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BAŞKAN

TASARIM GÜCÜMÜZ ARTTIKÇA 
HEDEFLERİMİZİ TAZELİYORUZ

Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
İlker Öztaş

Türk çorap sanayicileri olarak, sektörümüzün doğru 
bir şekilde tanıtımını yaparak ve ihracat kanallarımızı 
genişleterek Türk çorap sektörünü hak ettiği noktaya 
taşımaya çabalıyoruz. Bu anlamda İHKİB’in organizasyonu 
ile gerçekleştirdiğimiz URGE projesi de, katıldığımız 
fuarlar da bizler için çok değerli… Derneğimizin üyesi 13 
firma ile beraber URGE projesi kapsamında New York’taki 
ABD’li alıcılarla buluştuk. B2B görüşmeler yaptığımız bu 
buluşmada, koleksiyonlarımızı tanıtma ve ürün çeşitliliğimizi 
gösterebilme fırsatı yakaladık. En önemlisi de, ABD pazarına 
dair önemli notlar çıkardık. 
Değerli üyelerimiz, bildiğimiz gibi dünya ekonomisinde 

dengeler değişiyor, ABD ve Çin arasındaki ekonomik gerginlik 
pek çok ülke gibi Türkiye’yi de etkileyebiliyor. Önemli olan, 
bu gibi durumların karşısında bir çözüm yaratarak avantajlı 
konuma gelebilmekte. Biz de, yaptığımız ABD ziyaretinde, 
ABD-Çin arasındaki gerginliği, sektörümüzün ve hatta başka 
sektörlerin de fırsata çevrilebileceğini fark ettik. ABD’li 
alıcıların Türk çorap firmalarına karşı ilgili tavrının ve 
aldığımız olumlu geri bildirimlerin önümüzdeki dönemlerde 
net sonuçlarını alacağımızı düşünüyorum. İhracatımızı 
artırmak için yaptığımız çalışmalar bir süreci kapsıyor ve biz 
bu süreci en verimli şekilde değerlendirerek hedeflediğimiz 
noktaya gelebilmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmaların önemli bir 
payını da sektörel fuarlarımız oluşturuyor.
Las Vegas Magic, Linexpo gibi doğrudan sektörümüzü 

ilgilendiren bu fuarlar, müşteri ağımızı genişletmek ve 
portföyümüzü çeşitlendirmek için güzel fırsatlar sunuyor. 
Uluslararası fuarlarda ‘dünya neleri takip ediyor, müşteri 
neyi istiyor?’ sorusunun yanıtını bulabiliyor, ülkemizde 
düzenlenen fuarlarda ise bir nabız yoklaması yaparak 
potansiyel müşterilerimizi etkileyici sunumlarla ağırlıyoruz. 
Tasarımdan aldığımız gücü ürünlerimize yansıtabildiğimiz 
ölçüde, Türk çorap sektörünün global ölçekte varlığından söz 
edebiliyoruz. Bu nedenle, önümüzdeki fuar sürecini verimli 
bir şekilde geçirebilmek için, katma değerli ürünlerimizi gün 
yüzüne çıkarma zamanıdır. Çeşitliliğimizi ve farklılığımızı, 
tasarım ile harmanladığımız sürece ihracat hedeflerimizi çok 
daha yükseklere çıkaracağız. 
 Son olarak Türk çorap sanayicileri olarak gurur duyduğumuz 

bir projeyi sizlerle paylaşmak isterim. Derneğimizin 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Aber Çorap Genel Müdürü 
Barış Atmaca’nın ABD’deki firması Socks Kick, gerçekten 
de limitleri zorlayarak, bu zamana kadar duyulmamış, 
görülmemiş bir iş çıkardı ve Türk çorabını uzaya gönderdi. Bu 
gururu bizlere yaşattığı için Barış Atmaca’yı tebrik ediyorum. 
Böylesine farklı projelerin sadece yurtdışında bilinmesini 
değil, ülkemizde de ses getirmesini umut ediyorum. 

Sevgi ve saygılarımla…
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DÜNYADAN

Son zamanlarda yaşadığı borç krizi ile piyasaların 
gündemine oturan İtalya, Euro Bölgesi'nde kalma-
ya devam edeceğini açıkladı. Toplam borcu 2,67 
trilyon dolara dayanmış olmasına karşın, İtalyan 
hükümeti geçtiğimiz günlerde bütçe açığını daha 
da arttıran taslak hazırladı. Hazırlanan bu taslağa 
AB’den sert yanıt gelirken Avrupa'nın en büyük 
üçüncü ekonomisinin Euro Bölgesi'nde kalıp kal-
mayacağı yönündeki soru işaretleri de arttı. İtalyan 
hükümetini oluşturan sağ kanat Kuzey Birliği ve 
5-Yıldız Hareketi partilerinin liderleri yaptıkları 
açıklamada, Euro Bölgesi'nden çıkma gibi bir 
niyetlerinin olmadığını belirtti. Ancak liderler, AB 

ile çatışmaya neden olan ve kredi derecelendirme 
kuruluşu Moody's'in ülkenin kredi notunu düşür-
mesine gerekçe olarak gösterdiği bütçe taslağına 
bağlı kalacaklarının altını da çizdi.

Toplam borcu 2,67 trilyon dolara çıktı

İtalya'nın toplam borcu 2,67 trilyon dolara dayan-
mış durumda. Yunanistan’dan sonra AB’de milli 
gelire göre en fazla kamu borcu bulunan ülkenin 
borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor. 
Yunanistan’ın kamu borcu gayri safi yurt içi 
hasılasının yüzde 180’ine denk gelirken, bu oran 
İtalya’da yüzde 130 seviyelerinde.

İngiliz ekonomisi Haziran, Temmuz ve Ağustos ay-
larını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,7 büyü-
me kaydetti. Ülkede aylık bazda Temmuz’da yüzde 
0,4 büyüme kaydeden ekonomi, Ağustos ayında 
ise sabit kaldı. Ekonomistlerin beklentisi Ağustos 
ayında aylık bazda yüzde 0,1 seviyesinde büyüme-
nin gerçekleşmesi yönündeydi. ONS açıklamasında 
aylık bazda Haziran ayındaki büyüme verisinin 
yüzde 0,1 artırılarak yüzde 0,2’ye, Temmuz ayında-
ki büyüme verisinin de yüzde 0,1 artırılarak yüzde 
0,4'e revize edildiği belirtildi. İngiltere'de Ağustos 
ayında yıllık GSYH ise yüzde 1,5 artış gösterdi. 
Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan 
Pricewaterhouse Coopers (PwC) Başekonomisti 
John Hawksworth, 2018 yılının geri kalanında 
devam eden belirsizliklerin ekonomiyi baskılamaya 
devam edebileceğini belirterek, “Toplamda, bu yıl 
İngiltere’de iklim şartları ekonomi üzerinde büyük 
oranda etkili oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde alışılmışın 

İngiliz ekonomisi yüzde 0,7 büyüdü

İtalya, Euro Bölgesi'nden ayrılmayacak

Avrupa Birliği’nde (AB) perakende satışlar, Eylül’de 
bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Avrupa 
İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin Eylül 
ayı perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, 
19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Eylül'de 
Ağustos ayına kıyasla değişmezken, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 0,8 arttı. AB'de ise perakende 
satışlar, Eylül'de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 

dışında uzun ve soğuk kış şartları ekonomik 
büyümeyi azaltırken, yılın ikinci yarısındaki sıcak 
bahar ve yaz ayları büyümeyi destekledi” dedi. 
Hawksworth, mevsimsel koşulların bir tarafa 
bırakılması durumunda İngiltere’nin bu yılın top-
lamında ortalama büyümenin yaklaşık yüzde 1,5 
seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

AB'de perakende satışlar düştü
azalırken, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1,5 
yükseliş kaydetti. AB ülkeleri arasında Eylül'de bir 
önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek 
artış yüzde 2,9 ile İrlanda, yüzde 1,5 ile Letonya ve 
yüzde 1,4 ile Estonya'da gerçekleşti. Söz konusu 
dönemde en fazla düşüş ise yüzde 1,7 ile Portekiz, 
yüzde 1 ile Avusturya ve yüzde 0,8 ile Belçika ve 
İngiltere'de ölçüldü.     

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2018 yılında 
küresel ekonominin rekabet gücü üzerine bir 
rapor yayınladı. Dünya Ekonomik Forumu, 
ulusal rekabeti bir ülkenin üretkenlik düzeyini 
belirleyen kurumlar, politikalar ve faktörler 
kümesi olarak tanımlıyor. Bu kapsamda araş-
tırmanın temel bulgusu, yeni dijital teknoloji 
tarafından dönüştürülen bir dünyada ekonomik 
rekabet gücünün nasıl değiştiği ve değiştiği 
oldu. Buna göre 2018’de ulusal ekonomik 
rekabet gücüne göre sıralanan ülkeler 100 
puan üzerinden değerlendirmeye alındı.
Ulusal ekonomik rekabet gücü listesinin 
birinci sırasında 85,6 puanla Amerika yer aldı. 
Bunun sebebinin ise iş dinamizmi, finansal 
sistem ve işgücü piyasası kategorilerindeki iyi 
performanstan kaynaklandığı ifade edildi. Öte 
yandan Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın 
en rekabetçi ekonomilerinin de gelişmeye açık 
olduğu ve ABD'nin bir istisna olmadığını belirtti. 
2018 yılında, ulusal ekonomik rekabet gücüne 
göre sıralanan ilk 10 ülke sırasıyla, 85,6 pu-
anla ABD, 83,5 puanla Singapur, 82,8 puanla 
Almanya, 82,6 puanla İsviçre, 82,5 puanla 
Japonya, 82,4 puanla Hollanda, 82,3 puanla 
Hong Kong, 82 puanla İngiltere, 81,7 puanla 
İsveç ve 80,6 puanla Danimarka yer aldı. 

Almanya dünyanın 
en rekabetçi 3’üncü 
ekonomisine sahip
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TÜRKİYE'DEN

Eskişehir'de torununun öğrenim gördüğü 
okuldaki mavi kapak projesine destek olmak 
amacıyla kapak biriktirmeye başlayan 73 
yaşındaki Halit Aydoğan, 12 yılda 129 bedensel 
engelliye tekerlekli sandalye hediye ederek, 
yürekleri ısıttı. Sosyal medyada "Dede torun 
mavi kapak" adıyla açtıkları hesap sayesinde 
Eskişehir'in yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden 
kargo yoluyla plastik kapak bağışı kabul eden 
dede torun Halit Aydoğan ve 16 yaşındaki Melike 
Sarıtaş, bu projeyle 129 bedensel engelli kalbe 
dokunmanın mutluluğunu yaşadı. Sadece bu yıl 
3 ton kapak toplayan ve 5 yıl içinde bin tekerlekli 
sandalyeye ulaşmayı hedefleyen dede-torun, 

bu işi hiçbir kuruma bağlı kalmayarak bireysel 
bir şekilde yapıyor. Engellilere yardım etmek 
amacıyla toplanan fakat tamamen amaç dışı 
kullanılan pek çok kampanyalara karşı, Halit 
Aydoğan ve Melike Sarıtaş, yaptıkları her işlemin 
en ince ayrıntısına kadar belgeli olduğunun 
özellikle altını çiziyorlar. 
Siz değerli Çorapland okurlarımız da, çorbada 
tuzumuz bulunsun diyorsanız topladığınız 
mavi kapakları kendilerine ulaştırabilir, 
kapaklardaki umudun bir parçası olduğunuzu 
hissedebilirsiniz. Ayrıca bu değerli projeyi 
‘dedetorunmavikapak’ Instagram hesabını takip 
ederek destekleyebilirsiniz.

Devletin güvenliğine karşı 
faaliyette bulunduğuna 
karar verilen yapı, oluşum 
veya topluluklara üyelik, 
mensubiyet, iltisak ya da 
bunlarla irtibatı bulunduğu 
belirlenen ihracatçılar da 
"hususi damgalı pasaport 
verilmeyecekler" listesine 
dahil edildi. İhracatçılara 
Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin 
Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin daha 
önce yayımlanan kararda, son 3 takvim yılı itiba-
rıyla belirlenen tutarda ihracat yapan firmaların 
yetkililerine, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir 
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya 
da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine 
karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına 
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından 
mahkum olmamaları kaydıyla iki yıl süreyle 
hususi damgalı pasaport verilmesine imkan sağ-
lanmıştı. Yeni kararla, devletin güvenliğine karşı 
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum 
veya topluluklara üyelik mensubiyet iltisak ya da 
bunlarla irtibatı bulunduğu belirlenen ihracatçılara 
da hususi damgalı pasaport verilmeyeceği hükme 
bağlanmış oldu.

Topladıkları mavi kapaklarla
129 engelliye umut oldular

İhracatçıya yeşil 
pasaporta düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı 
ile ilgili yaptığı sunumda, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin hayırlı olması 
dileğinde bulundu. Küresel ekonominin geçen 
yıl üretim, yatırım ve uluslararası ticaretteki 
toparlanmaya bağlı olarak güçlü bir büyüme 
performansı gösterdiğini hatırlatan Albayrak, 
bu yıl ise görece olumlu seyir devam etmekle 
birlikte başta üretim ve ticaret verileri olmak 
üzere ivme kaybı gözlendiğini belirtti. Albayrak, 
yılın ilk yarısında ABD, Çin ve Hindistan'da 
gerçekleşen güçlü büyüme ile emtia ihracatçısı 
ülkelerdeki ekonomik toparlanmanın ekonomik 
büyümeyi desteklediğini kaydetti. Küresel 

ekonominin, dış ticarette artan korumacılık, 
jeopolitik riskler ve sıkılaşan finansal koşullara 
rağmen, 2018 ve 2019’da 2017 yılıyla paralellik 

arz ederek yüzde 3,7 büyümesinin beklendiğini 
anlatan Albayrak, gelişmiş ülkelerde ekonomik 
faaliyetlerin Avro Bölgesi'ndeki ivme kaybına 
rağmen güçlü seyrini koruduğunu ifade etti. 
ABD ve Çin arasındaki ticari gerilim ve artan 
belirsizliklerin ihracatı ve yatırımları olumsuz 
etkileyerek ekonomik büyümeyi baskıladığını 
belirten Albayrak, “Gelişmiş ekonomilerin 
2018 yılında yüzde 2, 4, 2019 yılında ise yüzde 
2,1 büyümesi beklenmektedir” diye konuştu. 
Albayrak, Euro Bölgesi'ndeki olumlu büyüme 
performansı bir miktar güç kaybetmesine 
rağmen devam ettiğini vurgulayarak, ABD'nin 
ticaret politikasına ilişkin belirsizlikler ve 
jeopolitik risklerin önümüzdeki dönemde 
Euro Bölgesi büyümesini olumsuz yönde 
etkileyebileceğini kaydetti.

Küresel ekonomide yüzde 3,7’lik büyüme bekleniyor
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SEKTÖRDEN

İSMEK iş birliği ile sektöre, yeni makine operatörleri kazandırılacak
Çorap Sanayicileri Derneği, çorap sektörünün 
teknik alanda gelişmesi ve yeni nitelikli 
elemanların sektöre kazandırılması amacıyla 
İSMEK yetkilileri ile bir araya geldi. ÇSD, çorap 
fabrikalarına makine operatörü yetiştirebilmek 
gayesiyle İSMEK ile ilk toplantısını 21 Eylül 
tarihinde yapmıştı. Yapılan toplantıda, kısa 
süreli kurslarla sertifika programlarının hayata 
geçirilmesi üzerinde durulmuş, bunun için ‘neler 
yapabiliriz?’ sorusu detaylandırılmıştı. Projenin 
hayata geçirilmesi için 11 Ekim tarihinde 
yeniden bir araya gelen ÇSD Yönetim Kurulu 
üyeleri ve İSMEK yetkilileri, Öztaş Çorap’ı ziyaret 
etti. Ziyarette, ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı 
İlker Öztaş, ÇSD Yönetim Kurulu Üyeleri’nden 
Tuğçe İyikülah Arık, Ceyda Özdoğancı, Ahmet 
Bilal Kıymaz, Serdar Bekmezci, projenin eğitim 
ayağı için Marmara Üniversitesi Tekstil Eğitimi 
Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Erkan İşgören, 

İSMEK'ten ise Hayat Boyu Öğrenme Müdürü 
Ali Koca, İSMEK Genel Koordinatör Yardımcısı 
Esin Akdemir ve beraberindeki heyet hazır 

bulundu. Yapılan ziyarette, İSMEK yetkililerine 
makinelerin yapısı anlatılarak, kapladığı yer ve 
üretim süreci hakkında bilgi verildi. Bu bilgiler 
neticesinde, yer olarak uygun olan bir mekânın 
bulunmasıyla kursların başlayacağı belirtildi. 
Şu an yer arayışının devam ettiği kurs için, 
atölye krokisi üzerinde çalışılıyor. Öztaş Çorap’ı 
gezerek, makinelerin kapladığı alanı yakından 
inceleyen İSMEK yetkilileri, kursiyerler için 
gereken makine ihtiyacı haricinde tüm giderlerin 
İSMEK tarafından karşılanacağını ifade etti.
Usta öğretici yetiştirmek amacıyla İSMEK bün-
yesinde açılacak kursun, makine ihtiyacı ÇSD 
tarafından karşılanacak. Ayrıca 19 Kasım’da 
yeniden bir araya gelecek olan ÇSD ve İSMEK 
programa konulacak olan müfredatın detayları 
hakkında da görüş alışverişinde bulunacaklar. 

Tekstil sektöründe dünyanın önde gelen 
ülkelerinden biri olan Türkiye’de geçtiğimiz 
yıl 250 milyon adet tekstil ürünü ihraç edildi. 
Sektör temsilcileri 10,6 milyar dolarlık bir ciroya 
tekabül eden bu rakamın, son günlerde yaşanan 
ekonomik dalgalanmadan etkilenmemesi 
için kararlılık mesajı verdi. İstanbul Ticaret 
Odası’nda (İTO) Örme Kumaş, Çorap ve Trikotaj 
Meslek Komitesi tarafından düzenlenen “Genel 
ekonomik Durum ve Şirket Stratejileri” konulu 
toplantıda, sektör temsilcileri, yatırımları 
sürdürmede kararlı olduklarını vurguladılar. 
Toplantının oturum başkanlığını İTO Örme 
Kumaş, Çorap ve Trikotaj Meslek Komitesi 
Meclis Üyesi Mustafa Balkuv yaptı.
Balkuv, başkanı olduğu Türkiye Triko Sanayicileri 
Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Balkuv, son dönemlerde tekstilin ihracattaki 
payının düştüğünü ifade etti. “Bu sıkıntılı 
dönemden çıkacağımıza inanıyorum” diyen Balkuv, 
“Özvarlığımızı hesaba katmadan kontrolsüz 

Tekstilde değişim ve büyüme devam ediyor
büyüdük. Tekstil sektöründe Avrupa Birliği 
ülkelerine yaptığımız ihracat son 10 yılda yüzde 
4,2’den yüzde 3,3’e düştü” şeklinde konuştu. 
Balkuv şöyle devam etti: “Katma değeri yüksek 
ürünler üretiyoruz ve çok fazla kişiyi istihdam 
ediyoruz. Hazır giyime bakış açısı değişmeli. 
Küçülme politikası izlersek istihdam kaybı 
yaşayacağız.” Toplantının açılış konuşmasını 
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Servet 
Samsama gerçekleştirdi. Samsama, Türkiye’nin 

2018 yılının ilk yarısında yüzde 6,2 büyüdüğünü 
söyleyerek, “İktisadi faaliyetlerin yavaşladığını, 
aynı zamanda net ihracatın büyümeye artan 
katkısıyla toplam talebin daha dengeli bir 
görünüm arz etmeye başladığını gözlemliyoruz” 
diye konuştu. Samsama, “Türkiye ekonomisinin 
1980’lerden itibaren dışarı açılmasında en önemli 
rolü oynayan sektörlerden biri de tekstil sektörü. 
Tekstil sektöründe gelişim, değişim ve büyümenin 
devam ettiğini görüyoruz” diye konuştu.



Tilcomp Çorap, çorap üretimindeki tüm iş akışlarını yönetmeyi sağlayan ve 
size özel hazırlanan bir yazılım çözümüdür. Fiyat teklifinden çorap numunesine, 
iplik stoğundan işemirlerine, üretim planlamasından dış ticarete kadar tüm 
süreçlerinizi sanal ortamda yürüten, modüler yapıya sahip bir yazılımdır.

• Numune - Model   
• Sipariş - Order 
• Satınalma 
• Barkodlu İplik Stok

• Barkodlu Aksesuar Stok 
• Barkodlu Çuval Takip
• İş Emri 
• Üretim Planlama 

•Sevkiyat 
•Maliyeti
•Fason İşlemler
•Bakım Onarım

İstiklal Caddesi, Tan Han 177 Kat:3 ,34433
Beyoğlu - İstanbul - Turkey Tel: +90 212 245 8478  
Fax:  +90 212 245 8479 info@tilcomp.com

www.tilcomp.com

•7/24 Destek 
•24 Yıllık Yazılım Tecrübesi 
•10 Yıllık Sektör Tecrübesi 

24 Yıllık Yazılım Tecrübemiz ile Türkiyeʼde Hazırlandı. 

Kimya için ERP – Plastik için ERP – Ambalaj için ERP – Tekstil için ERP – Çorap için ERP – Çelik için ERP 
Tekstil Üretim – Tekstil Mümessil – Tekstil Tasarım – Tekstil Satınalma – Kurumsal Kalite ve Risk Yönetimi 

Çorap Üretim 
Yazılım Çözümleri
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URGE

İHKİB’in Çorap Küme firmaları, URGE projesi kapsamında New York’a Ticaret Heyeti düzenledi. 13 Türk 
çorap firmasının katıldığı projeyle, ABD pazarını tanıma ve Türk çorap sektörünü tanıtma fırsatı yakalandı. 

TÜRK ÇORAP FİRMALARI
ABD PAZARININ NABZINI TUTTU

İHKİB iş birliği ile hayata geçirilen 
Çorap URGE projesi kapsamında, 
Türk çorap firmaları ABD alıcılar ile 
buluşmak üzere New York’a Ticaret 

Heyeti düzenledi. Beklenenin üzerinde 
bir ilgiyle karşılaşan Türk çorap firma-
ları, burada yaratılan sinerji ile ABD’ye 
çorap ihracatının yüzde 70 artışla 22 
milyon doların üzerine çıkmasını bekle-
diklerini belirtti. 
Heyet 13 küme firması ve İHKİB’ten 
toplamda 19 kişinin katılımı ile gerçek-
leşti. Beklenenin üzerinde katılımın 
olduğu New York’ta 45 alıcıyla verimli 
görüşmeler yapıldı ve temsilciler 
büyük siparişlerle Türkiye’ye döndü-
ler. Son derece verimli geçen ziyarette, 
alınan olumlu geri bildirimlerle Türk 
çorap pazarının hedeflenenin üze-
rinde bir potansiyele sahip olduğu da 
vurgulandı. 

Umutlar tazeleniyor
Çorap Sanayicileri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı İlker Öztaş, ziyaretin 
ABD pazarını iyi bir şekilde tahlil ede-
bilmek adına önemli olduğunu belirtti. 
“Ülkedeki belli başlı çorap firmaları ile 
tanışıp Türk çorap sektörünü tanıtma 
anlamında önem taşıyan ziyaret, pazara 
giriş için ilk adım olarak da verimli geç-
ti” açıklamasında bulunan İlker Öztaş, 
ekonominin gündemini belirleyen 
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının 
sektöre yansımasını da “ABD-Çin siyasi 
ilişkilerinin durumunu, sektörümüzün 
ve hatta başka sektörlerin de fırsata 
çevrilebileceğini fark ediyoruz” diyerek 
özetledi. Yapılan URGE çalışmaları 
sonucunda belirlenen pazarlarda etkin-
liğini artıran Türk çorap sektörünün, 
ABD ziyareti ile de ihracattaki artışını 
sürdüreceği öngörülüyor. ÇSD Yönetim 

Kurulu Başkanı İlker Öztaş’ın “Her iyi 
geçen pazarlama faaliyetleri ve ziyaret-
ler gibi ABD ziyareti de ileriye yönelik 
ihracat hedeflerimizi tazelememizde 
umut olmuştur” sözleri de bu kanıyı 
destekliyor. 

