlikte çalıştığı şeylerdir. 

 Bacon 

 Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun. 
 Boileau 

 Yenilince ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta 
 bir zafer arzusu yatar. 

 Germaın Martin 

 Ümidini kaybetmiş olanın, başka kaybedecek şeyi yoktur. 
 Bolse 

 Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır. 
 Goethe 

 İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine 
 kaydetmemelidir. 

 Sokrates 

 Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse 
 önce kendini değiştirmeyi düşünmez. 

 Tolstoy 

 Hayat yaşla değil, yaşamakla anlaşılır. 
 Andre-Gide 

 Engelsiz bir yol bulursanız, muhtemelen hiçbir yere gitmez. 
 Frank A. Clark 

 Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar. 
 PauI Boese

 Yaşadığımız her an kendi hakkını ister. 
 Goethe 

 Öğüt vermek kolay, örnek olmak zordur. 
 La Rochefaucauld 

 Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır. 
 Emerson 





 Nylon 6.6 Tekstüre İplik  Nylon 6.6 Mikrofilaman Tekstüre İplik
 Nylon 6.6 + Spandex (puntalı)  Nylon 6.6 + Spandex (gipe iplik)

 Nylon 6 Tekstüre İplik  Nylon 6 + Spandex (puntalı)  Nylon 6 + Spandex (gipe iplik)

MERKEZ OFİS
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No: 310/1 Kat: 2 Maslak / İstanbul
T: +90 212 285 25 00   F: +90 212 276 56 56

FABRİKA
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