“İş birliğinin meyvelerini 
toplayacağız”
İHKİB Başkan Yardımcısı ve Çorap 
URGE Komitesi Başkanı Özkan Karaca; 
ABD ziyareti ile ilgili izlenimlerini pay-
laşarak şu açıklamada bulundu: “12-15 
Ağustos'ta düzenlenen Magic Show’dan 
bir ay sonra yeni iş birliği kanalları 
açmak için Çorap URGE Projesi'nde 
yer alan 13 firmamızın temsilcileri ile 
New York'u ziyaret ettik. New York'ta 
en fazla 20 alıcıyla ikili iş görüşmesi 
(B2B) planlıyorduk. Beklediğimizin çok 
üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. 20 yerine 
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45 alıcıyla çok verimli görüşmeler yap-
tık. Programımızı iki saat uzatmamıza 
rağmen B2B taleplerini karşılamakta 
zorlandık. Program bir güne sığmayınca 
firmalarımız ertesi gün alım grupla-
rının ofislerinde ağırlanarak görüş-
melerini tamamlayabildi. Çok büyük 
siparişlerle Türkiye'ye döndük. New 
York organizasyonumuzun yaratacağı 
sinerji sayesinde bu yıl ABD'ye çorap 
ihracatımızın yüzde 70 artışla 22 milyon 
doların üzerine çıkacağını öngörüyo-
rum. ABD'li alıcılarla aramızda oluşan 
iş birliği ortamının asıl meyvelerini 
önümüzdeki yıllarda toplayacağız. 5 
yıl içinde ABD'yi Türkiye'nin en büyük 
çorap pazarı sıralamasında ilk 5'in içine 
sokacağımıza inanıyorum” dedi.

Ar-Ge’nin önemi artıyor
İHKİB Başkan Yardımcısı ve Çorap 
URGE Komitesi Başkanı Karaca, günü-
müzde Ar-Ge'nin hemen hemen tüm 
sanayi kollarında olduğu gibi çorap 
sektöründe de hayati öneme sahip 
olduğunu, bu gerçekten hareketle 
firmaların Ar-Ge'ye giderek daha fazla 
kaynak ayırdığını söyledi. Ar-Ge'nin 
geçen yıl teşvik kapsamına alınması-
nın, firmalar için çok önemli bir adım 
olduğuna işaret eden Karaca, "İHKİB 
olarak biz de Ar-Ge çalışmaları konu-
sunda firmalarımıza her türlü desteği 
sunuyoruz" dedi. Sektör olarak bu yıl 
karşılaştıkları sorunlara da değinen 
Karaca, şunları kaydetti: "İlk bakışta 
dövizdeki yukarı yönlü hareket ihracat-
çının lehine gibi görünmekle birlikte 
kurlardaki aşırı oynaklık bizim tercih 
etmediğimiz bir durum. Bizim için 

Hobi Çorap Yönetim Kurulu Üyesi Tuğçe İyikülah Arık, ABD pazarındaki son durumu 
gözlemleyebilmek adına verimli bir ziyaret geçirdiklerini belirtti.

kurun öngörülebilir olması çok daha 
önemli. Öte yandan, ülkemiz için daha 
çok üretmek, daha çok ihracat yapmak 
istiyoruz. Daha fazla üretim için hem 
mevcut tesislerimizi modernize etmek 
hem de yeni yatırım yapmak zorun-
dayız. Ancak kredi faizlerinin yüzde 
35-40'lara ulaştığı bir dönemdeyiz. Bu 

kadar maliyetli finansmanla yatırım 
yapmanın hiçbir cazibesi bulunmuyor. 
Bankalarımızın bu süreçte kredi kullan-
dırırken ülkemize her yıl 14 milyar dolar 
net döviz girdisi sağlayan hazır giyim 
endüstrimiz için pozitif ayrımcılık yap-
masını bekliyoruz. Ar-Ge teşvikinin de 
daha çok firmamızı kapsayacak şekilde 
yeniden gözden geçirilmesini sektörü-
müz adına çok önemsiyorum."
Özkan Karaca, Las Vegas'ta düzenlenen 
ve dünyanın en büyük hazır giyim fuar-
larından biri olan Magic Show'a 2014'ten 
bu yana en az 10 çorap firmasıyla milli 
katılım gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Karaca, Magic Show'a ısrarlı katılım ve 
kaliteli üretimleri sayesinde ABD'nin 
Türk çorap sektörüne bakışının büyük 
ölçüde değiştiğini ifade etti.

Çorapçıların son 3 yıldaki 
hızlı değişimi
ABD’li alıcılarla yapılan B2B görüşme-
lerinin yoğun geçmesinde, firmaların 
hazırladıkları özel koleksiyonların da 
payı büyüktü. Türk çorap firmaları tara-
fından titizlikle hazırlanan koleksiyon-
lar hakkında alıcılara detaylı bilgi verdi. 
Karaca, koleksiyon kapasitelerinin art-
masında Çorap URGE Projesi'nin büyük 
rolü bulunduğunu kaydederek URGE 
Projesi'ne katılan firmalara kişisel ve 
kurumsal gelişim, sosyal sorumluluk, 
tasarım ve Ar-Ge, katma değerli üretim 
ve teknik çorap konusunda danışman-
lık verdiklerini belirtti: “Firmalarımıza 
3 yılda adeta sınıf atlattık ve ardından 
pazarlama faaliyetlerini hızlandırdık. 
Projemize katkıları nedeniyle Ticaret 
Bakanlığı'mıza teşekkür ediyorum" diye 
konuştu.

Yapılan URGE çalışmaları 
sonucunda belirlenen 
pazarlarda etkinliğini artıran 
Türk çorap sektörünün, ABD 
ziyareti ile de ihracattaki 
artışını sürdüreceği 
öngörülüyor. 



14

URGE

Pazarın nabzı tutuldu
URGE projesine katılım gösteren firma-
lardan Hobi Çorap, geniş ürün yelpazesi 
ile ABD’li alıcıların beğenisini kazanan 
firmalardan oldu. Hobi Çorap Yönetim 
Kurulu Üyesi Tuğçe İyikülah Arık, hem 
çorap ihracatçılarının ABD pazarındaki 
son durumu gözlemleyebilmesi, hem de 
ABD’li alıcıların Türkiye’ye karşı yeniden 
ılıman yaklaşımlarını görebilme adına 
ziyaretin verimli geçtiğini belirterek, 
yapılan ziyaret ile bir nevi ‘pazarın 
nabzını’ ölçebildiklerini ifade etti. “Çin 
ve Uzakdoğu’dan sonra Türkiye’ye dö-
nüşlerin düşünülür olmaya başlandığını 
gördük” açıklamasında bulunan Arık, 
karşılıklı bilgilerin tazelendiği görüş-
melerde, alıcıların büyük bir ilgiyle Türk 
ürünlerini incelediklerini belirtti. Arık, 
ABD’li alıcının Türk çorap ürünlerindeki 
çeşitlilik karşısında bir hayli memnun 
kaldıklarını sözlerine ekledi.

Şimdi eksikleri
tamamlama zamanı
Çorap Sanayicileri Derneği üyelerinden 
Erbos Çorap da URGE projesinde yer 
alan firmalar arasındaydı. Erbos Çorap 
Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, 
“URGE kapsamında yapılmış olan Ame-
rika etkinliğinin çok doğru ve yerinde bir 
organizasyon olduğunu düşünmekteyim” 
diyerek organizasyonun sektöre büyük 
katkı sağladığına dair görüşlerini şöyle 
dile getirdi: “Çorap sektörü olarak Avrupa 
ağırlıklı ihracat yapan bir yapıya sahip ol-
mamız sebebi ile zayıf ve eksik kalan yan-
larımızı geliştirme imkanına kavuşmuş 
bulunmaktayız. Önde gelen Amerikalı 
çorap alıcıları ile yüz yüze görüşmeler 
yaparak pazarın beklentileri hakkında 

Beklenenin üzerinde 
katılımın olduğu New 
York’ta 45 alıcıyla verimli 
görüşmeler yapıldı ve 
temsilciler büyük siparişlerle 
Türkiye’ye döndüler.

bilgi sahibi olabildik. Bu organizasyonun 
sektöre olumlu yönde ciddi katkıları ol-
muştur. Sektör gelişimi açısından bu tarz 
etkinliklerin sıklıkla yapılmasını temenni 
ederiz. Organizasyonda katkısı olan tüm 
İTKİB ve URGE ekibine teşekkürleri borç 
biliriz.”

Çin ile nasıl rekabet edebiliriz?
Organizasyona katılan bir diğer firma ise, 
Eligül Çorap idi. Eligül Çorap Yönetim 
Kurulu Başkanı Erhan Eligül,  ABD’nin 
hem nüfusu, hem de satın alma gücü 
itibarıyla çorap sektörü için oldukça 
cazip bir pazar olduğunu ifade ederek, 
bunun yanı sıra dolardaki artışın da 
yarattığı mevcut durumla birlikte, ABD 
ile çalışmanın bugün bütün üreticiler 
için elzem hale geldiğinin altını çizdi. 
Tüm bu bilgilerin ışığında Çorap URGE 

projesi kapsamında yapılan sektörel 
ticaret heyetinin zamanlama olarak çok 
doğru olduğunu söyleyen Eligül,  “ABD 
ile az çalışan sektörün temsilcileri olarak 
buradaki çorap pazarını, bu pazarın 
aktörlerini tanıma fırsatı bulduk. Fiyat 
aralıkları, ürün kaliteleri konusunda yeni 
bilgiler edindik. Pazarda neler yaparak 
öne çıkabiliriz, Çin ile rekabet etmek için 
yapmamız gereken neler olabilir konu-
sunda bilgi sahibi olduk. Bu bilgilerle 
kısa vadede pazarlama stratejisi geliştirip 
yine sektörel ticaret heyeti ve Las Vegas 
Magic gibi fuar katılımlarıyla bu ülkede 
kalıcı olmaya çalışacağız”  açıklamasında 
bulundu.  ABD ziyaretinde anlamlı bir 
buluşma da gerçekleşti ve Türk çorap 
firmaları Down Sendromlu genç girişimci 
John ile bir araya geldi. Biliyorsunuz ki, 
Çorapland dergimizin bir önceki sayısın-
da John'un hikayesine yer vermiştik.  ÇSD 
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Öztaş da 
bu haberimizi John ile paylaşarak kendi-
sini tebrik etti. John'un haberi gördüğü 
andaki mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Erbos Çorap Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk; “Önde gelen Amerikalı çorap alıcıları 
ile yüz yüze görüşmeler yaparak pazarın beklentileri hakkında bilgi sahibi olabildik” dedi. 
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FUAR

Her yıl iki kez düzenlenerek, 
moda dünyasının paydaşları-
nı bir araya getiren Fashion 
World Tokyo, 22 -24 Ekim 

tarihleri arasında görkemli bir organi-
zasyon ile gerçekleştirildi. Reed Exhi-
bitions Japan Ltd tarafından düzen-
lenen ve Japonya’nın en büyük ticari 
fuarı olarak nam salan Fashion World 
Tokyo, beş ayrı bölümden oluştu.
Toplam 25 bin 690 metrekarelik alan 
üzerine kurulu olan Fashion World 
Tokyo, moda tedarik ve tekstil, çanta, 

ayakkabı, mücevherat ve erkek moda-
sı bölümlerindeki sunumlar ile moda-
severlerin beğenisine sunuldu. Moda 
tekstil alanında 70, moda tedarik 
alanında 225, ayakkabı 210, çanta 135, 
mücevherat 35, moda giyim 230, er-
kek moda 55 katılımcıya ev sahipliği 
yapan fuar, toplamda 39 ülkeden 926 
katılımcı sağlanırken, fuarın ziyaretçi 
sayısı 19 bin 952’ye ulaştı. 
Ekim 2018 döneminde İlkbahar/Yaz 
koleksiyonlarının sergilendiği fuarda 
dünyanın birçok ülkesinden katılım 

yapan firmalar dışında, milli katılım 
yapan ülkeler de yer aldı. Milli katılım 
sağlayan ülkeler arasında Almanya, 
Bengladeş, Brezilya, Çin, Etopya, 
Güney Afrika, Kore, Madagaskar, 
Moğolistan, Portekiz, Tayvan ve Viet-
nam yer alarak, kendi pavilyonlarında 
ürünlerini sergileme fırsatı buldular. 
İkili görüşmelerin gerçekleştiği fuarda 
ayrıca, ziyaretçileri bilgilendirme 
amacıyla seminerler düzenlendi. Bu 
seminerler Japonya moda dünyasının 
önde gelen danışma kurulu üyeleri ve 

Mart ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki kez düzenlenen Fashion World Tokyo, kapsamlı 
organizasyonu ile moda endüstrisinin aktörlerini bir araya getirdi. ÇSD Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 
de katıldığı fuar, Japonya pazarını tanıma adına önemli bir fırsat olarak değerlendirildi.

MODA RÜZGARI TOKYO’DA ESTİ
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Japon moda endüstrisi yetkililerince 
verilerek, pazarı tanıma anlamında 
katılımcılara büyük yarar sağladı. 
Sektör temsilcilerinin yanı sıra, 
Japonya’nın en ünlü moda tasarımcısı 
Kenzo Takada’nın moda konusundaki 
deneyimlerini paylaştığı söyleşi de en 
çok ilgi gören etkinlikler arasındaydı. 
Ziyaretçilerin fuar kapsamında en 
çok ilgilerini çeken bir diğer nokta 

Fashion World Tokyo 
kapsamında düzenlenen ve 
yoğun ilgi gören seminerler, 
katılımcılara Japon moda 
endüstrisini yakından 
tanıma ve pazarı anlama 
fırsatı sundu.

2017 yılında 29,8 milyar dolar 
tekstil ve hazır giyim ürünü ithal 
eden Japonya, coğrafi konumu 
gereği birçok ürününü Çin, 
Kore, Vietnam gibi ülkelerden 
temin ediyor. Türkiye-Japonya 
arasındaki tekstil ve hazır giyim 
ticaret hacminin 2017 yılında 
yüzde 12’lik bir artışla 27,9 
milyon dolara ulaşmasıyla 
beraber iki ülke arasındaki 
iş birlikteliğinin güçlenmesi 
amaçlanıyor. Türkiye-Japonya 
iş hacminin artırılması amacıyla 
Türk firmalarının fuara katılımı 
arzu ediliyor. Fashion World 
Tokyo’nun Ekim ayında 
düzenlenen fuarına 5 Türk hazır 
giyim firması katıldı. Ayrıca fuar 
katılımcıları arasında 12 adet 
çorap firması da yer aldı. Bu 
çorap firmalarının ağırlıklı olarak 
Çin, Tayvan ve Kore menşeli 
firmalar olduğunu görüyoruz. 

FashIon World Tokyo’dan 
ihracaTçIya noTlar

da, fuar alanı içerisinde oluşturulan 
tasarım sokağı oldu. 80 tasarımcının 
ürünlerini sergilediği tasarım soka-
ğında, birbirinden farklı ve sıra dışı 
tasarımlar 2019 yılının trendleri hak-
kında da ipucu verir nitelikteydi. 
Japonya pazarı hakkında bilgi edine-
bilmek amacıyla ÇSD Fuar Komite 
Başkanı Perran Yeşil ve ÇSD Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender 
Doğan Fashion World Tokyo’ya 
Reed Exhibitions Türkiye ofisi daveti 
ile katılım gösterdi. ÇSD Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Organizatör firma 
yetkilileri Ms. Megumi Yanai ve Ms. 
Ei Iwasaki’den fuarla ilgili detaylı 
bilgi aldıktan sonra Tokyo Ticari 
Ateşesi Murat Yapıcı ve Ticari Ateşe 
Yardımcısı Mehmet Ayaz ile de bir 
araya geldiler. Perran Yeşil ve Ender 
Doğan pazarı yakından tanımak 
adına verimli bir fuar süreci geçir-
diklerini dile getirerek, ÇSD olarak 
fuara katılımlarına devam edecekle-
rini belirttiler.
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14. Uluslararası Şanghay Uluslararası Çorap Satın Alma Fuarı (CHPE),  20-22 Mart 2019’da Şangay Dünya 
Fuarı Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Günümüzün çorap endüstrisinin gelişim trendini 

göz önünde serecek olan fuar, çorap üreticileri için sektörün en önemli etkinliği olarak öne çıkıyor. 
Şangay Uluslararası Çorap Satın Alma Fuarı (CPHE) dünyanın en profesyonel ve en etkili çorap fuarı 

olmasının yanı sıra, aynı zamanda çorap endüstrisi tarafından en büyük ve yaygın olarak bilinen 
dünyanın en büyük çorap ihtisas fuarı olarak da biliniyor. Profesyonel alıcıların ihtiyaçlarına 

cevap olarak özel şapkalar, eşarplar ve eldivenler gibi tekstil ürünlerinin yanı sıra ipliklerden 
çorap makinelerine, iç giyimden ayakkabıya kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi ile ziyaretçi-

lerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pazar segmentasyonuna göre ayrılan sergi alanları, 
hedeflenen tanıtımlara özel ürün bölgeleri, VIP alıcılar kulübü, çorap endüstrisi geliştirme 

forumu, çorap moda şovu, sınır ötesi e-ticaret forumu ve B2B görüşmeler içeren etkinlik, 
ziyaretçilere en yeni endüstri haberlerini sunmakla kalmayıp aynı zamanda onlarla yüz 

yüze görüşmeler yapmak için mükemmel bir fırsat da sunuyor. 

500’den fazla çorap firması yer alacak
İki ayrı holde toplamda 50 bin metrekarelik bir alanda 15 bini aşkın ziyaretçinin 

akın edeceği ön görülen fuar için 500’den fazla çorap firması, 80 kadar iç giyim 
firması ve 100 kadar ayakkabı ve aksesuar firmasının katılması bekleniyor. Baş-

vuru tarihi 30 Kasım 2018 detaylı bilgi için ÇSD ile irtibata geçebilirsiniz.
Kredi kartıyla ödeme imkanı sağlanan fuar için, katılım bedeli, ara stantlı 

paket 500 dolar/metrekare, köşe stantlı paket 550 dolar/metrekare olup 
nakliye hizmeti verilmemektedir. Ayrıca yüzde 70’e varan devlet desteği 

de içeren fuarın katılım başvurusu ve ayrıntılı bilgisi için İTKİB Hazır-
giyim ve Konfeksiyon Fuarlar Şubesi’nden Kayhan Aktürk ile irtibata 

geçebilirler. 
Tel: 0212 454 03 39 e-mail: kayhan.akturk@itkib.org.tr

ABD’nin ve dünyanın en gözde moda fuarlarından 
Magic Las Vegas, sektörün devlerini bir araya getir-
meye hazırlanıyor. ÇSD üyelerinin de katılacağı fuar, 
5-7 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını 
açacak. ABD’nin en kapsamlı moda pazarı olarak bi-
linen Magic Show, Las Vegas’ta gerçekleşerek moda 
sektörünün paydaşlarına en son trendler hakkında 
ipuçları verirken, göze çarpan koleksiyonları da 
etkileyici sunumlarla aktarıyor. Hazır giyimden deri 
kürk ürünlerine, aksesuardan ayakkabıya, tekstil, deri 
ve hazır giyim sektörünün tüm bileşenleri fuarda 
ziyaretçilere sunuluyor. 
Magic Show Fuarı iki ayrı fuar merkezinde organize 
ediliyor. Bunların ilki; Las Vegas Convention Center 
(LVCC) (Central Hall, South Hall, North Hall), ikincisi 
ise Mandalay Bay Convention Center’dır (MBCC). 

Las Vegas Convention Center’da 
Sourcing (fason üreticiler), kadın 
giyim, aksesuar, çocuk giyim, plaj 
aksesuarları, ayakkabı markaları ve 
üreticileri yer alıyor. Mandalay Bay 
Convention Center’da ise tasarımcılar 
başta olmak üzere tasarım odaklı firmalar 
ve satış fiyat aralığı LVCC’ye göre daha 
yüksek Fast Fashion olarak adlandırılan 
kadın-erkek tüm hazır giyim ve aksesuar, 
iç giyim ve çorap, plaj aksesuarları, deri kürk 
ürünleri ve lüks markalar yer alıyor. Türk çorap 
sektöründen de milli katılımın sağlanacağı fuar 
için geri sayım başladı. Geçen sene 22 Türk firma-
sının katıldığı fuar için 2019 yılında daha büyük bir 
katılım bekleniyor.

SEKTÖRÜN BEKLENEN FUARI İÇİN 
YERİNİZİ AYIRTTINIZ MI?

ModANIN 
dEvLERİ MAgIc 

LAS vEgAS’TA 
BULUşUYoR
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İlk yıl Moda 
Günleri adı altında 
organize edilen 
ancak gerek ka-
tılımcılar gerekse 
ziyaretçilerden 
yoğun ilgi görmesi 
üzerine ikinci yıl 
İç Giyim-Çorap 
Fuarı’na dönüş-
türülen Linexpo, 
2019 yılında da 
iç giyim ve çorap 
sektörünün en 
büyük buluşma-
sına hazırlanıyor. 
6-9 Şubat 2019 
tarihleri arasında 
düzenlenecek 
olan fuar için geri 
sayım başladı. 
TİGSAD, ÇSD ve 
IFM Fuarcılık ta-
rafından organize 
edilen fuar için, 
2019 yılında 150’yi 
aşkın firma katılımı 
bekleniyor. Her yıl 
25 bine yakın ziya-
retçinin akın ettiği 
Linexpo 2019 fu-
arında, iç giyim, 
gecelik, sabahlık, 
mayo, pijama, 
çorap, tişört, şort, 
eşofman, tayt ve 
yan sanayi aksesu-
ar ürünlerinde 
2019 yılının moda 
trendleri de tanı-
tılacak. İstanbul 
Fuar Merkezi 
İFM'de gerçek-
leştirilecek olan 
Linexpo 2019, 
hedef pazarlara 
ulaşmada büyük 
bir fırsat olarak 
değerlendiriliyor. 
Çorap Sanayiciler 
Derneği’nin üye-
lerinin de katılım 
sağlayacağı Linex-
po 2019’da, firma-
lar yeni ürünlerini 
etkili sunumlarıyla 
alıcılarının beğeni-
lerine sunacaklar.

Anne bebek çocuk ürünleri pazarı, hem üre-
tim hem tüketim alanlarında istikrarlı şekilde 
büyümeye devam ediyor. Her yıl 1,3 milyon-
dan fazla bebeğin dünyaya geldiği ülkemiz-
de, yaklaşık 600 milyon dolarlık iş hacmine 
ulaşan sektör, 9-12 Ocak 2019 tarihleri ara-
sında, İstanbul Fuar Merkezi - CNR Expo'da 
yapılacak. 36'ncı Uluslararası İstanbul CBME 
Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri 
Fuarı'nda buluşmaya hazırlanıyor. 37 bin m2 
alanda 750 marka ve 300 firmanın katılımı 
ile yapılacak fuara, 125 ülkeden 18 bini aşkın 
profesyonel ziyaretçi katılımı bekleniyor.
Başta bebek-çocuk hazır giyim ve aksesu-
arları olmak üzere; araç gereç, bebek bakım 
ve beslenme ürünleri, mobilya ve ev tekstili, 
oyuncak ve bisiklet grubu ile anne ve hamile 
ürünlerine kadar bebek ve çocuk sektörüne 
ait tüm ürün gruplarından 750 marka ve 
300 firma, çocuk modasına dair en yeni ve 

trend ürünlerini, 36'ncı Uluslararası 
İstanbul CBME Türkiye Anne, Bebek 
ve Çocuk Ürünleri Fuarı'nda vitrine 
çıkarıyor.
Türkiye'nin en büyük anne, bebek, ço-
cuk ürünleri üreticileri, distribütörleri ve 
alıcılarının CBME Türkiye'de yer alacaklarını 
belirten CBME Türkiye Marka Direktörü 
Hatice Dinçer, "2019 yılı İlkbahar-Yaz Bebek 
Çocuk modası ile tüm ürün gruplarına dair 
en trend ürünlerin sergileneceği CBME 
Türkiye'ye ağırlıklı olarak Balkan ülkeleri, Tür-
ki Cumhuriyetler, Orta-Doğu, Kuzey Afrika, 
Bağımsız Devletler Topluluğu ve Doğu Av-
rupa ülkeleri başta olmak üzere 125 ülkeden 
18 bin ziyaretçi bekliyoruz. Asya ve Avrupa 
kıtalarının birleştiği İstanbul'da düzenlenen 
CBME Türkiye sektör için oluşturduğu ihra-
cat potansiyeli ve uluslararası ziyaretçi sayısı 
ile öne çıkıyor" dedi.

YILIN TRENDLERİ LINEXPO 2019’DA

ANNE
çOcuk EL ELE 

cBME’DE
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MODA KONFERANSI

Bu sene 11’incisi düzenlenen İstanbul Moda Konferansı’nın teması, ‘Responsible Fashion’ oldu. İki gün 
boyunca konferans kapsamında gerçekleşen B2B görüşmeleri iç pazara 150 milyon dolar, ihracata ise 250 
milyon dolar ek ciro sağladı.

2008 yılından bu yana Türkiye 
Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) 
tarafından gerçekleştirilen İstan-
bul Moda Konferansı’nın 11’ncisi 

3-4 Ekim tarihleri arasında “Responsible 
Fashion” teması ile düzenlendi. İki gün 
boyunca konferans kapsamında gerçek-
leşen B2B görüşmeleri iç pazara 150 mil-
yon dolar, ihracata ise 250 milyon dolar 
ek ciro sağladı. Sektör temsilcilerinin, 
moda tasarımcılarının, yerli ve yabancı 
konukların katılımı ile gerçekleşen 11. 
İstanbul Moda Konferansı’nın sağlamış 
olduğu bu katkı, 20 yeni fabrikanın 
açılmasının ve toplamda 8 bin kişiye is-
tihdam sağlanmasının mümkün olduğu 
anlamına geliyor.

“Avrupa'nın ikinci büyük 
tekstil üreticisiyiz”
Konferansın açılış konuşmasını Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle 
yaptı. Gülle, konuşmasına tekstil sektö-
rünün otomotivden sonra Türkiye’nin 
ikinci büyük ihracatçı sektör olduğunu 
söyleyerek başladı ve şöyle devam etti:  
“Tekstil sektörünün ihracatı 26 milyar 
dolar seviyesinde. Bu rakamları aşma-
mız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte 

İÇ PAZAR İSTANBUL MODA 
KONFERANSI İLE NEFES ALDI

içimizden çıkan markaların yurt dışındaki 
çalışmalarıyla bunu yakalayacağız. Hala 
tekstil sektörü olarak yatırımlara devam 
ediyoruz. Dünyanın üçüncü büyük denim 
hazır giyim üreticisi olduk.  Dünyanın 
beşinci büyük konfeksiyon üreticisiyiz. 
Avrupa'nın ikinci büyük tekstil üreti-
cisiyiz. Bu kadar önemli sıfatlara sahip 
bu gücün daha fazlasını yapıyor olması 
gerekiyor. Bunu hep birlikte gerçekleşti-
receğiz.” TİM olarak tasarıma ve inovas-
yona özellikle önem verdiklerini söyleyen 
Gülle; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
ihracat yapan sektörlerin sorunlarının 
çözümünde iş insanlarının yanında oldu-

ğunu ve ülkemizde ihracatçı sayısının gün 
geçtikçe arttığına dikkat çekti. 

2023’te hazır giyim ihracatı
25 milyar dolar olacak
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 
Başkanı Hadi Karasu da binin üzerinde 
iş görüşmesinin yapıldığı İstanbul Moda 
Konferansı’nda B2B etkinliğinin ihracata 
ve iç pazar satışlarına olan katkısından 
bahsetti. Karasu; “Konferansımızda 
dünyanın büyük alım grupları ile sanayi-
cileri B2B görüşmeleri gerçekleştiriyor. 
Bu platformda her yıl yeni iş bağlantıları 
kuruluyor" dedi. 



www.csd.org.tr
ÇSD’DEN...

65Çorapland Temmuz-Ağustos 2016
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TASARIM

Tasarımlarıyla ayakkabı moda dünyasına umut veren 
10 başarılı genç tasarımcı, “3. Uluslararası Ayakkabı 

Tasarım Yarışması’nda ödüllendirildi. Kimisinin doğadan 
kimisinin ise yaşadığı coğrafyadan ilhamla tasarıma 

dönüştürdüğü ayakkabılar, gençlere olan güveni bir kez 
daha perçinledi.

DOĞADAN İLHAMLA, ÖDÜL ALAN TASARIMLAR 
MODAYA YÖN VERECEK

Bazen bir yağmur damlası, bazense gökyüzünde 
süzülen kuşlar… Bir tasarımcı için her şey ilham 
olabilir. Bir düş ile başlayıp muazzam bir tasarıma 
dönüşebilir. Birbirinden yetenekli 10 gencin hayalle-

ri de “3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması”nda ka-
zandıkları ödül ile taçlandırıldı, hayaller gerçeğe dönüştü.
Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin des-
tekleriyle, “İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları 
Birliği” bünyesinde ayakkabı sektöründe tasarım ve ino-
vasyona katkıda bulunmak ve katma değerli ürün ihracatı-
nı artırmak amacıyla düzenlenen “3.Uluslararası Ayakkabı 
Tasarım Yarışması” ödülleri sahiplerini buldu. 
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Sektörün duayenleri  
jüri koltuğunda
Organizasyona İstanbul Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği ve İstanbul Halı 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanları başta olmak üzere birçok 
ihracatçı birliği ve sektör temsilcisi 
de katılarak gençleri yalnız bırak-
madılar. Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Öztaş’ın 
da katılım gösterdiği gecede, sektör 
temsilcilerinin ortak mesajı, tasarı-
ma ve inovasyona her alanda yatırım 
yaparsak başarıyı da yakalayaca-
ğımız şeklinde oldu. Jüri de ise; 
sektörün duayen isimleri vardı. 
İDMİB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İslam Şeker başkan-
lığındaki jüri heyetinde Zeynep 
Üner, Gülşen, Edis, Hakan 
Bahar, Mehmet Yücebaşoğlu, 
Tamer Yılmaz, Mehtap Elaidi, 
Özlem Kaya, Özgür Masur, 

3. Uluslararası Ayakkabı 
Tasarım Yarışması’nda sektör 
temsilcilerinin ortak mesajı,  
tasarıma ve inovasyona her 
alanda yatırım yaparsak 
başarıyı da yakalayacağımız 
şeklinde oldu.

Kaner Kıvanç, Ezgi Apa, Emre Güven, 
Erkan Zandar, Abdulsabur Endican, 
Tan Erdoğdu, Süleyman Orakçıoğlu, 
Ertuğrul Özkök, Hakan Yıldırım gibi 
değerli isimler görev aldı. Jürinin titiz 
incelemeleri sonucu finale kalan 10 
tasarımcının eserlerinin değerlendiril-
diği yarışmada kadın 
kategorisin-
de Dila 

Korkmaz'ın, erkek kategorisinde ise 
Oya Cevizkaya' nın tasarımları 1’inci 
oldu.Yarışmanın kreatif direktörlüğü-
nü ise Hakan Yıldırım üstlendi. 

“İhracatımızı artırmak 
için tasarım gücümüzü 
artırmalıyız”

Yarışmanın aynı zamanda ev sahibi 
olan İDMİB Başkanı Mustafa 

Şenocak yaptığı konuş-
mada; “Sektör olarak 

ihracatta katma değer 
için tasarımın 

önemine yürek-
ten inanıyoruz. 

Ayakkabı 
sektörümüzde 
çift başına 60 
dolara varan 
çok yük-
sek ihracat 
değerlerine 
ulaştık. Bu 
rakamı daha 

da yukarıla-
ra taşımanın 

yolu tasarımdan 
geçiyor" açıklama-

sında bulundu.

İst
an

bu
l 3.

 Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması' nda

Kadın kategorisi:
1. Dila Korkmaz
2. Melih Öz
3. Gamze Gürtaşar

Erkek kategorisi:
1. Oya Cevizkaya
2. Kaan Eratalay
3. Alparslan Şendağlı

dereceye giren adaylar;
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FASHION WEEK

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul ile eş 
zamanlı gerçekleşen ve Fashion Week’in ticari 
ayağını oluşturan The Core İstanbul’a katılan 
dünya devi satın almacılardan övgü dolu sözler 
geldi: “Ne Paris, ne Milano ne de Londra… 
İstanbul’u tercih ettik.”

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle İstanbul Hazır 
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Bir-
leşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda 

Akademisi’nin düzenlediği The Core İstanbul; Mercedes- 
Benz Fashion Week Istanbul ile eş zamanlı olarak düzen-
lendi.  Moda tasarımcıları ile iş dünyası arasında gelişecek 
yeni işbirlikleri için bir merkez olmayı hedefleyen The 
Core, MBFWI'nin 12’nci sezonu ile birlikte konsept ve 
içerik değiştirmenin heyecanını yaşadı. Mercedes-
Benz Fashion Week İstanbul’un ticari boyutunu 
oluşturan The Core, bu sezon 7’nci defa kapılarını 
açmış oldu. Marka ve tasarımcıların İlkbahar/Yaz 
2019 koleksiyonlarını Türk ve uluslararası satın alma 
sorumluları ile buluşturan The Core İstanbul, 35 
köklü ve gelişmekte olan tasarımcının yanı sıra yeni 
mezun olmuş 12 New Gen tasarımcısını çatısı altında 
toplayarak moda endüstrisine farklı ve yeni tasarımsal 
çözümler sunan yaratıcı bir platforma dönüştü.

Türkiye açık ara önde
Yıllık 17 milyar dolar ihracatı ile dünyanın 5’inci 
büyük hazır giyim tedarikçisi konumunda bulunan 
ve orta vadede ilk 3’e girmeyi hedefleyen Türkiye’ye 
The Core İstanbul’un açılışında yabancı alım grup-
larının temsilcilerinden övgü yağdı. Türkiye’nin 
ve bölgenin en önemli moda etkinliği olan Mer-
cedes – Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) 
için Türkiye’ye gelen küresel alım gruplarının 

KÜRESEL ALIM 
DEVLERİNİN 
TERCİHİ: 
İSTANBUL

NE PARİS, NE MİLANO, NE DE LONDRA…
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temsilcilerine göre, Türkiye hızlı moda 
ve tasarım gücü ile rakiplerinin açık ara 
önünde bulunuyor.  Debenhams, Hud-
son, Barneys ile Bongenie Greider’in de 
aralarında bulunduğu dünya çapındaki 
alım gruplarının temsilcileriyle birlikte 
MBFWI ve yeni dönemde içerik değişti-
ren The Core İstanbul’u değerlendiren 
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İh-
racatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mus-
tafa Gültepe 17 milyar dolarla Türkiye’nin 
ikinci büyük ihracatçı sektörü oldukları-
nı söyledi. 

“Markalı ihracatımızı
yüzde 25’e çıkaracağız”
İhracatta kilogram birim fiyatı artır-
manın yolunun tasarımdan, markalaş-
madan ve inovatif üretimden geçtiğini 
hatırlatan Mustafa Gültepe, İHKİB’in 
dünya çapında bir marka haline getirdiği 
MBFWI sayesinde Türk markalarının ve 
tasarımcılarının küresel vitrinde yerle-
rini aldıklarını ifade etti. Gültepe şunları 
söyledi: “Dört Dörtlük Eylem Planı’mızla 
4 yılda markalı ihracatımızı yüzde 25’e, 
tasarım odaklı ihracatımızı ise yüzde 
5’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe 
ulaşmada 12’nci sezonuna giren MBFWI 
büyük rol üstlendi.  Sektör olarak 2018’e 
19 milyar dolar ihracat hedefi ile başladık. 
8 aylık veriler hedefin çok uzağında 
olmadığımızı gösteriyor. 2018’in 8 aylık 
bölümünde geçen yıla göre yüzde 4 
artıdayız. Ocak – Ağustos döneminde 11,8 
milyar dolarlık ihracat yaptık. Önümüz-
deki 4 ayda bu farkı kapatacağımıza ve 19 
milyar dolarlık rekor ihracat hedefimize 
ulaşacağımıza inanıyorum.”

“Türkiye fırsatlarla dolu”
ABD merkezli alım devi Barney’s New 
York temsilcisi Chiristine Ellis tasa-

rım gücü ve hızlı üretim kapasitesi ile 
Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon-
da büyük fırsatları barındırdığını söyledi. 
Döviz kurlarının TL karşısında yılba-
şından bu yana yüzde 70’i aşan değer 
artışının alım grupları için Türkiye’nin 
cazibesini daha da artırdığını vurgulayan 
Ellis,  “ABD yıllık 100 milyar dolara yakın 
hazır giyim ithalatı yapıyor. Dünyanın 
5’inci büyük hazır giyim tedarikçisi olan 
Türkiye’nin ABD’ye hazır giyim ve kon-

feksiyon ihracatı ise sadece 560 milyon 
dolar. ABD’nin hazır giyim ürünü tedarik 
ettiği ülkeler listesinde Türkiye 20’inci 
sırada yer alıyor. Üretim kapasitesi ve 
güçlü tasarım alt yapısına sahip Türk 
moda endüstrisi, ABD pazarında çok 
daha üst sıralarda olabilir. Çünkü Tür-
kiye fırsatlarla dolu bir ülke. Bu nedenle 
İstanbul’u tercim ettim" dedi.

“Yeni sürprizler için 
İstanbul’dayız”
Debenhams UK Dış Ticaret Direktörü 
Sara Bradley de, 15 yıldır alım yaptı-
ğı Türkiye’nin hızlı moda ve inovatif 
ürün konusunda çok ileri bir konumda 
olduğunu söyledi. Türkiye’den hemen 
her kategoriden ürün aldıklarını anlatan 
Bradley, “Ülkeniz ürün çeşitliliği ve hızlı 
modanın yanı sıra, sorunların hızlı çö-
zümü konusunda da bize güven veriyor. 
Ayırca modacılarınız özgün tasarımlara 
imza atıyorlar. Onların yeni sürprizlerini 
görmek için İstanbul’a geldim” dedi. 

“Gençler fark yaratıyor”
Hudson’s Bay Canada Moda Direktörü 
Tyler Franch ise moda endüstrisinin 
farklı, özgün ve yeni tasarımlar gör-
mek istediğini vurguladı. Günümüzde 
farkı gençlerin yarattığına dikkat çeken 
Franch,  şöyle devam etti: “Türkiye’nin 
genç tasarımcılara verdiği destek beni 
çok etkiliyor. Önümüzdeki dönem pi-
yasada genç, butik tasarımcıların etkin 
olduğu bir dönem olacak.” 
Bongenie Greider Kadın Giyim Depart-
manı Sorumlusu Tatiana Shanina da 
Türk tasarımcıların  geleneksel çizgileri 
çok başarılı bir şekilde modern trend-
lerle birleştirdiğini söyledi. Shanina, 
Türkiye’nin moda endüstrisinde ve 
tasarımda geldiği noktanın kendisini çok 
etkilediğini vurguladı.   

The Core İstanbul, 35 köklü ve 
gelişmekte olan tasarımcının 
yanı sıra yeni mezun olmuş 
12 New Gen tasarımcısını 
çatısı altında toplayarak 
moda endüstrisine farklı ve 
yeni tasarımsal çözümler 
sunan yaratıcı bir platforma 
dönüştü.
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FASHION WEEK

Mercedes-
Benz Fashion 
Week Istanbul'un 
ikinci günü 
Ferhan İstanbullu 
moderatörlüğünde Lenzing 
Sürdürülebilirlik Paneli ile 
başladı. Saat 12.00'de kapılarını 
açan The Core ise gün boyunca 
marka ve tasarımcıların İlkbahar/Yaz 2019 
koleksiyonlarını Türk ve uluslararası satın alma 
sorumluları ile buluşturdu. İkinci gün programında 
davetliler sırasıyla Karma II Third ve Şebnem Günay, Gökhan 
Yavaş, NEW GEN by IMA, Mercedes-Benz presents Ani Datukishvili, Mehtap 
Elaidi ve St. Nian koleksiyonlarını keşfetme fırsatı buldular. Şebnem Günay’ın 
koleksiyonunda bulunan soft renklerdeki çoraplar ise radarımıza takılanlar arasında.

Mercedes-Benz Fashion 
Week Istanbul'un 12’nci 
sezonu DB Berdan 
defilesiyle başladı. Gün 
boyunca davetliler sırasıyla 
Ceren Ocak, Karma 1 
defilesi kapsamında Selen 
Akyüz ve Sezgi Tüzel, Murat 
Aytulum, Rashid by Raşit 
Bağzıbağlı, Özlem Süer ve 
Urun'un koleksiyonlarını 
keşfetme fırsatı buldular. 
DB Berdan ve Murat 
Aytulum’un defilesinde 
tasarımların tamamlayıcı 
gücü çoraplarda görüldü. 
Özellikle Aytulum’un 2018 
trendlerine uygun çizgi 
çorap tasarımı dikkat çekici 
parçalar arasında yer aldı. 

“MER
CE

DE
S-

BE
Nz

 FA
SHIO

N WEEK ISTANBUL”              AKILDA KALANLAR

Moda serüveni başladı
1'inci GÜN

Yumuşak tonların 
ağırlığında

2'nci GÜN
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Mercedes-Benz Fashion Week 
Istanbul'un üçüncü günü, dolu 
dolu bir programla devam etti. 
Dünyanın önde gelen trend 
tahmin ajanslarından WGSN'in 
vizyon semineri ile başlayan gün 
boyunca davetliler sırasıyla Giray 
Sepin, Meltem Özbek, Tuba Ergin, 
Exquise, Mercedes-Benz presents 
Brand Who, M.O.F.C. Eda Güngör 
ve T.A.G.G. Gökay Gündoğdu'nun 
İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonlarını 
keşfettiler. Her sezon 
gerçekleştirdiği moda sohbetleri 
ile büyük ilgi uyandıran İstanbul 
Moda Akademisi, bugün de NEW 
GEN defilesinde koleksiyonlarını 
sunan genç tasarımcılar ve 
defilenin küratörü  Raf Stesmans 
ile stil danışmanı Melis Ağazat 
moderatörlüğünde bir panele ev 
sahipliği yaptı.

Mercedes-Benz 
Fashion Week 

Istanbul'un son günü, 
e-ticaret üzerine sektörün 

önde gelen isimlerini bir araya 
getiren bir panel ile başladı.  

MBFWI'nin davetlileri gün boyunca 
sırasıyla Mert Erkan, CHA by Çiğdem 

Akın, Gülçin Çengel, Mehmet Korkmaz, Şiyar 
Akboğa ve MiiN by Kadir Kılıç'ın İlkbahar/Yaz 2019 

koleksiyonlarını keşfetme fırsatı buldular. Mercedes-Benz 
Fashion Week Istanbul'un 12’nci sezonu, geçen sene "Mercedes-
Benz presents Bashaques'" performansını gerçekleştiren Başak 

Cankeş'in markası Bashaques'ın İstanbul'daki mağaza açılış etkinliği ile 
sona erdi. 

“MER
CE

DE
S-

BE
Nz

 FA
SHIO

N WEEK ISTANBUL”              AKILDA KALANLAR

Renk  cümbüşüne  davetlisiniz
3'üncü GÜN

Ve muhteşem son...
4'üncü GÜN



30

ETKİNLİK

KYSD tarafından bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen ‘Tekstil Aksesuarları 
Trend ve İnovasyon Etkinliği’ 
sektör derneklerinin ve tasarım 
öğrencilerinin yoğun ilgisi 
ile gerçekleşti. Etkinlikte, 
yan sanayideki dönüşümün 
inovasyonla başlayacağına 
vurgu yapıldı. 

Konfeksiyon Yan Sanayi’nin gelecek 
projeksiyonuna yön vermek ama-
cıyla kurgulanan ve 2016 yılında 
ilki gerçekleştirilen ‘Tekstil Akse-

suarları Trend ve İnovasyon Etkinliği’ bu 
yıl üçüncü kez hazır giyim ve yan sanayi 
firmalarını bir araya getirdi. Wow Airport 
Hotel Convention Center’da gerçekleşti-
rilen etkinliğin açılış programına sektör 
dernekleri, hazır giyim markaları, moda 
tasarımı öğrencileri ve tasarımcılar yoğun 
katılım gösterirken, Okan Üniversitesi 
Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin 
yan sanayi ürünlerini kullanarak hazırla-
dıkları kreasyon, ziyaretçilerin oldukça 
ilgisini çekti.
Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı İlker 
Öztaş, Bosna Sancak Kültür ve Yardım-
laşma Derneği Başkanı ve LASİAD YK 
Başkan Yardımcısı Muhammed San-
caktar, OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ, 
MESİAD Başkanı Yusuf Gecü, BATİAD 
Başkanı Şerafettin Kurt, TRİSAD Başkanı 
Mustafa Balkuv, ÖRSAD Başkanı Fikri 
Kurt ve Okan Üniversitesi Sanat Tasarım 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. De-
met Irklı Eryıldız ve diğer sektör temsilci-
lerinin hazır bulunduğu açılış programı-
na, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da 

TREND İNOVASYON’LA
ÜLKE EKONOMİSİNE 
TAM DESTEK

‘etkinliğin amacına ulaşmasını temenni 
ettiğini ve emeği geçen herkesi tebrik 
ettiğini’ içeren bir mesaj gönderdi.

Yan sanayi olmadan
tam sanayi olmaz
KYSD Başkanı Murat Özpehlivan açılış 
konuşmasında "Trend İnovasyon" etkinli-
ğinin üç ana başlığı olduğunu ifade ederek 
şunları söyledi: “Birincisi, yan sanayimi-
zin trend ve inovasyon yönünü geliştir-
mek. İkincisi, üniversite-sanayi iş birliğini 

artırmak ki bunu Okan Üniversitesiyle 
uzun zaman önce başlatmıştık; kendileri 
hazırladıkları kreasyonlarla bizlere farklı 
bakış açıları kazandırıyorlar. Üçüncüsü 
ise, hazır giyim sektörümüzün moda 
algısına yan sanayiden destek olmaktır. 
Hep söylediğimiz gibi burada bir kez daha 
yinelemek istiyorum; yan sanayi olmadan 
tam sanayi olmaz. Dünyanın her tarafında 
fuarlar, etkinlikler ve B2B’ler düzenle-
niyor. Metrekaresi 500-600 Euro’lardan 
fuarlara, B2B’lere katılan sektör firmala-
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rımıza, bugünkü değerleriyle 380 dolar ci-
varında bir rakama stant sunmak gerçek 
manada ülkeye hizmet etmek demektir 
bize göre. Bu anlamda alın teri döken fuar 
komitemizi ve yönetim kurulumuzu hu-
zurunuzda alkışlamak istiyorum. Kom-
pozisyon yazarken bir kural vardır; önce 
ana metni yaz, başlığı en son koyarsın! Bu 
etkinliğin ismi de Trend İnovasyon; giriş 
kısmında alın teri, emek, gayret, gelişme 
kısmında mücadele, azim ve kararlılık 
var. İnşallah sonucu da hayırlı ve bere-
ketli olur diye ümit ediyoruz. Hepinize 
tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz ve 
bizleri desteklediğiniz için.”

“Uzun yıllar bu iletişim sürsün”
Okan Üniversitesi Sanat Tasarım Mimar-
lık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demet Irklı 
Eryıldız da konuşmasında sanayi-eğitim 
uyumunun önemine değinerek KYSD 
ile uzun yıllar iş birliğine devam etmek 
istediklerini dile getirdi: “Sanat Tasa-
rım Mimarlık Fakültesi Moda Tasarımı 
Bölümü olarak bu etkinliğe ikinci kez 
katılıyoruz. Murat Özpehlivan başta 
olmak üzere dernek yönetimine teşekkür 
ediyorum. Onlar sayesinde öğrencile-
rimiz sektörün değerli sanayicilerinin 
ürettiği malzemeleri tanıyorlar, o malze-
melerle kreasyonlar yapıyorlar. Böylelikle 
hem yaratıcı güçleri gelişirken hem de 
sektörle tanışmış oluyorlar. Ve biz bunu 
çok büyük bir kazanç olarak görüyoruz. 
Öğrencilerimizle, sektörle ve tüm yan 
sanayicilerimizle birlikte her türlü proje-
ye açık olduğumuzu belirtmek istiyo-
rum. Uzun yıllar bu iletişimimiz sürsün 
istiyoruz. Ülkemize bu zor dönemlerde 
yaptığınız katkılar için çok teşekkür edi-
yoruz. Sanayisi, tekstili, eğitimi olmayan 
ülke olmaz. Yeter ki biz bu iş birliklerini 
elden geldiğince geliştirmenin yollarını 
arayalım.”

‘Konfeksiyon Yan Sanayi 
Vizyon 2030’ tanıtıldı
Konuşmalardan sonra etkinliğin açılış 
kurdelesini sektör temsilcileri hep 
birlikte kesti. Sonrasında etkinlik alanına 
geçen Başkan Özpehlivan ve diğer sektör 
temsilcileri stantları dolaşarak katılım-
cılara hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 
Etkinliğin son gününde KYSD tarafından 
hazırlanan ‘Konfeksiyon Yan Sanayi 
Vizyon 2030’ kitap çalışmasının lansmanı 
da yapıldı. İTO 42. Zümre Toplantısı’yla 
birleştirilen lansman çerçevesinde 

ekonomik gelişmeler de gündeme alındı. 
‘Türkiye Konfeksiyon Yan Sanayi Sektörü: 
Vizyon 2030’ kitabının tanıtımının; ha-
zırlık sürecinin ve sektöre kazandıracağı 
faydaların anlatıldığı toplantıda kitabın 
oluşmasında başrolü oynayan Prof. Dr. 
Bülent Özipek de söz alarak 2030 hedef-
lerinin önemine ve realize edilmesi için 
yapılması gerekenlere dikkat çeken bir 
konuşma yaptı. Kalite, fiyat, hız, tasarım, 
çevre ve sürdürülebilirlik hususlarının 
konfeksiyon yan sanayi için büyük önem 
arz ettiğini ifade eden Özipek, sınırlı 
olan direkt ihracatın artması için ‘Trend 
İnovasyon’ gibi etkinliklerin çok önemli 
olduğunu, bu sayede sektörün özgüve-
ninin artacağını, dolayısıyla hazır giyim 
endüstrisine katma değer sunan yanının 
daha çok ön plana çıkabileceğini belirtti. 
Trend İnovasyon’un bu maddelerin ha-
yata geçirilmesi için bir başlangıç olduğu 
noktasında hem fikir olan sektör temsilci-
leri, yan sanayinin gelecek projeksiyonu-
na yön verecek bu etkinliğin önümüzdeki 
yıllarda daha iyi anlaşılması ve sektördeki 
tüm firmalar tarafından sahiplenilerek 
dünya çapında bir marka değerine sahip 
olması için bugünden itibaren çalışma-

lara başlayacakların söylediler. Trend 
İnovasyon Katılımcılarına Marka Tescil 
Desteği III. Tekstil Aksesuarları Trend ve 
İnovasyon Etkinliğinin sponsorlarından 
Adres Patent, etkinlik katılımcılarına özel 
olarak marka tescil işlemlerinde yüzde 25 
civarında bir destek sunacağını açıkladı. 
Belirli bir süre zarfında yapılacak bu 
destek için ihtiyacı olan firmaların hemen 
kendileriyle irtibata geçmesi gerekti-
ğini kaydeden Patent yetkilileri, Trend 
İnovasyon’un içerisinde olmaktan büyük 
onur ve mutluluk duyduklarını da ifade 
ettiler.

Trend İnovasyon etkinliğinde, 
üniversite-sektör iş birliğinin 
önemi üzerinde durularak, 
yan sanayinin hazır giyim 
sektörünün moda algısına 
destek olduğunu belirtildi.

Sektör oyuncularının
fikir birliği yaptığı başlıklar:
1) Yan Sanayi Tedarik Denetim Sistemi 
kurulmalıdır. 
2) Firma güvenliği ve denetimler için ilgili 
bakanlık içinde bir birim oluşturulmalıdır. 
3) Yan sanayine yönelik Meslek Liseleri 
oluşturulmalı, kurulacak böyle bir lisede 
sektördeki uzmanların sektörle ilgili ana 
alanları belirleyerek ders vermesi, birikimlerini 
aktarması sağlanmalıdır.
4) Ortak numune, Tasarım Ofisleri ve Ar-Ge 
Merkezleri kurulmalıdır. 
5) Fonksiyonel, sürdürülebilir, çevreye ve insan 
sağlığına duyarlı, geri kazanılmış malzemelerin 
kullanıldığı inovatif ürünler geliştirilmelidir ve 
bu yöndeki yapılanmalar desteklenmelidir. 
6) Uluslararası müşterilerle direkt temas 
kuracak mekanizmalar geliştirilmelidir. 
7) İTO’da Tekstil ve Yan Sanayi Borsası 
kurulmalıdır. 
8) İstanbul sınırları içerisinde Uzman Yan Sanayi 
Bölgesi oluşturulmalıdır. 
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YAN SANAYİ

Günümüz tüketicisi farklılık istiyor; 
örneğinin az olduğu, kişiselleştirilmiş 
ve sıra dışı tasarım ürünlerine ilgi 
duyuyor. Bu farklılığı yaratabilme 
adına, yan sanayi ürünleri çorap 
sektöründe önemli bir rol oynuyor. 
Ürünün detaylarında kullanılan yan 
sanayi ürünleri, katma değerli üretimin 
de göstergesi niteliğini taşıyor.

katma değer

Çorap firmaları, üretimlerinde kullandığı yan sanayi ürünleri ile tasarımlarına renk 
katıyorlar. Yan sanayi ürünlerini üretimleriyle birleştiren çorapçılar, katma değeri 
yüksek ürünleri piyasa sürüyorlar.
Türk hazır giyim ve çorap sektörünün yan sanayi konusundaki en büyük avantajı,  
Türkiye’de halihazırda güçlü bir yan sanayi üretiminin mevcut olması olara görü-
lüyor. Bugünün Türkiye’sinde gelişmiş bir konfeksiyon yan sanayisi bulunuyor ve 
bu durum gerek hazır giyim ve konfeksiyon gerekse de çorap sektörü için gerçek 
anlamda bir güç kaynağı oluşturuyor. Bu itibarla, Türk ihracatçısı ihtiyaç duyduğu 
her türlü aksesuarı, iç piyasadaki Türk konfeksiyon yan sanayicisinden rahatlıkla 
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temin edebiliyor. 
Güçlü bir tekstil ve hazır giyim yan sanayi, 
tekstil ve hazır giyim sanayinin de entegrasyo-
nu açısından son derece önemli. Bu malzeme-
lerin yerli sanayi tarafından karşılanması, hem 
daha fazla katma değer yaratılması hem de 
tekstil ve hazır giyim sanayisinin zamanında 
üretim ve zamanında teslimat süreçlerini 
olumlu yönde etkilemesi bakımından önem 
arz ediyor. Ancak müşterilerin talepleri doğ-
rultusunda bazı aksesuarların yurt dışından 
Türkiye’ye ithalatına da gereksinim 
duyuluyor. 
Yan sanayiyi oluşturan 
ürün grupları arasın-
da, tela, fermuar, 
kopça, toka, 
dikiş ipliği, vatka 
ve vatkadan 
mamul eşya, 
kurdeleler, 
etiket ve arma-
lar, kordon ve 
şeritçi eşyası ve 
astarlık mensucat 
bulunuyor. Çorap 
sektöründe en çok kul-
lanılan yan sanayi ürünleri 
arasında, kurdele, etiket, arma, 
düğme, boncuk ve pullar öne çıkıyor. Bir ço-
rapta kullanılan düğme, fermuar, toka vb. yan 
sanayi ürünleri, o ürünün kalitesini ve kullanım 
ömrünü doğrudan etkiliyor. Çalışmayan veya 
çabuk bozulan bir fermuar, birkaç kullanımda 
kırılan veya düşen düğmeler, tüketicinin 
gözünde ürünün değerini bir anda sıfıra indi-
rebiliyor. Dolayısıyla, bir hazır giyim ürününde 
kullanılan yan malzemeler, o ürünün toplam 
kalitesinde hayati bir önem kazanıyor. Kaliteli 
olduğu takdirde ise, üretimdeki sürekliliği etki-
leyerek talebin devamlılığını sağlıyor. Bir hazır 
giyim ürününde kullanılan tüm yan sanayi 
ürünlerinin, o üründe yarattığı katma değerin 
ise yaklaşık yüzde 10 olduğu kabul ediliyor.
Tüketicilerin satın alma davranış kalıplarını 
belirleyebilmek için onun istek ve ihtiyaçlarının 
neler olduğunu tespit etmek ve bu doğrultuda 
belirli stratejiler geliştirerek tüketicilerin neyi, 
nereden, nasıl satın aldığını öğrenmek ve 
karar alma sürecinde ne gibi faktörlerin etkili 
olduğunu belirlemek gerekiyor. Ekonomik 
düzey, tüketicilerin satın alma davranışında 
etkili olurken aynı zamanda da bireylerin 
kendi kişilikleri ile yaşam biçimleri, duyguları, 
hayalleri, zevkleri, arzularını ifade ediş şekli, 
giysi özellikleri vb. gibi markanın seçimini etki-

leyen önemli ayırıcılar olarak karşımıza çıkıyor. 
Moda, toplumun çoğu tarafından kabul edilen 
stil olarak tanımlanıyor. Ve günümüz modası 
da, tasarım parçalarının üzerinde duruyor. 
Günümüz tüketicisinin satın alma davranışında 
artan eğilimi ise, tasarım ürünü üzerine oluyor. 
Çünkü artık tüketici farklılık istiyor;  sıradan 
ve alışılagelmiş ürünlere ilgisinin git gide azal-
masıyla kişiselleştirilmiş, stil sahibi parçalara 
ilgi gösteriyor. Aslında bir nevi, katma değeri 
yüksek ürünlere sahip olmak istiyor. Sadece 

hazır giyim ve konfeksiyon değil, 
çorap sektöründe de hal 

böyle olunca, imdada 
yan sanayi ürünleri 

yetişiyor. Rahatlıkla 
söyleyebiliriz ki, 

emekle işlenen 
nakışlı bir vin-
tage ürününün 
değeri, klasik 
bir üretimden 

geçmiş ürüne göre çok daha yüksek oluyor. 
Tüketici, aldığı üründe markanın logosunun 
olmasına değer veriyor, çorabın üzerine işlen-
miş bir logo, tüketicinin marka ile bağlılığını 
tetikliyor. 
Gelelim çorap sektörünün üretimlerinde en 
çok kullanılan yan sanayi ürünlerine. Kullanılan 
yan sanayi ürünleri, dönemin trendleriyle doğ-
rudan bir paralellik içerisinde. Bu bağlamda, 
90’lar havasının estiği, payetli parçaların gün 
yüzüne çıktığı sezon, ayaklara kadar inen bir 
ışıltı görebilmeniz doğal. Pullarla çevrili ço-
raplar, dikkat çekici bir hava yaratıyor. Bunun 
yanı sıra, taşlı ve boncuklu çorapların da yine 
dönemin moda trendlerine göre üretiminin 
arttığını söyleyebiliriz.

Alla beni pulla beni
Geçen sezonun trend parçaları arasında olan 
payet çoraplar, yan sanayi ürünlerinin moda 
algısına somut örneklerinden en güzelleri 
arasında. Çoraba işlenen pullar, katma değerli 
üretim yaratımının yanı sıra, moda endüstrisinin 
de radarına girdi. Seri üretimin ötesinde, 2018-
2019 trendleri arasında gösterilen full payet 
çoraplar, tüketiciye tek bir parçayla şıklığın nasıl 
yaratılacağının da adeta dersini verdi.  

Teknik çorabın temel
malzemesi, fermuar
Fermuarın çoraptaki en yaygın kullanımı sağlık 
amaçlı üretilen teknik çorap ürünlerinde karşı-
mıza çıkıyor. Varis sorunu olan kişilerin, bacağı 
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fermuar yardımıyla saran çorapları rahatlıkla 
kullandığını görüyoruz. Spor çorapları dışında bu 
tür çorapların satış kitlesi genellikle orta yaş ve 
yaşlılardan oluşuyor. 

Bacaklarda çiçek açtıran 
parçalar
İşte bu çoraplar tam anlamıyla, çorabın bir 
aksesuardan çok daha fazlası olduğunun kanıtı 
niteliği taşıyor. Son yıllarda taşlı ve tokalı çorap 
tasarımlarıyla çokça karşılaşıyoruz. Stilin en 
güçlü tamamlayıcısı olan bu çoraplar, çorap 

tasarımcılığının görünürlüğünü de gözler önüne 
seriyor. Özellikle gümüş renk taşlar, plastik 
yapıdaki tel ve çiçek malzemeleri ile işlenmiş 
çoraplar, en çok beğenilen ve tercih edilen 
trend parçaları arasında üst sıralarda yer alıyor. 
2017 ve 2018 yılının yaz sezonunda, boncuklarla 
bezeli file çoraplar, adeta bacaklarda çiçek 
açtırmıştı. Tüketicinin beğenisiyle beraber, 
önümüzdeki sezonlarda da kullanılmaya devam 
edecek gibi gözüküyor. 
Yan sanayi ürünlerinin yer aldığı çoraplarda, mi-
nimal ve renkli objelerin kullanımı yaygınlaşıyor. 
Doğadan esinlenilen parçaların üretime dâhil 
edildiği çoraplarda kelebek, yaprak ve çiçek 
gibi aksesuarlar kullanılıyor. Tokalı file çorapları 
genellikle genç ve orta yaş grubu tercih ediyor. 
Düz ve alışılagelmiş çorap ürünlerinin aksine, 
giyimde öne çıkan parçanın çorap olması, moda 
dünyasının da çoraba karşı bakış açısını genişlet-
mesine neden oluyor. 

Markaya olan bağlılık 
işlemelerle artıyor
Çorabın üzerine işlenen nakış ve amblemler de 
çorap firmalarının kullandığı bir diğer yan sanayi 
ürünü. Amblem veya logo işlemeli çoraplar, 
tüketicinin, markaya olan ilgisiyle yakından ilişkili 
bir durum oluşturuyor. Prestiji yüksek, bilinir 
markaların isimlerini işlediği veya amblemlerine 
yer verdiği ürünlere son yıllarda talep artış gös-

Taşın ön planda olduğu çoraplarla romantik ve 
klasik bir hava yaratılırken, bu ürün grubu özel-
likle günümüz iş kadın modeline hitap ediyor. 

Düğme yan sanayinin baş 
rolünde
Düğme, yan sanayi üretiminin başrol oyuncusu 
olmasının yanı sıra getirisi de yüksek bir ürün 
olarak biliniyor. Çoraptaki kullanımına baktığı-
mızda, düğmenin, özellikle çocuk çoraplarında 
ve kışlık çorap ürünlerinde sıklıkla kullanıldığını 
görüyoruz. Yumuşak renklerin yoğunlukla kul-
lanıldığı çocuk çoraplarında, minimal boyutlarda 
yer alan düğmeler, kışlık ürünlerde daha büyük 
boyutlarda karşımıza çıkıyor. 

teriyor. Düz bir çorabın üzerine kondurulmuş 
küçük bir logo, o ürünün satışında büyük bir 
etkiye sahip olurken, bu durum aynı zamanda 
katma değerin ve markalaşmanın önemine de 
işaret ediyor. Üretimdeki kaliteliliğin satın alma 
sebebi olmasının yanı sıra, markanın bilinirliği de 
tüketici açısından o ürünü önyargısız satın alma 
isteği uyandırıyor. Örneğin Gucci çoraplarında, 
desensiz, düz çizgiler bulunan sportif bir ürün 
olmasının ötesinde, o çorabın üzerindeki Gucci 
ambleminin gücünü görüyoruz. O çorabın 
değerini belirleyen tam da o markanın amblemi 
oluyor. Markayı anlatan bir logo, kurumsal bir 
amblem ya da o markayı çağrıştıran renkler, 
tüketicinin o markanın ürününe sahip olma 
isteğini artırıyor.
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The Shoe Club ve Socks Kick USA bir araya gelerek daha önce yapılmayan bir projeye imza attılar. Limitleri 
zorlayan projede, Socks Kick’in kendi ürettiği çorabı uzaya göndermesi büyük yankı uyandırdı. 

Siz Çorapland okurlarımıza, Türk 
çorap dünyasından benzeri 
görülmemiş ve bizleri son derece 
heyecanlandıran bir haberi-

miz var. Habere değinmeden önce, 
bizleri bu kadar heyecanlandırmasının 
nedeniyse, Türk çorap ihracatçısının 
sınırları ne derece aştığının en güzel 
göstergelerinden biri niteliğinde olma-
sı. Çünkü artık ihracatçımız, yurt dışına 
yapılan ihracatla da kalmayıp, öteye, 
çok daha öteye, uzaya çorap gönderdi. 
Evet, yanlış okumadınız; Aber Çorap 
ve Socks Kick USA Genel Müdürü Barış 
Atmaca, Türk çorap sektörünün gururu 
olarak daha öncesinde denenmemiş, 
faklı bir projede yer aldı. The Shoe Club 
ve Socks Kick USA bir araya gelerek bir 
çorap ve ayakkabıyı uzaya gönderdiler. 
Barış Atmaca için her şey, geçen yaz 
Twitter’da 21’inci yüzyılın dâhisi olarak 
bilinen Elon Musk’ın kurucusu olduğu 
Tesla marka spor arabasını yine kendi 
şirketi olan Space X’in ürettiği roketle 

LİMİTLERİ ZORLAYAN  
SOCKS KİCK  USA

UZAYA 
ÇORAP 
GÖNDERDİ

uzaya göndermesinin haberlerini takip 
ederken başladı. “Eğer Elon’un arabası 
varsa bizim de çorabımız var dedik” 
diyen Barış Atmaca, kolları sıvadı ve 
ABD Michigan eyaletinde mezun oldu-
ğu okulu ile bağlantıya geçerek, ortak 

bir toplumsal proje yaratmak istedi. 
Sonrasıysa tam bir serüven… Socks 
Kick USA Genel Müdürü Barış Atmaca, 
projenin hikayesini şöyle anlattı: “2018 
Ocak ayında faaliyetlerine başladığımız 
ABD merkezli çorap firmamız Socks 
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Kick USA ve The Shoe Club ile bir 
araya gelerek bir çorap ve ayakkabıyı 
uzaya gönderdik. Projeyi özel kılan 
şey, kullandığımız ayakkabının, aynı 
okuldan mezun 2015 XTerra Dünya Tri-
atlon Şampiyonu Josiah Middaugh’ın 
okula bağışlamış olduğu şampiyona 
sırasında giydiği ayakkabılar olması. 
Çorabın özelliği ise, yine eski mezun bir 
öğrencinin aynı şehre yatırım yaparak 
kurmuş olduğu depo ve çorap pazar-
lama firmasının okulun spor takımına 
özel üretmiş olduğu çorap olmasıydı.”

İşte bu limitleri zorlamaktır
“Socks Kick’in adını sadece gökyüzüne 
değil, dünyanın da dışına çıkarmak” 
amacıyla bu sıra dışı projeye imza 
attıklarını belirten Barış Atmaca, uzaya 
gönderilen çorap ve ayakkabı ile hem 
katılımcıların hem de yerel halkın bir 
hayli ilgisini çektiklerini ifade etti.  

“Bunu yaparken de bütün bu güzel 
tesadüfleri bir araya getirerek toplum-
sal projeyle bir sinerji yarattık” diyen 
Atmaca, projenin birçok yazılı basında, 
internette ve lokal TV radyo program-
larında da yer verildiğini sözlerine 
ekledi. 

Peki ya uzaya gönderilen çorabın akıbe-
ti ne oldu diye merak ediyorsanız; Barış 
Atmaca'ya tekrardan sözü bırakalım: 
“Meteoroloji ölçümlerinde kullanılan, 
endüstriyel bir helyum balonuna, pa-
raşütle birlikte, çorap, ayakkabı, GoPro 
kameralar ve GPS takip cihazını içeren 
yüzer bir platform bağlandı. Civardaki 
meteoroloji, sivil ve askeri havacılık 
mercilerinden gerekli izinler alındıktan 
sonra rüzgarsız ve uçuşa uygun bir gün 
seçilerek uçuşu gerçekleştirdik. Plat-
form, 2 saat içinde yaklaşık 100.000 feet 
(30 km) yüksekliğe, Stratosfere ulaştı. 
Sonrasında balon patlayarak düşüşe 
geçti ve 30 dk içinde civardaki bir göle 
paraşüt yardımıyla iniş yaptı. Projede 
8’inci sınıftan 10’uncu sınıfa kadar 10 
öğrenci görev aldı. Hazırlıklar ve araş-
tırma 2 ay sürdü.Videoyu izlemek için 
www.sockskick.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz.”
Barış Atmaca, bir Türk firması olarak 
Amerika’da hayat bulan bu projeyle 
duyduğu gururu “Kendi ürettiğimiz bir 
çorabı uzaya çıkarmak oldukça gurur 
verici. Ülkemizde de benzer sosyal 
projeler yaparak eğitime destek olmak 
ve 'büyük düşünüp' kendimizi daha da 
geliştirmek gerektiğini düşünüyorum” 
sözleriyle dile getirdi.

Barış Atmaca; “Bu proje 
herkes adına çok faydalı 
oldu. Özellikle öğrencilerin 
ailelerinden teşekkür ve 
övgü dolu mesajlar almak 
bizi çok gururlandırdı ve 
duygulandırdı. Çocukların 
hedeflerine ulaşmak için 
büyük düşünmesi ve sıkı 
çalışmasını teşvik edecek 
daha birçok projeyi yapmaya 
hazırız” diyor.

“BEN DE VARIM” DİYEN 
ÇOCUKLAR THE SHOE CLUB’TA
The Shoe Club (Ayakkabı Kulübü) ortaokul ve 
lise öğrencilerine hedefler ve hayatları için bir 
misyon belirleme konusunda yardımcı olmak 
adına kurulan bir okul sonrası aktivite kulübü. 
Öğrenciler, yaptıkları işlerde mükemmel olan ve 
hizmet ve bağışlarıyla topluma bir değer katan 
kişilerden ve ünlülerden ayakkabılar toplayarak, 
bunları bir müze gibi sergileyip hikayelerini 
paylaşıyor. Bu ayakkabılar öğrencilerin 
dünyamızı kendi uzmanlıklarıyla değiştirmiş 
olan insanların izlerinde yürümesine ve bir 
ortaokul öğrencisinin“ ben de olabilirim ”diye 
düşünmesine yardımcı oluyor.  Ayakkabı 
Kulübü’ne üye olan öğrenciler motivasyon 
kitapları okuyor, yaşam hedeflerini belirli-
yor, topluma hizmet ediyor ve kendi kişisel 
gelişimlerini sağlıyorlar.

Socks Kick USA hakkında  kısa kısa…
Socks Kick USA, Aber Çorap kurucusu ve sahibi 
Abdullah Erdal, Aber Çorap Genel Müdürü ve 
aynı zamanda ÇSD Yönetim Kurulu üyesi Barış 
Atmaca ve eşi Aber Çorap Pazarlama Müdürü 
Çiğdem Erdal Atmaca tarafından ABD Michigan 
eyaletinde kurulan bir aile firmasıdır. Kuzey 
Amerika ve Kanada pazarına hizmet verebilecek 
büyüklükteki depo ve showroom’uyla toptan, 
perakende ve internet satışları yapılıyor.  
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Dijitalleşmenin önemini küresel rekabet koşullarında daha çok kavradığımız günümüzde, firmalar 
sektördeki kalıcılıklarını online projelerle sağlamlaştırıyor. Dijital mecralar, markalaşmak isteyen firmalara 
farklı alternatifler sunuyor. 

DİJİTALLEŞEN DÜNYADAN MARKALARA ALARM:

ONLINE DÜŞÜN!

Teknoloji gelişerek, yenilenerek, 
dönüşerek ve dönüştürerek 
hayatımızın tam ortasında. Bazen 
kurumsal iş yönetiminde, bazen 

tüketicinin ekranında, bazen de mar-
kalaşmak isteyen firmaların izleyeceği 
stratejide. Müthiş bir dönüşüm, devasal 
bir gelişme içerisinde. Artık Endüstri 
4.0’dan, yapay zekadan bahsediyor, iş 
akışımızı akıllı uygulamalara teslim 
ediyoruz.  Çorapland dergimizin her 
sayısında sizleri, sektörün başarılı fir-
maları ile bir araya getiriyoruz. Onların 
nasıl büyüdüklerine ve çorap sektörün-

de nasıl var olduklarına şahit olurken 
bir yandan da konunun dönüp dolaşıp 
markalaşmanın gerekliliğine geldiğini 
fark ediyoruz. Bu nedenle, fason yapan 
sevgili Çorapland okurları firmanızın 
hedefleri arasında kendi markanız 
ile dünyaya açılmak varsa bu yazımız 
sizlere…
Tüm bu hedefler, muhtemeldir ki 
teknolojiden bağımsız düşünülemiyor. 
Rekabet koşullarının yeniden şekil-
lendiği çağımızda, atacağınız adımları 
mevcut durumdan bağımsız düşünmek 
ise tamamen imkansızlaşıyor. 

Bugünü anlamamız için geçmişin 
analizini yapmak da büyük önem 
taşıyor. Özellikle perakendecilikte 
önemli projelere imza atan Rasyotek 
İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş.’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, 
Endüstri 4.0 sürecine farklı bir bakış 
açısı getirerek, geçmişin teknolojik 
gelişmelerinin bugüne dair  işaret-
ler barındırdığını söylüyor. Haldun 
Pak’ın deyişiyle; Endüstri 1.0 döne-
mine baktığımızda, tarımdan sanayi 
dönemine geçişin olduğunu, buharlı 
makinelerin başta kömür ocakların-
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da daha sonra tekstil makinelerinde 
kullanılmaya ve ardından trenlerin 
hayatımıza girmesiyle bir gelişim 
söz konusu olduğunu görüyoruz. 
O çağlarda yaşasaydık, herhalde 
hiç kimse nalbanta yatırım yapmak 
istemezdi. Çünkü artık ön plana çıkan 
yeni meslekler, yeni yatırım alanları 
vardı. Makinist, kondüktör, makasçı 
gibi… Ya da o dönem için ray imalatı 
mantıklı bir yatırım gözükebilirdi. 
İşte bugün de biz, neoteknolojiler-
den yapay zekalardan ve robotlardan 
bahsediyoruz. Aslında terimler değişti 
ama değişmeyen tek şey yine dönü-
şüm oldu. Haliyle böyle bir dönemi iyi 
analiz edersek, bugün de onlara nasıl 
bakmamız gerektiğinin işaretlerini 
okuyabileceğiz. Bir diğer ilginç olan 
da, endüstri dönemlerinin her birini iyi 
analiz ettiğimiz zaman, şöyle bir bilgi 
karşımıza çıkıyor: Her bir dönem, bir 
öncekinin yarı süresinde gerçekleşmiş. 
Yani bugünkü durumu Endüstri 4.0 
için milat kabul edersek, 2030 yılında 
muhtemeldir ki Endüstri 5.0’ı konuşu-
yor olacağız. 

Geçmiş tecrübeler
yeterli değil
Bu denli hızlı ve köklü bir değişimin 
olduğu süreçte, yönetim süreçlerini 
salt geçmişten gelen tecrübelerimizle 
ele almak artık yeterli değil. Sürekli 
üzerine bir şey koymaya ihtiyacımız 
var. Yönetişim, karşılıklı iletişim ve 
etkileşimi ifade ediyor olsa da, artık 
daha çok sistemlerle iletişim halin-
deyiz. Peki asıl soru şu, bunu çorap 
sektörüne nasıl kanalize edebiliriz? Bu 
anlamda, farklı sektörlerdeki temsilci-
lerin izlediği yol, çorap sektörü için de 
ilham olabilir. Çünkü, en nihayetinde 
ulaşılmak istenen müşteri, günümüz 
tüketicisi. Günümüz tüketici algısını 
anladığımız ölçüde, gelişime adaptas-
yonunun da hızlanacağı bir gerçek. 
Örneğin giyim sektöründe geliştirilen 
bir uygulama, çorap sektörüne temel 
değerler esas alınarak uyarlandığında 
bir fayda sağlayabilir. Bir kozmetik 
markasının yönettiği dijital proje, 
sizin yolunuza ışık olabilir. Bu nedenle 
öncelikle, sadece çorap sektörü 
kıstasında düşünmeden, yenilikçi 
ve dijitalleşen dünya bakış açısıyla 
yapılanları değerlendirmenizin, farklı 
fikirler geliştirebilmenizde büyük etki 
yaratacağına inanıyoruz.

Tüketiciye özel seçenekler 
Kendi markasını ortaya koyabilen ya 
da markalaşma yoluna giden firmalar, 
atacakları adımları bu anlayışla sürdür-
düğü müddetçe kat edecekleri yol da 
çok daha hızlı oluyor. Yüzünü dijital-
leşmeye doğru dönen, online satışın 
önemini kavrayan firmalar, müşteri 
ağını genişletiyor, satışlarını artırıyor 
ve en önemlisi de sektördeki kalıcılığını 
perçinliyor. 
Peki dijitalleşmeden anladığımız 
nedir? Evet, teknoloji takibi, gelişim 
isteği mutlaka olmalı fakat dijitalleş-
menin temelinde insana yatırım yine 
odak noktası oluyor. Yani bir değişim, 
tasarımcısından satış danışmanına, 
tedarik elemanınızdan proje yöneti-
cinize tüm ekipte görüldüğü sürece, 
stratejileriniz de belirginleşiyor. Faik 

Sönmez mağazalarında uygulanan bir 
sistemden örnek vererek, dijitalleşme 
meselesini biraz daha somutlaştırabi-
liriz. Ayrıca bu uygulamanın Koton, 
ve Damat firmalarının da kullandığını 
belirterek, çorap markalarına nasıl bir 
uyarlama yapılabileceğini düşünmeye 
sevk edelim. Faik Sönmez, 1950 yılında 
kurulmuş bir moda firması. Her sezon 
700’ü aşkın modelini müşterileriyle 
buluşturuyor. Türkiye’de 38 adet, yurt 
dışında ise 3 adet mağazası mevcut. 
Aynı zamanda internet üzerinden hızlı 
ürün gönderimi yapıyor. Faik Sönmez, 
2004 yılında Nebim ile iş birliğine 
giderek,  "V3 Guided Sales" uygulama-
sını gerçekleştirdi. Faik Sönmez’in satış 
danışmanlarına müşterinin kim oldu-
ğuna, hangi ürünlere baktığına göre 
tamamlayıcı veya alternatifler öneren 
bir uygulama geliştirdi. Faik Sönmez; 
Nebim V3 Guided Sales ile mağazaların-
da müşterilerine kişiselleştirilmiş satış 
fırsatları sunuyor. Müşteriyi tanıyor, 
ürünleri tanıyor, ürünleri okutuyor, 
hangi ürün kampanyalarını ve müşteri-
nin alışveriş geçmişini de biliyor. Tenis 
ile ilgilenen müşteriye tenis malzeme-
lerini önerirken, kayak ile ilgilenene o 
alanda ürünler sunuyor. Ve nihayetinde 
sepeti artırıyor. 
Faik Sönmez İş Geliştirme ve Bilgi 
Sistemleri Direktörü Mertan Çiçek, pro-
jenin detaylarından şöyle bahsediyor: 
“Özellikle değişen rekabet koşullarının 

Yüzünü dijitalleşmeye doğru 
dönen, online satışın önemini 
kavrayan firmalar, müşteri 
ağını genişletiyor, satışlarını 
artırıyor ve en önemlisi 
de sektördeki kalıcılığını 
perçinliyor. 

2014 yılında dijitalleşme yolculuğuna başlayan Penti, ilk olarak tüm ekibin aynı yerde 
çalışabileceği bir düzen oluşturdu.
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sonucunda müşterilere daha iyi bir 
deneyim yaşatmak için proje çalışması 
yaptık. Proje ile amaçladıklarımız, 
müşterilerimize özellikle mobil cihazlar 
üzerinde, reyondayken istedikleri ürün 
ile ilgili, stok ve satış bilgisi verebil-
mekti. Bunda şöyle bir veri elde ettik, 
müşteri satış danışmanlarından mobil 
uygulama ile ürünün olup olmadığını 
rahatlıkla öğrenebiliyor. Depoya ya da 
kasaya gitmeden bu süreçte önemli 
ölçüde bir iyileştirme sağladık. Eğer 
müşterinin beğendiği ürün mağazada 
yoksa, ürünün olduğu mağazaya sipariş 
geçerek hızlıca o ürünün mağazaya 
gelmesi sağlanıyor. Diğer önemli 

opsiyon da müşterilerimizin ilgilendiği 
ürün ile birlikte, müşterilerimizin ilgi 
alanlarına göre ona ürün önerilerinde 
bulunmak oldu. Bilgisayar üzerinden 
verilen fatura ile müşterilerin ad, soy 
ad, telefon ve mail bilgileri olduğu için 
önceki siparişlerini de sistem biliyor ve 
bu yönde öneriler sunuyor.” 

Organizasyonal değişimin 
temeli; insan
Çorap sektöründeki dijitalleşmede 
Penti’yide baz alabiliriz. Penti’nin 
öyküsü 1950 yılında Mois ve Yasef Kariyo 
kardeşler tarafından kurulan iki ayrı 
şirket ile başladı. 1970 yılında Öğretmen 

Çorap adını alan marka, adını o dönem-
de Türkiye’de ince kadın çorabını ge-
nellikle öğretmenlerin tercih etmesine 
dayanıyordu. 1980’li yıllara geldiğimizde 
şehirli kadının ihtiyaçlarına odaklanan 
marka renk, desen, çeşit ve kaliteye 
önem veren üretim anlayışını daha da 
pekiştirdi. Böylelikle bir yandan pazar-
daki konumum sağlamlaştırırken, diğer 
yandan da 1984 yılında markalaşma 
sürecinin son aşamasına gelmiş oldu ve 
Penti ismini aldı. 2012 yılında, Penti’nin 
dünyanın en büyük yatırım fonlarından 
Carlyle Group ile yaptığı ortaklık, global 
bir Türk markası yaratma hedefini 
perçinledi ve 2014 yılında dijitalleşme 
yolculuğu başladı. Penti Genel Müdürü 
Mert Karaibrahimoğlu, bu süreci şöyle 
anlatıyor: “İlk olarak değişime, organi-
zasyonal değişimin temeli olan insan ile 
başladık. Perakende kanalımızı e-ticaret 
ile birleştirdik. Tüm ekibin aynı yerde 
oturma düzenine geçtiği bir dönemi-
miz oldu. Bu değişim aşamasında 130 
mağazamız vardı. E-ticaret işlerimizde 
son sıralardaydı. Satıştaki organizasyon 
değişikliğinin yanında kategorileşme 
de başladı. Tüm departmanlardaki 
arkadaşlarımız kategoriler halinde bir 
araya geldiler.  Yine onlar da dizayndan 

Penti Genel Müdürü 
Mert Karaibrahimoğlu, 

dijitalleşmenin sonuçlarını 
“Son 3 ayda, Google 

Adwords yapısının 
bağlanmasıyla, online’da 

ürünlerimizi inceleyen, 
20 bin kişiyi perakende 

mağazalarımıza 
gönderdik” diyerek 

anlatıyor.

Tüketici, ürünleri online sistemde inceledikten sonra mağazadan alışveriş yapmayı 
tercih ediyor.

Penti, giyilebilir teknoloji 
projesi ile bir yeniliğe 
imza atarak, kadınları 
stresten uzaklaştırmayı 
amaçlıyor. Vücuda 
takılan tag sayesinde, 
tüketicinin nefes 
kontrolü yapılarak geri 
dönüş sağlanıyor.
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tedarik zincirine, satın almasından pa-
zarlamasına kadar bir arada oturdular. 
Bunun yanında alt yapı yatırımlarımız 
da devam etti.” 
Penti’nin geldiği noktaya baktığımızda 
şu anda Türkiye’de 360, 34 ülkede de 
147 mağazası var ve bu satışın yüzde 
3,5’i www.penti.com’dan geliyor. 
Mert Karaibrahimoğlu, bir çorap ve iç 
çamaşırını e-ticaret yoluyla satmak ile 
bir tişörtü satmanın arasında çok fark 
olduğunu belirtiyor. Fakat nihayetinde 
yapılan çalışmalar sonucunda, en bü-
yük üç mağazanın toplam satışını web 
sitesindeki satışlar ile sağladıklarını 
söylüyor. Penti’nin nasıl bir strateji izle-
diklerini ise şöyle özetliyor: “Google ile 
yakın bir birlikteliğimiz var. Son 3 ayda, 
Google Adwords yapısının bağlanma-
sıyla, online’da ürünlerimizi inceleyen, 
20 bin kişiyi perakende mağazalarımıza 
gönderdik. Yüzde 4,5 oranında düşük 
bir oran ile iade çalışıyoruz. Aslında 
önce insan ile başlayan daha sonra 
alt yapıyla devam eden ve daha sonra 
da tüketiciyi eğiterek online tüketici 
haline getirdiğimiz bir serüven olarak 
özetleyebilirim.” 

Tüketiciden önce düşünmek 
Çok hızlı bir şekilde mağazacılıkla 
başlayan Penti, talepten dolayı dijitalleş-
meye kayarak insana ve IT’ye yatırım 
yaptı. Penti’ye göre işin esas noktası, 
tüketicinin ihtiyacını tüketiciden önce 
düşünerek uygun fiyatlarla sunmak-
taydı. Mert Karaibrahimoğlu, “İşimizin 
iki tane zorluğu var” diyerek bunlardan 
birinin kadın tüketici olduğunu esprili 
bir dille anlatıyor: “Kadının ihtiyacını 
onlardan önce düşünüp, uygun fiyatlar-
da hem raflarımıza hem de sitelerimize 

koyma gibi bir misyonumuz var. Ve son 
sene özellikle iç giyim kategorisinde ve 
çorap kategorisinde ekiplerimiz bu işi 
çok iyi yaparak Türkiye’de lider seviyeye 
taşıdılar. Kadın neden zor? Çünkü 
ortalama 35 yaşındaki bir kadın; sabah 
kalktığında 18 yaşında hissedebilir, 
öğlen 35 yaşına gelebilir, öğleden sonra 
25 yaşında hissedip,  akşamüstü yine 
18 yaşına dönebilir ve akşam 40 yaşına 
geçebilir. Müşterilerimiz akşam özel 
bir davete gidecekse göbeği kapatıcı bir 
ürün bulabiliyorlar, etek giyeceklerse 
bacaklarını ince gösteren bir çorap bula-
biliyorlar. Tam tersi çok ince bacaklı bir 
kadın, mağazamızdan yine ihtiyacı olan 
bir başka çorap bulabiliyor.”

Kadınlar giyilebilir teknoloji 
ile çok daha sakin
Penti dijitalleşme adına, hummalı bir 
çalışma yürütüyor. Bunlardan biri de, 
önümüzdeki ay lansmanını yapacağı 
giyilebilir teknoloji projesi. Amerikalı 
bir Silikon Vadisi firması iş birliğinde 
yapılan çalışma, vücuda takılacak bir 
tag ile yapılacak. Tag’in vücuda değmesi 
ile nefes ayarlaması yapılacak. Nefesi 
ayarlaması sayesinde, stresin yükseldiği 
anlarda bir sinyal göndererek, kadın-
ların bu nefes ayarlamasını yapmasını 
sağlıyor. Kısaca, Penti, stresten uzak, 
sakin kadınlar için yeni ürünler geliştiri-
yor diyebiliriz. 

Penti Genel Müdürü 
Mert Karaibrahimoğlu, 
dijitalleşmenin sonuçlarını 
“Son 3 ayda, Google Adwords 
yapısının bağlanmasıyla, 
online’da ürünlerimizi 
inceleyen, 20 bin kişiyi 
perakende mağazalarımıza 
gönderdik” diyerek anlatıyor.

Mert KARAİBRAHİMOĞLU
Penti Genel Müdürü
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Penti, ortalama 119 metrekarede 44 mil-
yon adet ürün satıyor. Yıllık 1 metrekare-
de 27 bin lira gibi bir satış yapıyor. Ayrıca 
marka, ‘click and collect’  sistemini de 
benimsemiş firmalardan. Türkiye’de 
çok yaygın olmasa, ‘click and collect’ 
online olarak yaptığınız alışverişi mağa-
zadan teslim almanızı sağlayan sistem 
olarak biliniyor. Müşteriyi mağazada 
bekletmediği ve kargoyla uğraştırmadı-
ğı için müşteri için kolaylık, firmalar için 
de maddi tasarruf sağlıyor. ‘click and 
collect’  sisteminin Penti’deki uygulanı-
şını ise Karaibrahimoğlu şöyle anlatıyor: 
“Online’ı birleştirdiğimizde, şu anda 109 
mağazamızda ‘click and collect’ yapı-
yoruz. ‘Click and collect’ tüm mağaza-
larımıza yayılacak ve çok yakında kendi 
operasyonumuzla beraber Romanya’da 
www.penti.com faaliyete geçecek. 18 ay 
içerisinde, kendi organizasyonumuz 
ve depomuz ile birlikte tüm Avrupa’ya 
Penti satmaya başlayacağız.” 

Tanıtımın etkileyici
yüzü bloggerlar
Dijitalleşmenin bir diğer ayağı da yara-
tıcı proje geliştirmekten oluşuyor. Artık 
iş dünyası projelerini dijital düşünerek 
daha fazla kullanıcıya ulaştırmak istiyor. 
Bu anlamda Watsons’ın gerçekleştir-
diği dijital proje, kozmetik markasına 
yakışır cinsten ve tam anlamıyla sıra 
dışı. Watsons Türkiye Genel Müdürü 
Mete Yurddaş, dijitalleşme sürecinde 
geliştirdikleri bir ürün lansmanını anla-
tıyor: “Bir maskara lasmanımızda, dört 
blogger’ı aldık ve bir kaçış evine soktuk. 
Evin içerisine girdiler ve bir oyun 
oynamaya başladılar. Belli ipuçları ile o 
ürünü bulmaya çalıştılar. Sosyal medya-
nın takipçileri de bunu canlı olarak takip 
ettiler. Ve büyük bir beklenti oluşmaya 

başladı. İletişimde olduğumuz müşteri-
lerimiz de işe dâhil oldular.”  
Watsons’ın dijital projesi bununla da 
sınırlı kalmıyor. Sağlıklı yaşam adına 
dijital ortamda düzenlenen bir festival 
da bu projeler arasında. Festivalin dü-
zenleneceği yer konusunda fikir öneri-
lerinde bulunulurken, sonuç olarak bu 
festivali dijital ortamda yapmaya karar 
veriyorlar ve sonuç olarak, oluşturulan 
dijital mecra, yarım milyondan fazla 
izleyiciye ulaşıyor. Yuddaş, “Dijital 
projelerimiz, yerleşik mağazalarımıza 
da müşteri gelmesinde etkili oldu. 
Mağazaya gelmeden önce yüzde 50’ye 
yakını internetten ürünleri inceliyorlar. 

Çorap firmaları, birçok yeni ve dijital proje üreterek, 
e-ticarette marka görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

O yüzden dijitalleşme mağazalardaki 
satışa da büyük etki ediyor” diyor. 
Hangi sektör olursa olsun, dijitalleşen 
dünyada kendini kanıtlayabilmek 
için akıllı projelerin geliştirilmesi şart 
gözüküyor. Bunun ön aşamasını ise, 
doğru strateji ile yol haritasını belirle-
mek oluşturuyor. Markalaşma yolunda 
ilerleyen nice çorap firması da, çağın 
gerekliliklerine ayak uyduruyor. Bu 
süreci başarılı bir şekilde yürütebilecek 
firmalar, ülke ekonomisine sağladık-
ları sektörel katkının yanı sıra, kendi 
mecralarında da söz sahibi oluyor. 
Ne dersiniz, bu platformda söz sahibi 
olabilmek için online mısınız?



Hem kökleri merkezinin bulunduğu bölgede çok sağlam hem de bütün dünyada
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ürünlerimizin ve servislerimizin kalite ve hassasiyet standartlarını mümkün olan en
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tarak ve dikiş alanlarında kullanılan yaklaşık 70.000 adet ürün çeşidimiz ile tekstil
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Akay Çorap için başarının diğer adı; farklı ve yenilikçi olabilmek. Yapılmayanın peşinden gitmek, sektöre 
yeni bir ürün kazandırabilmek… Akay Çorap Firma Sahibi Adem Bozduman, her çorap firmasının kolay 
kolay yatırım yapmak istemediği bir alanda, teknik çoraplarda başarı yakaladı. Bu başarısını da, tek bir 
cümle ile açıkladı; “Biz zoru seviyoruz.”

"böyle gelmiş böyle gider olmaz 

biz zoru seviyoruz"
orapland dergimizin bu sayısında, 
Akay Çorap Firma Sahibi Adem 
Bozduman ile bir araya geldik. 
Sektörün genel durumunu konuş-
tuğumuz röportajımızda, Adem 

Bozduman iki önemli noktaya vurgu 
yaptı. Bunlardan ilki, dünya çorap ihra-
catında ikinci sırada olmamıza rağmen, 
katma değerli ürün ve markalaşmada bir 
o kadar geri olmamız idi. Ve yine buna 
bağlı olarak ikinci önemli nokta ise, 
imalatçıların  “böyle gelmiş, böyle gider” 
mantığını bırakmaları gerekliliğiydi. 

Akay Çorap hakkında kısaca 
bilgi alabilir miyiz?
Firmamızı 2009 yılında, 4 ortaklı bir aile 
şirketi olarak kurduk. Önce ikiye ayrıl-
dık, sonrasında da ben tek olarak devam 
ettim. Her ne kadar 2009 yılında kurul-
muş olsak da, sektörde geçmişim çok 
daha eski. 1990’larda bu sektöre girdim. 
Farklı firmalarda ütü-paket bölümün-
de fason yaptım. Akay Çorap olarak, 13 
makine ile üretimimize başladık. Ardın-
dan 26 makine daha aldık ve ardından 
kapasitemizi 50 makineye çıkardık. Bu 
sene yeni yerimize taşınmamızla 36 adet 
burun kapamalı makineyi de bünyemize 
ekledik. Şu anda 100 adet makinemiz 
mevcut bulunuyor.

“Biz zoru seviyoruz”
Ürünleriniz ağırlı olarak hangi 
kitleye hitap ediyor?
Biz spor ve teknik çorap ağırlıklı çalışı-
yoruz. Yeni aldığımız burun kapamalı 
makineleri de bu yüzden seçtik. Ürün-
lerimiz arasında; futbol, tenis, bisiklet, 
kayak, fitness vb. çoraplar bünyemizde 
yer alıyor, Bu alana şu an oldukça büyük 
bir ilgi var. Getirisi de bizi memnun 
ediyor. Teknik çorap, tecrübeye dayalı 
bir alan ve her firma uğraşmak istemi-

yor. Ürettiğimiz ürünler, katma değeri 
yüksek. Klasik ürünü her firma yapabili-
yor. Fakat biz dedik ki, yeni şeyler ortaya 
koyalım, uğraşalım farklı bir ürün ortaya 
çıkaralım… Biz zoru seviyoruz. Zoru 
sevdiğimiz için de başarılı olduk. 100 fir-
manın içinde teknik çorap yapan 10 firma 
bulamazsınız. Yapanların içinde de bu işi 
tam teferruatlı yapan yok. Eski firma-
ların bile bizden fikir almak istedikleri 
zamanlar oluyor. Bu da bizim hoşumuza 
gidiyor, memnuniyet duyuyoruz. Piyasa-
da tanıyanlardan, eşimiz, dostumuzdan 
bu zamana kadar hep takdir aldık. 

İstediğiniz farklılıkları 
ortaya koymak için Ar-Ge 
çalışmalarınız oluyor mu?
Tabii ki… Marka çoraplardan önce-
likle ürünler alıyoruz, onların basınç 
değerlerine bakıyoruz. Yaptığımız bir 
compression çorabı var. Bu ürünün 5 
ayrı yerinde sıkma özelliği var. Bunları 

hava basıncıyla ölçerek, çekme ve sıkma 
işlemlerinin ayarlanabilmesi için farklı 
programlar geliştiriyoruz. Makineye 
bağlıyor ve program üzerinden çorabın 
üretimini başlatıyoruz.  Yine Ar-Ge çalış-
malarımız kapsamında, ürünün iplik test 
analizlerini yapıyoruz. Bunun üzerine 
yeni numuneler geliştirerek müşterileri-
mize sunuyoruz. Ar-Ge çalışmasını yurt 
dışındaki müşterilerimizle paylaşarak 
sürdürüyoruz.  Ayakta çok önemli olan 
tuşe için ipliklerdeki özellikleri kullanı-
yoruz. 

Sektörün bu yeniliklerden 
uzak kalmasını neye 
bağlıyorsunuz?
Biz aslında çok ilerideyiz ama bir o kadar 
da gerideyiz. Dünya ihracatında ikinci 
sıradayız. Çorapta adet bazında öndeyiz 
ama özel çorap üretiminde çok geri-
deyiz. Araştırma merakımız yok, az ile 
yetiniyoruz. Yeni bir ürün ortaya koymak 

Adem BOZDUMAN
Akay Çorap
Firma Sahibi
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yerine, ne yazık ki “Böyle gelmiş, böyle 
gider” mantığı hakim. Kaliteye ve yeni 
ürüne daha çok önem vermemiz lazım. 
Tasarım kısmında da yenilikçi olmamız 
gerekiyor. Fakat, biz hala her şeyi yurtdı-
şındaki müşteriden bekliyoruz; ‘Biz yeni 
bir şey sunalım’ diyemiyoruz. Çünkü 
hala fason mantığı ile ihracat yapıyoruz. 

Müşterilerinizle çalışma 
süreciniz nasıl işliyor?
Karşılıklı bir özen ve samimiyet söz 
konusu. Örnek vermem gerekirse, 
İngiltere’ye çalıştığımız bir ürünümüz 
var, 8 yıldır aynı ürünü yapıyoruz. Başka 
müşterilerimiz istiyor, o ürünü başka 
bir müşterimize vermiyoruz. Müşteriye 
özel çalışmalarımızda gördük ki, bir 
devamlılık oluyor. Yeni bir tasarım veya 
numune çalışması olmadan 8 yıldır aynı 
ürünü o müşteriye üretebiliyoruz. Müş-
teri gözünden baktığımızda da “Benim 
imalatçım bu ve bu ürün sadece bende 
var” diyor.  Fakat şöyle bir nokta da var. 
Müşterilerimiz de maalesef değişti. Fiyat 
kırmak için, bizden aldığı numune ile 
başka bir firmaya gidiyor. Diğer firma da 
belirlediğimiz fiyattan daha aşağıya bir 
fiyat vererek müşteriyi almaya çalışıyor. 
Bunun çözümü; müşterinin de imalatçı-
nın da yapıcı olmasında yatıyor. İki taraf 
için de güvene dayalı bir ilişki kurulması 
lazım. Maalesef sektörümüzdeki bu 
durumlar bizi üzüyor. Çünkü ciddi bir 
emek harcıyoruz. 

İngilizlerin renkli dünyasına 
karşın, Fransızlar çok daha 
sade 
Farklı ülkelerden 
müşterileriniz var. Ülkelere 
göre müşteri taleplerinde ne 
gibi farklılıklar oluyor?
Fransa, İspanya, İngiltere ve iç piya-
sada ihracat yapan birkaç mümessil 

firma ile çalışıyoruz. Üretimimize 
her müşterimizde dikkat ediyoruz 
ama ürünlerimizde çeşitlilik oluyor. 
Özellikle renk tercihlerinde farklılıklar 
var. İngiliz erkekler, renkli çorapları 
çok daha rahat giyebiliyorlar. Pembe, 
mor gibi renkleri tercih edebiliyorlar. 
Neon renkleri çok severler.  Fransız 
ve Alman müşterilerimiz ise daha düz 
renkler görmek istiyorlar ve tercih-
lerini gri ve siyahın tonlarından yana 
kullanıyorlar. Şu an spor ve teknik 

çoraptaki furya da, neon renkleri. Hem 
erkek hem kadın ürünlerinde fosforlu 
renkler hakim. Şu an neon sarı renge 
olağanüstü bir talep var. 

Markalaşmaya gitmeyi 
düşünüyor musunuz?
Biz hala yatırım aşamasındayız. 3 
oğlum var, en büyük oğlum bu sene 
İngiltere’de işletmeyi bitiyor. Onunla 
beraber markalaşma adına düşündüğü-
müz bazı fikirlerimiz var. İngiltere’de 
showroom gibi bir mağaza açmayı 
düşünüyoruz. Markalaşmak önemli… 
Çünkü emeği veren imalatçı, kazanan 
başkaları oluyor. Tabii ki de herkes ka-
zanmalı ama Türkiye olarak markalaş-
maya ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. 
Çorap sektöründe çok güzel mesafeler 
kat edildi. Ama markalaşmaya hiçbir 
şekilde gidilmedi. Birkaç firma hariç, 
yerimizde sayıyoruz ve fason mantığı 
ile devam ediyoruz. 

En kötü gününde dâhi 
sektör ayaktaydı
Sizce sektörün gidişatı nasıl?
Çorap sektörü hiçbir zaman kötü 
olmadı. 90’lı yıllardaki krizler, 2001 
yılındaki devalüasyon dâhi sektö-
rü hırpaladı ama bitirmedi.  Sektör 
yıllardır ekonomik sıkıntılara rağmen 
iyi gidiyor. Bir iş yeri kiralayacağımız 
zaman bile, tekstilci olduğunda sıkıntı 
oluyor ama “Çorapçıyız” dediğimizde 
ılımlı bakabiliyorlar. Çünkü çorapçılar, 
bu güne kadar kimsede kötü bir itibar 
bırakmadı. Çorap sektörü, borcuna sa-
dık, işçisine gününde parasını veren bir 
sektör. En kötü gününde dâhi sektöre 
bir şey olmadı, inşallah da böyle devam 
eder. 

90’lı yıllardaki krizler, 2001 
yılındaki devalüasyon dahi 
sektörü hırpaladı ama 
bitirmedi.  Çünkü çorapçılar 
bu güne kadar kimsede kötü 
bir itibar bırakmadı. Borcuna 
sadık, işçisine gününde 
parasını veren bir sektörüz.

Akay Çorap’ın ürün 
yelpazesinde, koşu, 
futbol, tenis ve bisiklet 
çorapları olmak üzere 
teknik ve spor çoraplar 
yer alıyor.
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çorap ihracat hacminin yıldan yıla olan 
değişim trendinin, 2008 yılına kadar 
olan yaklaşık yüzde 15 büyüdüğünü, 
2009-2011 döneminde önce yüzde 
10’lara düşmeye başladığını, sonrası 
yıllarda ise Avro zayıflığından dolayı 
daralma sürecine girdiğini görmekteyiz. 
Bu zayıflıkta, özellikle Çin’deki maliyet 
artışları nedeniyle çorap fiyatlarındaki 
kısmi fiyat artışlarının da etkisi olabilir 
diye düşünüyorum. Önümüzdeki 
dönemde toplam çorap ihracat rakam-
larında büyüme gerçekleşme ihtimali 
bence birçok nedenden dolayı eskisi 
gibi olmayabilir. En önemli olasılık, ana 
üretici ülkelerdeki maliyet artışlarının 
çorap fiyatlarındaki artışı tetikleyebile-
ceği, onun da dünya çorap tüketimini 
yavaşlatabilecek potansiyelde olmasıdır. 
Diğer olasılıklar ise, dünyanın birçok 
bölgesinde yerel üretimin yavaş yavaş 
devreye girebilecek olmasıdır. Son 
dönemde izlediğim, şimdilik sayı olarak 
az olsa da, ucuz Çin çorap makinaları 
satışının birçok daha önce çorap işinde 
görmediğimiz ülkeye gerçekleşiyor ol-
ması beni bu şekilde düşünmeye itiyor. 
Ayrıca Çin öncesi dönemde büyük ölçü-
de kendisi için çorap üreten ülkelerden 
bir olan Amerika’nın,çorap tüketimini 
artan oranda, ülke içinde ürettiğini farz 
edersek,zamanla daha az çorap ithalatı 
yapacağını, bununda toplam dünya 
ithalat rakamını azaltabileceğini tah-
min edebiliriz. Aynı durumun gelecek 

AVRUPA ÇORAP İTHALATINDA 
TÜRKİYE DAHA REKABETÇİ OLMA 
YOLUNDA İLERLİYOR

Mithat Aracı
Dakong Türkiye Temsilciliği 

Çorap üretim teknolojisinin gelişimine bağlı olarak, üretimde insan 
gücünün kullanımının azalması durumunda çorap üretimi, kendi 
markası ile satış yapan ülkelere kaymaya hazır hale gelebilecektir. 
ABD’nin üretime yeniden giriyor olmaya başlaması bunun ilk 
işaretlerini vermektedir. Burun dikişli makinelerin yaygınlaşmaya 
başlamasından beri ABD’nin artan oranda çorap makinesi alıyor 
olması bu tezi destekler niteliktedir.

dan, sanırım çift çorap bazında Çin’in 
Dünya pazar payı dolar olarak yüzde 
45 yerine çift bazında yüzde 60-65’leri 
bulabilirdi. Avrupa İstatistik Kurumu 
EUROSTAT ise hem EURO hem de 
çift çorap bazında istatistikler yayın-
lamaktadır. O nedenle Avrupa pazarı 
için yaptığım analizlerde ise genellikle 
kullandığım rakamlar çift çorap bazlı 
olmaktadır. Türkiye’nin Avrupa pazar 
payı, fiyatları Çin’e göre yüzde 30-35 
civarında daha pahalı olması nedeniyle, 
Avro bazında analiz edildiğinde ise, 
Çin’le oldukça benzer pazar paylarına 
sahiptir.

Dünya çorap ithalatında 
kısmen toparlanma var
Çin’e kotaların 2003 yılında kalkmasıyla 
birlikte hızla artışa geçen dünya çorap 
ihracat rakamları, Grafik 1’de göreceği-
niz gibi, 2015 yılında gördüğü 14,1 milyar 
dolarlık hacimden sonra düşüşe geçmiş, 
2016 yılında ulaştığı 12,3 milyar dolarlık 
dip noktadan toparlanarak, 2017 yılında 
12,7 milyar dolara varmıştır. Dünya 
çorap ithalatının yaklaşık yüzde 45’ini 
tek başına yapan Avrupa ülkeleri, çorap 
ithalatını Avro bazında yaptığından, 
Avro’nun 2014 yılındaki 1,40 seviyesin-
den 2015 yılında 1,10 seviyesine düşmesi 
nedeniyle, Amerikan Doları bazında 
yayınlanan çorap ihracat rakamla-
rında düşüş meydana gelmiş olabilir. 
Aynı grafikte mavi çizgi ile gösterilen, 

Dergimizin bu sayısında sizlere 
2017 yılı rakamları henüz ya-
yınlanan dünya çorap ihracat 
pazarının 2003-2017 döne-

mindeki dinamiklerini UN Comtrade 
rakamları ışığında analiz edeceğim. UN 
Comtrade sitesi Dünya çorap istatistik-
lerini birincil olarak Amerikan Doları 
bazında vermekte olup ikincil bilgi ise 
toplam kilogram bazındadır. Toplam 
kilogramdan çift çorap miktarına dö-
nüşüm farklı boy ve kalınlıktaki çorap 
cinslerinin varlığı nedeniyle imkansız 
hale gelmektedir. Çin’in toplam dolar 
bazında yaptığı Dünya pazar payı ger-
çekte çift çorap bazında yapılabilseydi, 
ortalama Çin çorabı Türk çorabına göre 
yüzde 30-35 kadar daha ucuz olduğun-
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yıllarda kısmen Avrupa ülkeleri için de 
gerçekleşebilmesi mümkün gibi gör-
mekteyim. Hem Amerika hem de Av-
rupa ülkelerinin artan oranda yapmaya 
başladığı çorap makina ithalat rakam-
ları bu şekilde düşünmeye itiyor beni. 
Ayrıca 2020 yılıyla birlikte zayıflaması 
beklenen dünya büyümesi de muhte-
melen dünya çorap ihracat rakamları 
üzerinde baskı oluşturabilecektir.

Çin pazar payı büyümesi 
oldukça yavaşlamış
Çin çoraplarına kotaların kalktığı, 
2003 sonrası yaşadığı hızlı pazar payı 
büyümesi ivmesi, Grafik 2’de görebi-
leceğiniz gibi 2010 yılından beri git-
tikçe yavaşlamakta. 2017 yılında dolar 
bazında yüzde 45,1’lik pazar payı ile 
dünyadaki çorap ithalatının neredeyse 
yarısını tek başına gerçekleştiren Çin, 
son yıllarda artık büyümesinin sonuna 
gelmiş olabileceğinin işaretlerini ver-
mektedir. Çin’den sonra dolar bazında 
yüzde 8,4’lik pay ile Türkiye dünyanın 
iki numaralı çorap ihracatçısıdır. 2013 
yılında İtalya’yı geçen Türkiye, bu 
başarısını sonraki yıllarda da devam 
ettirmektedir. 2003 yılı öncesinde 
dünya birincisi olan İtalya ise 2017 yı-
lında yüzde 6,7 Pazar payı ile üçüncü 
sırada yer almaktadır. Tüm bu çorap 
üreticisi ülkelerin yanında, 2017 yılın-
daki yüzde 4,9 pazar payı ile büyük 
ölçüde çorap alım satımı yapan ama 
neredeye hiç çorap üretimi yapmayan 
Almanya’nın bulunması, markalaşma-
nın gücünü göstermesi bakımından 
çok önemlidir. Dünya çorap ihracatın-
da başı çeken bu dört ülkenin pazar 
payı toplamı 2003 yılındaki yüzde 
43’den 2012 yılında yüzde 65’e ulaşmış 
ve o tarihten beri de yüzde 65 oranın-
da sabit durmaktadır.

Yazımın sonraki kısmında size, bu 
dört ülkeyi takip eden, büyümekte 
olan, ancakpazar payı şimdilik küçük, 
altı ülkede yaşanan dinamikleri analiz 
edeceğim. 

Altı ülke pazar payını 
2003’den beri dörde katladı
2003 yılında yüzde 4,3 pazar payına sa-
hip, Grafik 3’de göreceğiniz, büyük ölçü-
de alım satım ticaretinde olan Hollanda, 
çoğunlukla İtalya için fason ince kadın 
çorabı üreten Sırbistan ve Hırvatistan, 
Amerika için ucuz tenis çorabı üreten 
El Salvador, Amerika için tenis çorabı ve 
Avrupa için pamuklu soket çorap üreten 
Pakistan ve Çin’deki maliyet artışları 
sonrası büyümeye başlayan Vietnam 
bu büyüyen grupta yer almaktalar. Bu 

grubun 2003 yılındaki yüzde 4,3 lük pa-
zar payı, 2017 yılına gelindiğinde yüzde 
13’ün üzerine çıkmıştır. Bu grup arasında 
yer alan ancak üretim bazlı olmayan 
Hollanda’daki yüzde 2’lerden yüzde 3,5’a 
varan büyümesi çok dikkat çekmektedir. 
Sırbistan, Hırvatistan ve El Salvador 
2003 yılında neredeyse hiç ortalıkta 
yokken, 2017 yılında fason üretimle 
yaklaşık yüzde 2’lik pazar payına, yani 
Türkiye’nin yaklaşık yüzde 25 büyük-
lüğü olan 250 milyon dolarlık ihracat 
hacmine ulaştı. Vietnam ise aynı şekilde 
büyümekte olup 2017 yılı rakamı henüz 
yayınlanmamış olsa da 2017 yılında 
dünya çorap ihracatının yaklaşık yüzde 
1’i olan 125 milyon dolar gibi Türkiye’nin 
yüzde 12’si olan bir büyüklüğe varmıştır. 
Avrupa’nın çorap ithalatında üçüncü 

Sırbistan, Hırvatistan ve 
El Salvador 2003 yılında 
neredeyse hiç ortalıkta 
yokken, 2017 yılında fason 
üretimle yaklaşık yüzde 
2’lik pazar payına, yani 
Türkiye’nin yaklaşık yüzde 
25 büyüklüğü olan 250 
milyon dolarlık ihracat 
hacmine ulaştı. 
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sırada yer alan Pakistan ise dünya sıra-
lamasında altıncı konumdadır. Pakistan 
2003 yılındaki yüzde 1,7 pazar payından 
2017 yılına gelindiğinde yüzde 55 büyü-
yerek yüzde 2,6 pazar payına ulaşmıştır. 
Pakistan aynı şekilde Avrupa pazarında 
büyümektedir. Burada yer vermediğim 
ancak Avrupa pamuklu soket pazarın-
da dört numara olan Endonezya 2003 
yılındaki yüzde 1 olan pazar payını 2017 
yılına geldiğinde arttıramamış, yerinde 
saymaktadır. Bazı ülkeler ise net bir 
biçimde çorap ihracatından çıkıyor 
izlenimini vermekteler.

2003’de pazara Çin’in girişi üç 
ülkeyi derinden etkiledi
Amerika, Kore ve Portekiz’in 2003 
yılında 15,7 olan pazar payı, 2003 
yılından sonra Çin’in dünya çorap 
pazarına yaptığı atak sonucu, hızla 
azalarak önce 2010 yılında yüzde 6,5’e, 
2017 yılında ise yüzde 4,5’e düşmüş-
tür. Satışlarında tenis çoraplarının 
hakim olduğu Amerika ile Portekiz 
ve muhtemelen artık üretimini Çin 
üzerinden gerçekleştiren Kore yakın 
bir gelecekte çorap ihracat pazarından 
çıkacak görüntüsü vermekteler. Çin, 
Avrupa çorap pazarına girmeden önce, 
Kore, Avrupa’nın çorap ithalatında en 
büyük ülkelerden biri idi. Yaptığım 
diğer analizler göre, bir miktar ABD 
pazarına ihracat yapıyor olsa da, Kore 
Avrupa pazarında artık neredeyse yok 
olmuş durumda.
İngiltere, Fransa ve İspanya da, 2017 yı-
lındaki yaklaşık yüzde 1’lik pazar payla-
rıyla alım satımcı ülkeler olarak kısmen 
büyük ülkeler arasındadır. Ancak 2003 
yılından beri pazar payları neredeyse 
aynı kalmış ve büyüme gösterememiş-
lerdir. Diğer üçüne göre daha büyük 
pazar payı olan Belçika da aynı şekilde 
2003 de yüzde 2,4 olan pazar payını 2017 

yılına gellindiğinde büyütememiş fakat 
ancak koruyabilmiştir.
Tüm bunları söyledikten sonra, gele-
cekte acaba hangi ülkeler öne çıkabilir? 
Grafiklerde gördüğünüz gibi ilk 18 ülke 
arasında 6 alım satımcı ve 12 üretici ülke 
var. Alım satımcı ülkeler muhtemelen 
kendi markalarıyla pazarda yer almakta 
ve diğer üretici ülkeler de hem kendi iç 
piyasaları hem de ihracat için fason ço-
rap ürettirmekteler. Bunların içinde en 
büyüğü Almanya, Hollanda ve Belçika 
olarak görülmektedir. Üretici ülkeler 
arasında en büyükleri ise hepimizin 
bildiği gibi Çin ve Türkiye’dir. Çin her 
ülkede kendi direkt çorap satışlarıyla 
markası olan üretici ülkelere direk rakip 
olurken aynı zamanda onlara fason 
çorap da üretmektedir. Türkiye ise bu 
ülkelere yalnızca fason çorap üretmekte 
onlara rakip konumda bulunmamakta-
dır. İleride Çin’in maliyetinin, dolayısıyla 
fiyatının artabileceği olası bir senaryo-
da, muhtemelen başka ülkeler fasoncu 
olarak Çin’in yerini alacaktır. Belki de 
fasoncuya bile gerek duymadan kısmen 
kendi markaları ile satış yapan bu 
ülkeler kendileri çorap üretim işine gi-
receklerdir. Çorap üretim teknolojisinin 
gelişimine bağlı olarak, üretimde insan 

gücünün kullanımı daha da azaltılabilir-
se, çorap üretimi, kendi markası ile satış 
yapan ülkelere kayması daha olası hale 
gelebilecektir. ABD’nin üretime yeniden 
giriyor olmaya başlaması bunun ilk 
işaretlerini vermektedir. Burun dikişli 
makinaların yaygınlaşmaya başlama-
sından beri ABD’nin artan oranda çorap 
makinası alıyor olması beni bu düşün-
celere itmekte. Aynı trendi bazı Avrupa 
ülkelerinin çorap makina alımlarını 
arttırıyor olmasından da görebiliyorum. 
Türkiye ileride Çin’in olası geri çekilme-
sinden pay alabilir mi? Söylemesi çok 
erken olsa da şu anki rakamlar şimdilik 
yalnızca mevcut pazar payımızı koruya-
bildiğimize işaret etmektedir. Dergimi-
zin gelecek sayılarında analiz edeceğim 
fiyat yapısıyla, zaten bulunduğu üst ve 
orta kalite segmentinde pazarı domine 
eden İtalya ile iki oyuncudan biri olan 
Türkiye, Çin’den çıkacak bir alt seviye 
düşük fiyat segmentine uygun fiyat 
tuturabileceği üretim tesislerini İstan-
bul dışında teşvikli bölgelerde kurma 
başarısını gösterebilirse, ilerde hızla öne 
çıkabilecek ülkelerden bir olma potan-
siyeline tabiki sahiptir. Bu kapsamda 
hızla değişen dinamikleri izleyip sizlerle 
paylaşmaya devam edeceğim. 
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E-TİCARET

Eğer çarkınızı döndürecek bir 
üretiminiz ve internet üzerinden 
satış yapabilecek kadar bir müşteri 
alt yapınız varsa, e-ticaretten gelir 
sağlamamanız için hiçbir neden 
yok, diye mi düşünüyorsunuz? 
O zaman sizleri bu tarafa alalım. 
Çünkü ne yazık ki iş dünyasında 
işler artık böyle gitmiyor.

Bugünün müşterisi, hangi web 
sitesi olursa olsun iletişime geçtiği 
yerden, aynı bir Amazon, Google 
ve Apple gibi küresel liderlerden 

aldığı hizmet ve deneyimi bekliyor. 
McKinsey'deki araştırma ve çalışmalara 
göre, tüketicilerin yüzde 75'i, şirketlerin 
çağrılarına, mesajlarına veya sohbetle-
rine beş dakika içinde cevap vermesini 
bekliyor. Ve dahası, bir şirketin web 
sitesinde zahmetsizce ihtiyaç duydukla-
rını bulabilmeyi ve tüm endüstrilerdeki 
firmalardan ücretsiz gönderim, ücretsiz 
getiri, güvenilir ürün ve hizmet incele-
meleri talep ediyor. Kısacası her müşteri 
sorunsuz bir deneyim atlatarak ‘O ürün 
benim olacak’ diyor.
İnternet üzerinde yaşanan bir müşteri 
deneyiminin geleneksel yöntemlerle 
gerçekleştirildiğini düşündüğümüzde, 
bilgili bir satış temsilcisinin müşterinin 
sorularını yanıtlaması ve ona mükemmel 
ürünü sunarak yanında da alternatif seçe-
nekleri önermesi yeterliyken, e-ticarette 
tüm bu aşamaların çok hızlı bir şekilde 
tamamen müşterinin kontrolünde ger-
çekleşmesi firmaları da mükemmeliyetçi 
olmaya zorluyor. Şöyle somutlaştıralım; 
ortalama 20 yaşlarında bir kadın tüketici 
ananas desenli bir çorap almak istiyor ve 
internette aramaya başlıyor. İlk sıralarda 
yer alan linklerden birine tıklayarak, web 
sitesine giriş yapıyor. İşte bu noktada 
müşteri deneyiminin başladığından 

MÜŞTERİ DENEYİMİ

bahsedebiliriz. Tüketici, tıkladığı web 
sitesinin 5-10 saniye içinde açılıp açılma-
ması ile deneyiminin birinci aşamasını 
tamamlayabilir. Bu nedenle kısa sürede 
açılmayan bir web sitesi ilk aşamada 
şansını kaybedebilir. İkinci aşamayı ise, 
istediği ürüne rahatlıkla ulaşabilmesi 
belirliyor. Ürünü tanıtmaya yetecek mik-
tarda görsel ve ürünün yapısını özetleyici 
bilgilerin eksiksiz bir şekilde yer alması 
büyük önem taşıyor. Müşterinin ürün 
ile aklına takılan soru işaretleri içinse 
gideceği ilk nokta, canlı destek hattı, 
müşteri temsilcisi. Bu aşamada da çağrı 
merkezine soracağı sorulara zamanında 
cevap alıp alamaması ürünü satın almaya 
götüren etkenler arasında yer alıyor. 
Tüketicide durum böyleyken, firmalar 
da baştan sona bir tüketici deneyiminin 
uygulanmasının zorlaştığını ve tüketicile-
rin etkilemekte zorlandıklarını fark etmiş 
durumdalar. Geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi üst düzey yöneticilerin yüzde 95’i, 
müşteri deneyimi araştırmalarının ürün-
lerini ya da hizmetlerini geliştirdiğini 
düşünüyor. Bu araştırmalar, kurumların 
hızlı ve pratik bir şekilde tüketici iç gö-
rüleri elde etmesini sağlayabiliyor. Aynı 
zamanda üst düzey yöneticilerin yüzde 
91’i, araştırmalarda görev alabilecek daha 
fazla personeli kurumlarında istihdam 
etmek istediklerini belirtiyor. 
Tüketicinin bir ürünü ararken milyon-
larca çeşidine ulaşabileceği küresel 

düzende, firmaları ise hummalı bir yarış 
bekliyor. E-ticarette bilinirliğini artırarak 
Google’da ön sıralara çıkabilmenin 
hesaplamalarını yapan sayısız firma, 
doğru hizmet ve memnuniyet sağlamaya 
çalışarak müşterinin kalbini çalmaya 
hazırlanıyor. 
Yapılan araştırmalara göre, tüketicilerin 
yüzde 55’i garantili daha iyi bir deneyim 
için daha fazla para ödeyebileceklerini 
söylüyor. Tüketiciler artık bir vaade ya 
da fikre para ödemek yerine, kurumların 
kendilerine iyi bir hizmet ya da ürün 
sunacaklarına dair garanti almak istiyor. 
Kurumların stratejik kararlarında belir-
leyici olabilecek bu tip veriler, müşteri 
deneyimi araştırmaları sonucunda elde 
ediliyor.

Müşteri deneyimi dünyasında 
hangi trendler popüler?
Müşteri deneyimini en çok etkileyen 
trendlere 2017 yılında katılımcıların 
yüzde 51’i yapay zeka yanıtını verirken, 
bu oran 2018’de yüzde 64’e yükseldi. Sesli 
etkileşim teknolojisi de büyük bir artış 
gösterdi. 2017’de katılımcıların yüzde 
43’ü sesli etkileşim teknolojisinin müşteri 
deneyimi sektörünün en etkili trendlerin-
den biri olduğunu düşünürken, bu oran 
2018 yılında yüzde 54’e yükseldi.

Kaynakça: www.pisano.co/tr/blog/musteri-deneyimi-2018-
sektor-raporu-musteri-deneyimi-populerlesiyor/

POPÜLERLEŞİYOR
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sosyal medya

Happy Socks, 2017 yılında sosyal medya üzerinden düzenlediği Cadılar Bayramı konsepti ile geniş kitlelere 
ulaşarak kuvvetli bir etkileşim sağladı.

HAPPY SOCKS CADILAR BAYRAMI’NDA 
SATIŞLARINI NASIL KATLADI?

Üretim alanına göre yılın bazı dö-
nemleri hatta günleri büyük önem 
taşır. Satışların normal seyirden 
kat be kat arttığı bu dönemlerde 

firmalar da, çeşitli kampanyalar ve tanı-
tımlar yaparak ilgi çekmeye o dönemi en 
verimli şekilde geçirmeye özen gösterir-
ler. Sevgililer Günü’nde çiçekçilerin do-
lup taşması, okul döneminin gelmesiyle 
kırtasiyelerde uzun kuyrukların oluşması 
gibi küresel çorap pazarında da bazı 
günler vardır ki, satışlarda rekora ulaşılır. 
Tabii ki doğru pazarlama ile. 
2017 yılında, artık ülkemizde dahi 
kutlanmaya başlanan Halloween diğer 
adıyla Cadılar Bayramı için Happy Socks 
akıllarda kalıcı bir satış politikası izledi. 
Bu kampanyanın kaçırılmaması gereken 
noktası ise, firmanın Halloween için ha-
zırladığı satışın olumlu etkisini yılbaşı ve 
Kara Cuma gibi dönemlerde de görmesi 
oldu. Happy Socks’ın kampanyası; firma-
lara şu mesajı veriyordu: “İyi düşünülmüş 
bir Cadılar Bayramı pazarlama kampan-
yası, herhangi bir perakendecinin yılın 
en yoğun dönemine büyük bir başlangıç 
yapabilir.”
Statement, Happy Socks’ın kampanyasını 
inceleyerek firmalara ürünü bu dönem-
lerde nasıl satmaları gerektiği ile ilgili 
bilgiler veriyor. Yılbaşında Noel Babalı, 
yeşilli ve kırmızı çorapların büyük rağbet 
gördüğünü hesaba katarak siz de kendi 
kampanyanızı yaratabilirsiniz. 
Statement diyor ki, öncelikle, kampanya-
nın tüm dönemini planlamak durumun-
dasınız. Örneğin Black Friday'in aksine, 
Cadılar Bayramı'nın gerçek günü her yıl 
farklı bir güne düşüyor. Bu, hangi gün-
lerin en yoğun olduğu ve kampanyanızı 
nasıl yapılandırmak istediğinizi belirle-
mek için dikkatlice planlamanız gerektiği 
anlamına geliyor. 
Cadılar Bayramı Çarşamba gününe denk 
düşüyorsa, hafta sonu önce Halloween 
satışları için potansiyel olarak en yoğun 
zamanınızı ayırmak isteyebilirsiniz. Bu 

günlerde tanıtımınıza, indirimlere ve 
reklamlarınıza odaklanmak muhtemelen 
en verimli olduğunu kanıtlayacaktır.
Dikkatli bir şekilde planlamak, müşte-
rileri daha iyi hedeflemenize ve Cadılar 
Bayramı çevresinde müşteri edinmenize 
yardımcı olacaktır. 

Sıradışılığınızı konuşturma 
zamanı
Cadılar Bayramı’ yaklaşırken sosyal 
kanallar, gelen kutuları ve reklam alanları 
Cadılar Bayramı pazarlamasıyla dolu 
olacak. Bu nedenle Cadılar Bayramı kam-
panyanız ile yüksek bir satış yakalama 

hedefindeyseniz dikkat çekici bir içerik 
hazırlamanız şart. Bu noktada Happy 
Socks’ın içeriğini örnek alabilirsiniz. 
Happy Socks konsept olarak hazırladığı 
Halloween havasına uygun ürünü ile sos-
yal medyada tanıtımını gerçekleştirdi. Bu, 
aynı zamanda iyi hazırlanmış içeriğin ne 
kadar güçlü olabileceğini gösterdi. Diğer 
taraftan, kullanıcı tarafından oluşturulan 
bir içerik kampanyası da işe yarayacaktır. 
Ürününüzü kullanan kişilerin paylaşım-
larını diğer kullanıcılar ile paylaşmak 
kampanyanızın hızla yayılmasını sağla-
yacaktır.

E-posta listenize göz atın
Happy Socks’a göre, Cadılar Bayramı 
gibi özel günler, e-posta listelerinden 
etkileşim sağlamak için mükemmel bir 
zamanlama. Siz de mevcut listenizi, 
bölümlere ayırın ve müşteri kitlenize uy-
gun mesajlarla gönderim yapın. Cadılar 
Bayramı'nı kullanmak, müşterilerinizi 
tekrar tekrar ziyaret etmenin harika bir 
yolu olabilir, onlara benzersiz bir indirim 
veya teklif sunarak onları aktif alışveriş 
yapan kişilere dönüştürebilirsiniz. Ve 
unutmayın; eğer Cadılar Bayramı’na yılın 
en iyi döneminin başlangıcı olarak dav-
randığınız takdirde, diğer özel günlerde 
daha fazla ivme kazanabilirsiniz.

Özel günlerde nasıl
satışlarımı katlarım?
•	 Tanıtım planınızı netleştirin.
•	 Sosyal medya aracılığıyla özgün 

içerikli ve konsept görselli 
paylaşımlara yatırım yapın. 

•	 E-posta listelerinizi bölümlere 
ayırın ve müşteri gruplarına göre 
hedefleyin.

•	 Daha geniş Noel planlamanıza 
Cadılar Bayramı ekleyin.



www.csd.org.tr
MESLEKİ EĞİTİM...

39Çorapland Eylül-Ekim / Kasım-Aralık 2016
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RÖPORTAJ

Önder 
Özkan

ANADOLU
KÜLTÜRÜNÜN
ÖZGÜN
HARMONİSİYLE

Valentino bir Yunan olmaya çalışmıyorsa, Chanel 
İtalyan tarzını benimsemiyorsa, biz neden ‘kendimiz 
gibi’ olmayı başaramıyoruz? Moda Tasarımcısı 
Önder Özkan, Türkiye’den evrensel bir marka çıkar 
mı?’ sorusuna, içimizdeki başkalarına öykünme 
dürtüsünü törpülediğimiz zaman cevabını veriyor.

Önder Özkan, kültürümüzün zengin parçalarından harmoni yarat-
mayı seven, toplumsal hassasiyetlere tasarımları ile değinmekten 
çekinmeyen başarı tasarımcılarımızdan. Türkiye’de markalaşma ol-
gusunu masaya yatırdığımız keyifli röportajımızda başarılı tasarımcı, 
kendi gücümüzün farkına varmamız gerektiğinin altını çizerek, 
sektör-tasarımcı iş birliğinin önemine değiniyor.

Hem yurt dışındaki pek çok markanın hem de Türk ihracat 
firmaların tasarımlarını başarıyla gerçekleştiriyorsunuz. 
Bu başarının yanı sıra kendi koleksiyonlarınızı da 
modaseverlerle buluşturuyorsunuz. Şu an hangi çalışmalar 
içerisindesiniz? 
Nişantaşı’ndaki yerimde, ekibim ile beraber nitelikli tasarımlar üre-
tiyoruz. Bunun yanı sıra sektörün farklı firmaları ile iş birliği yapıyor 
ve firmalara koleksiyon danışmanlığı veriyorum. Farklı alanlarda iş 
birliği yapmayı seviyorum. Kendini geliştirmek isteyen, tasarıma 
önem veren ve nitelikli ürün çıkarmak isteyen firmalar ile çalışma-
larım devam ediyor. Bildiğiniz gibi, hazır giyim ve tekstil sektörü 
Türkiye’nin lokomotif sektörü. Çorap sektörüne baktığımızda, 
gelişime çok açık bir alan ve çorap tasarımı pazarda her geçen gün 
biraz daha ayırt edici oluyor. Bu yüzden hem çorap hem de tekstil 
sektöründe gelişebilmemiz için, tasarımcı- sanayici iş birliği çok 
değerli. Artık bir tasarımcıyı üretim sürecinden bağımsız düşüne-
meyiz. ‘Ben bunu çizerim, sen de yapıp satarsın’ anlayışı geçmişte 
kaldı. Üretim alanında en alt kademeden en üste kadar iletişim 

halinde, ekip ruhuyla birlikte çalışıyoruz. Bu iş birliği, beraber çalıştığım 
firma çalışanlarını da motive ediyor. Ve bizim insanımız inanın, motive 
edildiğinde çok güzel işler başarabiliyor.

Genele baktığımızda sizce firmalar ile tasarımcılar ne derece  
iş birliğindeler?
Tasarımcı iş birliği Türkiye’de ne yazık ki hala tam anlamıyla gelişmiş değil. 
Küçük adımlarla ilerliyor. Bu açıkçası benim için de çok değerli bir şey. 
Çünkü sadece Nişantaşı’na sıkışıp kalmıyorsunuz. Bir moda tasarımcısı 
olarak genel iş planım, katma değer ortaya koyan tasarımlar ve sektörel iş 
birlikleri. Benim gibi perakende markası olma vizyonu olan bir tasarımcı 
için yurt dışı ve ihracat odaklı projeleri tercih ediyorum. Her iki taraf için 
de kazançlı olduğu için, tekstil firmalarındaki gibi bir üretim alanında çok 
farklı malzemeye ulaşıyorum, üretim gücünü görüyorum. Bu yüzden 
pazarda farklılık yaratmak isteyen firmalarla da iş birliğine açık olduğunu 
belirtmek istiyorum. 
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Koleksiyonlarınızda  sosyolojik bir 
mesajın olduğunu görüyoruz. Çevremizde 
olup biten olaylar çalışmalarınızı nasıl 
etkiliyor?
Ben bir İtalyan, bir Fransız ya da bir ABD’li de-
ğilim; bu topraklarda doğdum. Birçok kültürün 
üzerimde etkisi var. Diğer yandan sosyolojik 
olarak, toplumun karmaşık yapısı da beni po-
zitif anlamda etkiliyor. Karamsarlığa kimsenin 
ihtiyacı yok. Topluma katkı sunmak için biraz 
daha rol model olmamız gerektiğini düşünü-
yorum. Bu ülkede yaşıyor, burada üretiyoruz. 
Ben yapmazsam, o yapmazsa kim yapacak? 
Topluma fayda sağlamak için belli noktalara 
dokunmaya çalışıyorum. Benim kendimi ifade 
şeklim moda… Toplumsal birçok hassasiyet, 
benim de hassasiyetim. Bunu dile getirmeyi 
seviyorum. Aynı zamanda aile kültürümü 
öne çıkarmayı seviyorum. Ülkemizde tarihsel 
zengin bir birikim söz konusu. Bu değerlerle iç 
içe büyüdüm. 

Sizce Türkiye tasarım anlamında yeni bir 
dönüşüm içerisinde diyebilir miyiz? 
Türkiye’de kült birkaç marka var. Bir ülkenin 
Moda Haftası’nın gelişmesi için öncelikle lider 
markalarının yapılan bu organizasyonlarda 
bulunması gerekiyor. Ama yapılan Moda Haf-
ta’sında bu markaları göremiyoruz ve maalesef 
motivasyon tam anlamıyla sağlanamıyor. 
Derishow, Mapa, geçmiş yıllarda Park Bravo 
ve Atalar, Triko Mısırlı… Bu markaların hepsi 
Avrupa’nın tanınan markalarıyla aynı yaştalar. 
Fakat bu markaların da dünyada markalaşa-
madığını görüyoruz. Yurt içinde Derishow hâlâ 
özgün stili ile ayakta duruyor. Şu an yaratıcılık 
yönü gelişen bir marka olarak öne çıkıyor. 
Fakat; psikolojik, kültürel pek çok nedenden 
dolayı Türkiye’deki tüketici yapısıyla uyumu 
da geri planda kalabiliyor. Ve bu durum bizi 
'Türkiye’de markalar nasıl gelişir' sorunsalına 
götürüyor.

Valentino bir Yunan olmaya 
çalışmıyorsa…
Peki, sizce bu gidişatın değişmesi için ne 
yapılmalı?
Tepeden tırnağa pek çok şeyi değiştirmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Müşteri artık farklı 
bir şey arıyor. Çin’de fiyat ucuz ama temrinleri 
uzun, Bangladeş’in çok yüksek montajlı üretimi 
var ve basic üretiyor. Ama Türkiye ‘fashion’ 
üretiyor. Müşteri, Türkiye’den daha az ölçekte 
adet ama daha nitelikli ürünler almak istiyor. 
Avrupalılar, kumaş çeşitliliği ve aksesuar 
çeşitliliği açısından farklılık görmek istiyor ve 
küçük detaylara çok önem veriyorlar. Bizdeki 
eksikliği, kültürümüzü doğru yansıtamamızda 
görüyorum. Kendi olmaktan imtina eden bir 

toplumuz. Ben ailemin değerlerini ortaya 
çıkarmaktan hoşlanıyorum, Avrupalı tasarımcı 
da böyle, ki olması gereken de bu. Taklit ede-
rek ilerleyemeyiz. Valentino’nun tasarımcısı 
bir Yunan veya Fransız olmaya çalışmıyorsa biz 
neden başkası gibi olmaya çalışalım? Çok zen-
gin bir kültürümüz var, bu kültür zenginliğine 
yakışır şekilde, bu topraklardan da inanılmaz 
markalar çıkabilir. Bu yüzden kendimiz olup, 
gücümüzün farkına varmamız gerekiyor. 
Fakat, bir noktaya da değinmek istiyorum; 
kendi kültürümüz derken, Çintemani desenini 
her yerde uygulamaktan bahsetmiyorum. Bu 
parçaları günümüz trendlerine uygun bir şekil-
de sokağa indirgemek, gençlerin sevebileceği 
ve satın alabileceği bir şekle dönüştürmek 
lazım. Bizim işimiz arzu nesnesi yaratmak. 
Kültürümüzün eşsiz parçalarından birer arzu 
nesnesi yaratabilmeliyiz. 

Markaların ürün yelpazesinde çorabın 
görünürlüğü artmış durumda. Siz bu 
durumu neye bağlıyorsunuz? 
Kombin fikri gelişiyor. Perakendeci ‘bütün 
kombinini benden al’ mesajı veriyor. Örneğin 

X markası, ‘X kadını ol’ diyor ve bunun için 
tüm birleşenleri tüketiciye sunuyor. Bunların 
tümünü çapraz satış stratejisi olarak değer-
lendirebiliriz. 

Stilin tamamlayıcı unsuru olan çorap, 
sizin stilinizde neyi ifade ediyor? 
Çorap inanılmaz önemli bir unsur. Bir insan 
ile karşılaştığım zaman, ilk önce çorap ve 
ayakkabısı dikkati çekiyor. Puantiyeli çorap 
çok kullanıyorum. Makosen ayakkabılarım 
ile güzel bir uyum yakalıyorum. Bir erkek 
stilinde öne çıkan parçalar, saati, gözlüğü, 
çorabı, kravatı, kol düğmeleri gibi aksesuarlar 
oluyor. Kullandığım renklerse tamamen ruh 
halime göre değişiklik gösteriyor. Bazen 
çocuksu bir ruh haliyle sarı, pembe tonların-
da renkli çorapları tercih ediyorum. Bazen 
de giydiğim kıyafete göre klasik tonlarda 
çorap kullanıyorum. Çok kısa çorap giymeyi 
sevmiyorum, daha dizime doğru, görünürlü-
ğünün olduğu çorapları seviyorum. Bir çorap 
ayakkabıyı da öne çıkarır. Ya ayakkabıyla bir 
uyum yakalayacak ya da zıtlıklar birleşerek 
bir harmoni yaratacak.

Tek çıkış ihracatta
Çorap sektörüne vereceğiniz bir tavsiye 
var mıdır?
Firmalara, pilot projeler yapmalarını öneri-
rim. Örneğin; kapsül bir koleksiyon ile hedef 
pazara yönelik butik üretim sunulabilir. 
Türkiye’nin hem ekonomik olarak hem de 
moda sektörünün gelişimi için ihracattan 
başka bir çıkış yolu yok. İç pazar ile modayı 
oluşturamıyoruz. Yüzde 70 fason olarak 
çalışan bir firma yüzde 30’luk payını kendi 
markasına yatırım için ayırabilmeli. Bu nokta-
da da bir tasarımcı ile markasını oluşturması 
büyük önem taşıyor.

Hem ekonomik olarak 
hem de moda sektörünün 
gelişimi için ihracattan başka 
bir çıkış yolu yok. Yüzde 
70 fason olarak çalışan bir 
firma yüzde 30’luk payını 
kendi markasına yatırım için 
ayırabilmeli. 
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TREND

Karmaşık ve bir o kadar 
çarpıcı… Zıtlıkların 

birlikteliği, 80’ler efsanesi 
ile çoraplara taşındı. Üstelik 

hem pastel hem de neon 
tonlarda.

80’lerin 
çılgın
ruhu
geri

döndü
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Abartıyoruz, ışıldıyoruz. 
Renklerin canlandırıcı 
etkisiyle, biz 80’lerin 
albenisini seviyoruz. 

Kadifemsi sıcaklık 
İçimizi ısıtan kadife, zengin 
görünümüyle bu yıl da en 
beğenilen trendler arasında.

Göz alıcı renkler ve sıra dışı tasarımlarla bu yıl, çoraplarda 
festival havası yaşanacak.
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TREND

Romantik başlangıç
Zarafetin vazgeçilmez öznesi dantel, bu sonbaharda 
da bacakları sarıp sarmaladı. 

Açık renklerin getirdiği 
zarif hava, siyah 
tonlarıyla asilleşiyor.
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Uyum 
yakalayanlar
Bu kışın trendi 

“uyum” temasıyla 
bütünleşiyor. 
Çoraplar mı? 

Kıyafetten 
bağımsız 

düşünülemiyor. 
Giyimdeki tüm 

renk ve desenler 
çoraplar üzerinde 

de hakimiyet 
kuruyor.

Son trend 
kareli parçalar, 
çoraplarda da 

kendini gösterdi. 
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MAKALE

3. Akşam yemeğinde çorba ve 
salatanın dışında 1 tabaktan fazla 
ana yemek yemeyin. Az yiyerek 
doymak için lokmalarınız uzun 
uzun çiğneyin. Her çiğnemede 
beynin tokluk merkezine uya-
rı gider. Öncelikle gözünüzün 
doymasına yardımcı olması için 
yemeğinizi küçük bir tabakta 
dolu dolu hazırlatın. Yemek 
yerken yediğiniz yemek dışında 
-televizyon izlemek gibi- şeyler 
ile ilgilenmeyin, ne yediğinizin 
farkında olun. Günlük meyvenizi 
de akşam yemeğinden yarım saat 
önce yemenizi öneririm.

4. Çayınıza şeker ya da tatlan-
dırıcı kesinlikle kullanmayın;15 
günde şekersiz çayın ne kadar 
lezzetli olduğunu hissedecek-
siniz. Mümkünse yeşil çay ve 
diyete yardımcı bitki çaylarından 
da tüketin. Şekerli ve tatlandırı-
cılı içecekleri asla içmeyin. Zaten 
yemek yerken bir şey içmeyin.

5. Şekerli, beyaz unlu ve çok tuz-
lu yiyecekleri tüketmeyin. Şekerli 
yiyecek olarak günlük 200 gr taze 
mevsim meyvesi yemeniz yeter-
lidir. Bunun dışında şekerli ya da 
tatlandırıcılı içecekler, çikolata, 
gofret,  pasta, tatlılar, dondurma 
ya da kurabiye yasak. Ayrıca be-
yaz undan imal edilmiş ekmek, 
poğaça, börek, kek, çörek gibi 
unlu mamuller kesinlikle yasak. 
Cips gibi abur cuburlar yememe-
niz gerekenler arasında.

6. Tahılların eliminasyon diye-
tiyle ya da özel testler ile size za-
rar vermediğinden emin olduysa-

BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA 
NASIL DOĞRU BESLENİRİZ?

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

Önce elinize bir kalem kağıt alın ve bugün yediklerinizi teker teker 
yazın… Sonrasındaysa tükettikleriniz ile Doç. Dr. Mehmet Mahir 
Atasoy’un doğru beslenme önerilerini karşılaştırın. Sizce ne kadar 
doğru besleniyorsunuz?

çok zordur. Hareket etmezseniz 
sağlıklı bir beslenme de olmaz. 
Egzersiz ve beslenme ayrılmaz 
bir ikilidir. O nedenle ben egzer-
siz yapamam diğer maddelere 
bakalım diyenlerdenseniz, üzüle-
rek söylemeliyim ki diğer madde-
lere uymanız çok güzel olur ama 
egzersiz ile olacak olan faydanın 
yarısına bile ulaşamazsınız.

2. Günde 2 ana öğün yemek 
yiyin. (Sabah kahvaltınızı acık-
tığınızda 10.00’dan önce, akşam 
yemeğinizi de akşam 19.00’dan 
önce yemiş olun. Öğlen yemeğini 
ara öğün olarak değerlendirin 
acıkırsanız bir avuç (kavrulma-
mış ve tuzsuz olanlarından) iç 
fındık, çiğ badem, ceviz karşımı 
ya da taze ve sağlıklı sebzelerden 
hazırlanmış bir salata yiyebi-
lirsiniz. İki ana öğün arasında 
özellikle şekerli ya da beyaz unlu 
hiçbir şey yememelisiniz. Unut-
mayın 6-8 saatlik açlıktan sonra 
kan şekerinizi yükselten şeyler 
yiyip içmediğiniz her dakika 
yağlarınızdan yakarsınız (öğlen 
yemeğini hafif geçiştirmek konu-
sunda ilk birkaç gün zorlansanız 
da ısrarcı olun, biliyorsunuz ki, 
isterseniz başarabilirsiniz.) Ak-
şam 19.00’dan sonra su/şekersiz 
çaylar ya da yoğurt dışında kesin-
likle hiçbir şey yemeyin. Özellik-
le meyve, meyve suyu ya da kuru-
yemişi akşam yemeğinden sonra 
tüketmeyin. “Ben mutlaka öğlen 
yemek yemeliyim” diyorsanız ak-
şam yemeğini çok hafif yemeniz 
şartıyla olabilir. Her iki öğünde 
de et yemeniz kesinlikle doğru 
olmayacaktır.

Bu sayımızdaki yazımızda 
10 madde ile sağlıklı ve 
doğru beslenmede nelere 
dikkat etmemiz gerektiğini 

özetlemek istiyorum. Kilo sorunu 
olanlara vereceğim müjde ise şu 
sağlıklı beslenme ile vücudunuz 
sağlıklı bir şekilde ideal kilosuna 
zamanla mutlaka dönecektir. 
Eliminasyon diyeti ve antijenik 
gıdaların saptanmasından sonra 
sağlıklı beslenme önerilerimiz ile 
kolayca kilo verebilirsiniz hem 
de aç kalmadan. Şimdilik sadece 
sağlıklı ve doğru beslenme ilke-
lerinden bahsedelim. Ne yazık 
ki, bu konuda çok fazla kafa 
karışıklığı var. 

1. Aşağıdaki 9 maddenin hepsi 
kadar önemli olan ilk madde 
günlük 40-60 dakikalık sizi ter-
letecek şekilde hızlı adımlar ile 
yapacağınız yürüyüştür. Bu yü-
rüyüş 3 ay düzenli olarak her gün 
yapıldığında insülin direnciniz 
varsa o direnci kıracak en önemli 
ilaçtır. Unutmayın, insülin diren-
cinizi kırmadan kilo vermeniz 
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nız ekmek yiyebilirisiniz. Ama ilk 3 
aylık dönemde kesinlikle önermiyo-
rum. Mutlaka ekmek yiyecekseniz, 
organik tam buğday unundan ekşi 
maya ile 10-12 saatte mayalanmış 
ekmekten ana öğünlerde 1-2 dilim 
yiyebilirsiniz.

7. Sabah kahvaltısında reçel ya da 
helva gibi tatlılar yemeyin. Sadece 
az miktarda halis bal ya da hurma 
yenebilir. Organik ya da tabii olmak 
kaydı ile yumurta ile peynir, zeytin 
ve mevsimindeki sebze ve yeşillik-
lerden yiyebilirsiniz. Bir ya da iki 
yumurtayı hakiki tereyağı ya da 
zeytinyağı ile tavada yapabilirsiniz. 

8. Evinizde zeytinyağı ve hakiki 
tereyağı dışında yağ bulundurma-
yın. Mısırözü, ayçiçeği ya da fındık 
yağı piyasadaki şekilleriyle sanılanın 
aksine sağlıklı değildirler. Kızartma-
dan mümkün oldukça kaçının. Az 
miktarda zeytinyağı ile kısık ateşte 
yağı yakmadan bir miktar kızartma-
yı  haftada bir kez yiyebilirsiniz.

9. Tüm gün yediklerinizin yarısı çiğ 
meyve, sebze ve salatadan müte-
şekkil olsun. Yarısı da pişmiş gıda 
olabilir. Kış aylarında taze sebze açı-
ğını bol bol baklagillerden tüketerek 
giderebilirsiniz. Baklagillerin suda 
bekletildiğinden ve iyice piştiğinden 
emin olun ki içerdikleri lektinlerden 
zarar görmeyin. Mevsimindeyken 
beyaz lahana salatasını sofranızdan 
eksik etmeyin.

10. Makarna, mantı, pasta gibi 
glisemik indeksi yüksek yiyecekler 
yemeyin. Sadece az miktarda beyaz 
pirinç antijenik olmadığı için tercih 
edilebilecek bir besindir. Ama mik-
tarına çok dikkat edelim.
 
*Bu önerilerimiz genel olarak insü-
lin iğnesi kullanalar dışında herkes 
güvenle uygulayabilir. Ancak şeker 
düşmesi ve benzeri rahatsızlıkları 
olanlar mutlaka doktor kontrolünde 
bu tür değişiklikleri yapmalıdırlar.

İlk 10 maddenin her biri 1 puan olacak şekilde  her 
gün kendinize uygulayabildiğiniz maddeler için  puan 
verin aşağıdaki tabloya işleyin. Hedefiniz  her gün 
için 10 üzerinden 8 ve üzeri olsun. Eliminasyon diyeti 
sonrasında günlük 1 saat yürümek kaydıyla ortalama 8 
puanı tutturabilirseniz sağlıklı bir şekilde 3 ayda 12  kilo 
verebilirsiniz.
Bu süreci tam bir detoks sürecine çevirmek isteyen has-
talarımıza, ağır metaller yönünden analizleri yapılmış, 
ısıl işlem görmemiş, sentetik kimyasallar ve tatlandırıcı-
lar bulundurmayan kaliteli besin destek ürünleri kullan-
malarını öneriyoruz. Özel olarak takviye kullanmak için,  
2 önemli besin maddesini mutlaka almalısınız. Bunlar; 
günlük 1000 mg omega3 (EPA+DHA toplamı 1000 mg’ın 
üzeri olmalı) ve günlük 1000 ünite D vitaminidir. Bu 
ikisini kaliteli bir markadan mutlaka kullanmalısınız.

Her maddeye bir puan verin!



64

AJANDA

BU FUARLARI YAKIN TAKİPTEYİZ
Sektörün nabzı bu fuarlarda atıyor. En yeni gelişmeler, son teknoloji ürünler 
bu fuarlarda ziyaretçilerine sunuluyor. Farklı bir bakış açısı edinmek, yeni 
pazarlamak için kaçırılmayacak fuarları sizler için derledik.

Pitti Immagine Uomo
08-11 Ocak 2019
İtalya-Floransa
Erkek modası 
deyince akan suların 
durduğu bir şölen, 
Pitti Immagine 
Uomo… Stil, moda ve 
trend kavramları Pitti 
Immagine Uomo’da 
yeniden gözden 
geçiyor, anlam 
kazanıyor. “Bir erkek 
nasıl stil sahibi olur?” 
sorusunun cevabını 
tüm ayrıntılarıyla 
alacağınız fuarda, 
erkek giyimin 
vazgeçilmez unsuru 
çoraplar ise bu yıl 
da renkli tonlarda 
karşımıza çıkacak 
gözüküyor.

Fashion Week/ 14-17 Ocak 2019/Çin-Hong Kong
Modanın kalbi Fashion Week’te atıyor. 2019 trendlerinin görkemli 
sunuşuna tanık olacağınız Fashion Week, birbirinden özel tasa-
rımları modaseverlerin beğenisine sunuyor.

Garmentech 2019/ 17-20 Ocak 2019/ Banglades-Dhaka
Garmentech, dünyanın dört bir yanından gelen tekstil 
endüstrisinin paydaşlarını tek çatı altında toplamaya hazırlıyor. 
Bu sene 18’incisi düzenlenecek olan fuar, tekstil ve hazır giyim 
sektörünün son teknoloji ürünlerini sunacak. 

Dossodossi Moda Gösteri/ 13-18 Aralık 2018/
Türkiye-Titanik Belek-Antalya
Görkemli bir şova hazır mısınız? Özgün iş modeli kimliğiyle tüm 
dünyada adından söz ettiren, Türkiye'de düzenlenen en büyük 
moda ve fuar organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show, 
küresel ölçekte ses getirmeye devam ediyor. Antalya'da her 
yıl iki kez düzenlenen Dossodossi Moda Gösterisi, nitelikli yerli 
üreticilerle 30'u aşkın ülkeden 5 binin alıcıyı buluşturuyor.
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Techtextil + Material Vision
Techtextil, teknik tekstil alanında faaliyet gösteren ya da 
ilgili olan firmaların kaçırmaması gereken fuarlar arasında. 
Alanında uzman kişilerin hazırladığı sempozyumlar da 
fuarın etkinlikleri arasında yer alıyor. 

ITMA Barcelona 2019 / 20-26 Haziran 2019 / İspanya - Barselona
ITMA 2019’da sunulan en üst düzey çözümlerden 
yararlanarak işinizin geleceğine yatırım yapabilirsiniz. 
Birçok akıllı ürün ve işlemi pürüzsüzce entegre ederek 
rakiplerinizden bir adım önde kalmak için ITMA’nın sunduğu 
yenilikleri kaçırmayın. 

ShanghaiTex 2019
27-30 Kasım 2019
Çin-Şangay
Tekstil ve hazır 
giyim sektörünü 
yakından ilgilendiren 
fuar, ShanghaiTex, 
sektörün son 
gelişmelerini gözler 
önüne seriyor. 
Tekstil makineleri ve 
aksesuarlarının en 
yenileri ile tanışabi-
leceğiniz bu fuar için 
de kaçmaz diyor, 
ajandanıza ekleme-
nizi öneriyoruz. 

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics Spring
12-14 Mart 2019/ Çin-Şangay
Potansiyel müşterilerle tanışmak, yeni pazar fırsatlarını keşfetmek 
ve iş birliklerine imza atmak için kaçırılmayacak bir fuar. Dünyanın 
en büyük ve kapsamlı giyim ve aksesuar fuarları arasında yer 
alan Intertextile Shanghai Apparel Fabrics, hem ilkbahar hem de 
sonbahar gösterileriyle gelecek sezonun trendleri hakkında bilgi 
veriyor. 

Techtextil Frankfurt/ 14-17 Mayıs 2019/ Almanya - Frankfurt 
Fonksiyonel giyim tekstili ve tekstil teknolojilerinin tüm yelpazesinin 
sergileneceği Techtextil Frankfurt, teknoloji ile bütünleşen çalışmalarını 
ilgilileriyle paylaşıyor. 14-17 Mayıs tarihinde Frankfurt’ta gerçekleşecek 
fuar için şimdiden yerinizi ayırtın.
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Pekcan, Adana Müzesi’de düzen-
lenen basın toplantısında, ekim 
ayı ihracat rakamlarını açıkladı. 
Ekim ayında cumhuriyet tarihi-

nin en yüksek aylık ihracat rakamına 
ulaşıldığını aktaran Pekcan, şunları 
söyledi: “Ekim ayında yüzde 13,1 artışla 
15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirdik. Yine ekim ayında 
ithalatımız yüzde 23,5 düşüşle 16 
milyar 261 milyon dolar oldu. 12 aylık 
yıllıklandırılmış ihracat tutarımız da 
yüzde 7,9 artışla 166 milyar 809 milyon 
dolar oldu. Ekim ayı itibarıyla en çok 
ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İn-
giltere, İtalya. Hepsi de kaliteye odaklı, 
kaliteli malı ve rekabetçi fiyatı takdir 
eden ülkeler. İhracatçılarımızı kalitesi 
yönüyle de takdir ediyorum.”
Pekcan, yeni ekonomi programı 
kapsamında ihracatın yıl sonunda 170 
milyar dolara ulaşacağını öngördükle-
rini bildirerek, "Hedef ülke pazarlarına 
da ihracatımız hızla artmaktadır. 
Meksika'ya yüzde 14, Hindistan'a yüz-
de 16, Latin Amerika'ya yüzde 41. Afri-
ka ülkelerine stratejik olarak bakıyoruz 
ve ekim ayı ihracatımız geçen yılın 

ekim ayı ihracatımıza göre Afrika'ya 
yüzde 25 artmış bulunmaktadır." dedi. 
Ticaret Bakanı Pekcan, ihracattaki 
başarıya katkı sağlayan tüm kesimlere 
teşekkür etti.

En fazla ihracat otomotivde
Otomotiv endüstrisi, ekim ayında 2,9 
milyar dolarla en fazla ihracat ger-
çekleştirilen sektör olarak belirlendi. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre, otomotiv endüstrisi 
geçen ay 2 milyar 920 milyon 932 bin 
dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv 
endüstrisi, söz konusu sonuçla en fazla 
ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.
Otomotiv endüstrisini 1 milyar 595 
milyon 243 bin dolarla kimyevi 
maddeler ve mamulleri, 1 milyar 568 
milyon 198 bin dolarla hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörleri takip etti. Ekim 
ayında en fazla ihracat artışı yüzde 113 
ile mücevher sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen 
ay yüzde 81'ini gerçekleştiren sanayi 
grubunda 2017'nin aynı dönemine 
göre, yüzde 16'lık artışla 12 milyar 742 
milyon 130 bin dolarlık ihracat yapıldı. 

Söz konusu dönemde toplam ihracatın 
yüzde 13,8'ini oluşturan tarım grubun-
da yüzde 4,1'lik yükselişle 2 milyar 167 
milyon 734 bin dolarlık, toplam ihra-
cattan yüzde 2,6 pay alan madencilikte 
de yüzde 2,8 artışla 415 milyon 503 bin 
dolarlık ihracat gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya 
gerçekleşti
İhracat pazarlarına bakıldığında en 
fazla ihracat Almanya'da gerçekleşti. 
Almanya'ya 1,5 milyar dolarlık ihracat 
yapıldı. Almanya'yı 1,1 milyar dolar 
ile Birleşik Krallık, 879 milyon dolar 
ile İtalya ve 853 milyon dolar ile Irak 
izledi. 159 ülkeye ve bölgeye ihracat 
artarken, 70 ülke ve bölgeye ihracat 
azaldı.
Ekim ayında 53 il ihracatını arttırırken, 
28’inde ihracat azaldı. En çok ihracat 
gerçekleştiren iller sırası ile 6,9 milyar 
dolar ile İstanbul, 1,3 milyar dolarla Ko-
caeli, 1,2 milyar dolarla Bursa, 884 mil-
yon dolarla İzmir, 706 milyon dolarla 
Ankara olurken, Kastamonu ihracatını 
5 kat arttırarak 26 milyon dolar ile en 
fazla artış gösteren il oldu.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK
AYLIK İHRACAT RAKAMINA ULAŞTIK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM ile düzenlenen toplantıda ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. 
“Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık” diyen Pekcan, ekim ayında yüzde 13,1 
artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

TÜRKİYE EKİM AYI İHRACATI
ALMANYA 1,4 Milyar $

BİRLEŞİK KRALLIK 1,06 Milyar $

İTALYA 877,8 Milyon $

BİRLEŞİK DEVLETLER 784,1 Milyon $

İSPANYA 759,2 Milyon $

FRANSA 618,9 Milyon $

IRAK 737,8 Milyon $

HOLLANDA 388,3 Milyon $

ROMANYA 356,4 Milyon $

BELÇİKA 353,2 Milyon $
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2018 yılı Ekim ayında Türkiye’den 
1,568 milyar dolar değerinde hazır 
giyim ve konfeksiyon ihracatı 
yapıldı ve sektör ihracatı 2017 

yılının Ekim ayına kıyasla yüzde 2,4 
oranında artış gösterdi. 2018 yılının 
Ocak-Ekim döneminde hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatının Türkiye 
genel ihracatındaki payı yüzde 10,7 
olarak hesaplandı. Bu pay 2015 yılının 
Ocak-Ekim döneminde yüzde 11,8; 
2016 yılının Ocak-Ekim döneminde 
yüzde 12,3 ve 2017 yılının Ocak-Ekim 
döneminde de yüzde 11 idi. Öte yandan, 
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 
sanayi ihracatındaki payı 2017 yılının 
Ocak-Ekim döneminde yüzde 14,3 
iken 2018 Ocak-Ekim döneminde 
yüzde 13,1 oldu. Veriler, hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörünün hem Türkiye 
genel ihracatındaki hem de sanayi 
ihracatındaki payının 2018’in ilk on ay 
itibarıyla azaldığını ortaya koydu.
2018 yılının Ocak-Ekim döneminde 
Türkiye’den en fazla hazır giyim ve 
konfeksiyon ihraç edilen ilk üç ülke 
Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde 
sıralandı. Yılın ilk on ayında Almanya’ya 
yüzde 1,3 oranında artışla 2,7 milyar 
dolarlık ihracat yapılırken, İspanya’ya 

TÜRKİYE HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI
2017 EKİM 1000 $ 2018 EKİM 1000 $ 2018 PAY %

ALMANYA 269,5 Milyon $ 242,2 Milyon $ 18,8

İSPANYA 223,7 Milyon $ 242,7 Milyon $ 12,4

İNGİLTERE 170,5 Milyon $ 193,1 Milyon $ 11,3

HOLLANDA 67,7 Milyon $ 72,7 Milyon $ 4,9

FRANSA 60 Milyon $ 60,9 Milyon $ 4,8

IRAK 80,1 Milyon $ 77,5 Milyon $ 4,1

ABD 48,9 Milyon $ 55,6 Milyon $ 3,3

İTALYA 37,3 Milyon $ 41,7 Milyon $ 3,2

DANİMARKA 31,1 Milyon $ 33,2 Milyon $ 2,2

İSRAİL 33,1 Milyon $ 33,6 Milyon $ 2

yüzde 17,2’lik artışla 2,1 milyar dolarlık 
ve İngiltere’ye yüzde 3,6 artışla 1,7 milyar 
dolarlık ihracat yapıldı. 

Hollanda ihracatında
yüzde 19,4’lük artış
2018 yılının ilk on ayında en fazla 
ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde 
Hollanda’ya yönelik hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatı, 2017 yılının 
Ocak-Ekim dönemine kıyasla yüzde 
19,4 oranında arttı. Irak haricindeki 
diğer dokuz ülkede yüzde 1,3 ile 
yüzde 19,4 arasında değişen oranlarda 
artışlar kaydedilirken Irak’a ihracatta 

yüzde 5,4 oranında düşüş kaydedildi. 
İlk on ülkeye yönelik hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatı, 2017 yılının ilk 
on ayına göre yüzde 6,9 oranında 
artarak 10,2 milyar dolar oldu. Bu ilk 
on ülkeye gerçekleştirilen ihracat 14,8 
milyar dolarlık toplam hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatının yüzde 68,6’sına 
karşılık geldi. 2018 yılının Ocak-Ekim 
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 47,8 artışla 232 
milyon dolara yükseldi. 

10 AYDA
 14,8 MİLYAR 

DOLARLIK İHRACAT 
YAKALANDI

Son 10 aylık dönemde Türkiye hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatı, Türkiye genel 

ihracatından yüzde 10,7 pay alarak 14,8 milyon 
dolara ulaştı. İhracat artışında öne çıkan 

ülkelerin başında Rusya geldi.
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Türk çorap sektörü, Ekim ayında 
Suudi Arabistan’a yapmış 
olduğu ihracatta geçen seneye 
kıyasla yüzde 71,4 oranında 
büyüme kaydetti. Ocak-Ekim 
döneminde yüzde 4,4 oranında 
artış görülen çorap ihracatı 
902,9 milyon dolara ulaştı.

ÇORAP İHRACATI 10 AYDA
902,9 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Türkiye, Ocak-Ekim ayı çorap 
ihracatı geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 
4,4 oranında artışla 902,9 

milyon dolara ulaştı. Söz konusu 
10 aylık dönemde, en çok ihracat 
gerçekleştirilen ülke 215,8 milyon 
dolar ile İngiltere olurken, onu 
184,4 milyon dolar ile Almanya, 
95,3 milyon dolar ile Fransa ve 56, 

milyon dolar ile Hollanda takip etti. 
2018 yılı Ocak-Ekim döneminde, 
İngiltere ihracatındaki artış yüzde 
8,8 oranında seyrederken, pazar 
payı yüzde 23,9 olarak belirlendi.  
Almanya’nın pazar payı yüzde 
20,4 olarak kaydedilirken, en çok 
ihracat yapılan ilk 20 ülkenin 
toplam pazar payı yüzde 87,1 olarak 
kaydedildi. Ocak-Ekim dönemi 

ihracatında göze çarpan önemli 
bir nokta ise, ABD ihracatındaki 
yükseliş oldu. 2017 yılının Ocak-
Ekim döneminde 10,4 milyon dolar 
olan ABD ihracatı yüzde 60,2 
oranında büyüme göstererek, 2018 
yılının aynı döneminde 16,6 milyon 
dolara ulaştı. Türk çorap sektörü, 
2018 yılının Ekim ayında ise, geçen 
yıla kıyasla yüzde 4,5’lik hafif bir 
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GÖSTERGELER

TÜRKİYE ÇORAP İHRACAT RAKAMlARI (BİRİM: $)

2017 Ekim 2018 Ekim %Değişim 2017 Ocak-Ekim 2018 Ocak-Ekim % Değişim

Adet 15.336.775 15.168.937 % -1,1 121.918.109 115.150.963 % -5,6

Çift 129.435.327 135.908.182 % 5,0 1.221.037.905 1.270.573.817 % 4,1

TÜRKİYE ÇORAP İHRACAT RAKAMlARI (BİRİM: $)

2017 Ocak-Ekim 2018 Ocak-Ekim %Değişim %2018 Pay

İngiltere 198.384.024 215.870.069 % 8,8 % 23,9

Almanya 181.167.491 184.452.163 % 1,8 % 20,4

Fransa 89.903.628 95.343.835 % 6,1 % 10,6

Hollanda 46.822.748 56.732.761 % 21,2 % 6,3

İspanya 41.397.477 42.748.846 % 3,3 % 4,7

İsveç 28.063.583 27.735.854 % -1,2 % 3,1

İtalya 28.842.035 27.052.278 % -6,2 % 3,0

Belçika 23.470.489 22.878.423 % -2,5 % 2,5

A.B.D. 10.411.736 16.684.189 % 60,2 % 1,8

Danimarka 12.719.776 12.448.037 % -2,1 % 1,4

Genel Toplam 865.180.762 902.993.564 % 4,4

TÜRKİYE ÇORAP İHRACAT RAKAMlARI (BİRİM: $)

2017 Ekim 2018 Ekim %Değişim %2018 Pay

İngiltere 27.769.477 27.858.514 % 0,3 % 27,4

Almanya 22.860.314 19.955.746 % -12,7 % 19,7

Hollanda 7.182.234 8.505.049 % 18,4 % 8,4

Fransa 9.377.980 7.924.968 % -15,5 % 7,8

İspanya 5.338.181 3.916.887 % -26,6 % 3,9

İsveç 2.531.049 2.518.548 % -0,5 % 2,5

Belçika 2.204.176 2.032.676 % -7,8 % 2,0

İtalya 2.240.696 1.762.805 % -21,3 % 1,7

A.B.D. 1.022.044 1.726.603 % 68,9 % 1,7

Slovakya 1.664.529 1.556.970 % -6,5 % 1,5

Genel Toplam 106.370.353 101.551.749 % -4,5%

gerileme göstererek 101,5 milyon dolar oldu. Ekim 
ayında en çok ihracat yapılan ülke, 27,8 milyon dolar 
ile İngiltere oldu. İngiltere’nin pazar payı yüzde 27,4 
olarak kaydedilirken, en çok ihracat yapılan ikinci 
ülke ise 19,9 milyon dolar ile Almanya oldu. Ekim 
ayında Hollanda ihracatı 8,5 milyon dolar olurken, 
Fransa ihracatı 7,9 milyon dolar olarak belirlendi. 
En çok ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında en büyük 
ihracat artışı Suudi Arabistan’da görüldü. 2017 yılının 
Ekim ayında 721,5 bin dolar olan Suudi Arabistan 
ihracatı 2018 yılının aynı ayında yüzde 71,4 oranında 
artış göstererek 1,2 milyon dolara ulaştı.





76

URGE

IHKIB’s Socks Cluster companies organized a Trade Mission to New York as part of the URGE project.
13 Turkish socks companies participated in the project, the opportunity to recognize the US market and 
promote the Turkish socks industry was caught.

TURKISH SOCK COMPANIES TOOK 
THE PULSE OF THE USA MARKET

Within the scope of socks clusters 
URGE project, which was realized with 
the cooperation of İHKİB, Turkish 
socks firms organized a Trade Mission 
to New York to meet with US buyers.
Turkish socks manufacturing firms, 
who have been experiencing an interest 
above the expectations, stated that they 
expected to reach to the export figüre 
of $ 22 million with the increase of 70 
percent created with the synergy of the 
visit.
The delegation was held with the par-
ticipation of 19 people from 13 cluster 
companies and İHKİB.
With the above and beyond the par-
ticipation of over 45 buyers in New 
York, productive talks were made and 
representatives returned to Turkey with 
large orders. During the highly produc-
tive visit, it was also emphasized that 
the Turkish socks market has a poten-

tial above the target with the positive 
feedback received.

Hopes are being refreshed
The Chairman of the Association of 
Socks Manufacturers Ilker Öztaş stated 
that the visit is important in order to 
analyze the US market in a good way. 
“The visit, which is important in terms 
of introducing the Turkish socks indus-
try and meeting the major socks firms 
in the country, was also a productive 
first step to enter the market." stated 
İlker Öztaş and summarized the reflec-
tion of the trade war between USA and 
China to the agenda of the economy 
by saying: "We realize that our sector 
and even other sectors can turn this 
political relationship state of USA and 
China into an opportunity." As a result 
of the URGE studies, the Turkish socks 
industry, which increases its efficiency 

in the markets determined, is expected 
to continue its increase in exports 
with the US visit. The Chairman of 
the Socks Manufacturers Association 
Board of Directors Ilker Öztaş said; 
”Every visit to the US, such as well-
passed marketing activities and visits, 
has been a hope for us to renew our 
export targets."

Both parties will benefit from 
the co-operation
Vice President of İHKİB and Chair-
man of Socks URGE Committee Özkan 
Karaca, shared his impressions of the 
US visit and stated: “One month after 
the Magic Show held on August 12-15, 
we visited New York with representa-
tives of our 13 companies in the socks 
clusters URGE Project to open new 
cooperation channels. We were plan-
ning a binary business meeting (B2B) 
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Hobi Socks Board Member Tugçe İyikülah Arık stated that the visit was efficient in order 
to observe the latest situation in the US market.

As a result of URGE studies, it 
is expected that the Turkish 
socks manufacturing sector, 
which has increased its 
effectiveness in the markets, 
will continue to increase its 
exports with the US visit.

with up to 20 buyers in New York. We 
came across with an attention above 
our expectations. We had very efficient 
interviews with 45 buyers instead of 
20. Although we extended our pro-
gram for two hours, we had difficulty 
meeting B2B demands. When the 
program could not fit in one day, our 
companies were able to meet in the 
offices of reception groups the next day 
and complete their negotiations. We 
returned to Turkey with very large or-
ders. Thanks to the synergy that will be 
created by our New York organization, 
I expect that our socks exports to the 
US will rise by 70 percent to more than 
$ 22 million this year. We will benefit 
from the co-operation between us and 
the US buyers in the coming years. I 
believe we will put the US in the top 5 
of Turkey's largest sock export market 
in 5 years.” He said.

The importance R&D increases
Vice President of İHKİB and Chairman 
of Socks URGE Committee Karaca said 
that R&D is vitally important in socks 
sector as well as in almost all industry 
branches, and by this fact, the firms are 
saving more resources for R&D. Karaca 
pointed out that taking R&D within the 
scope of incentives last year is a very 
important step for companies and said: 
“As İHKİB, we offer all kinds of support 
to our companies about R & D activi-
ties.”
Referring to the problems faced by the 
sector this year, Karaca said: “At first 
glance, the upward movement in the 
currency seems to be in favor of the 
exporter, but the extreme volatility in 
the exchange rate is not our preference. 

It is much more important for us if 
the rate is predictable. On the other 
hand, we want to produce more and 
export more for our country. For more 
production, we have to modernize 
our existing facilities and make new 
investments.
However, we are in a period where 
credit rates reach 35-40 percent.
There is no attraction to investing in 
such costly financing. In this process, 

we expect our banks to conduct posi-
tive discrimination for our garment 
industry, which provides a net inflow of 
14 billion dollars each year to our coun-
try. I deeply care about the revision of 
the R&D incentives to cover more of 
our company.” 
Özkan Karaca said that they partici-
pated in the Magic Show, which is one 
of the world's largest ready-made gar-
ment fairs in Las Vegas since 2014 with 
at least 10 stocking companies. Karaca 
stated that the US's view of the Turkish 
socks industry has changed consider-
ably due to its persistent participation 
and high-quality production.

The rapid change of the socks 
producers in the last 3 years
In the intense period of the B2B ne-
gotiations with US buyers, the private 
collections prepared by the companies 
also had a large share.
Özkan Karaca gave detailed informa-
tion to the buyers about the collections 
prepared meticulously by Turkish socks 
manufacturing firms.
Karaca stated that the Socks Cluster 
URGE Project played an important role 
in increasing the collection capacities 
of the companies and stated that they 
give consultancy services to companies 
participating in URGE Project about 
personal and institutional develop-
ment, social responsibility, design and 
R&D, value-added production and 
technical socks producing: “We have 
achieved positive progress in 3 years 
and then accelerated our marketing 
activities. I would like to thank the 
Ministry of Trade for their contribution 
to our project” he said.
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URGE

Erbos Socks Chairman of the Board Suat Öztürk said:“ We were able to have face to 
face meetings with leading American socks buyers and get information about market 
expectations.“

Productive meetings 
with buyers were held in 
New York where there 
was participation beyond 
expectations and the 
representatives returned to 
Turkey with large orders.

The pulse of the market was 
taken
Hobi Socks, which participated in the 
URGE project, was one of the companies 
that gained an appreciation of US buyers 
with its wide range of products. Board 
Member Tuğçe İyikülah Arık, stated that 
the visit was efficient in order to observe 
the latest situation in the US market 
for socks exporters, as well as to see the 
warm approach of the US buyers against 
Turkey, and added that they were able to 
measure the "pulse of the market" with 
the visit. Arık stated: “We realized that 
buyers examined the Turkish products 
with great interest and they want to 
come back to Turkey again although 
they are working mostly with China and 
the Far East market. Arık added that 
the US buyer is quite satisfied with the 
diversity of the Turkish socks.

Now is the time to complete 
the deficits
Erbos Socks, one of the members of the 
Socks Manufacturers Association, was 
among the companies in the URGE pro-
ject. Erbos Socks Chairman Suat Öztürk 
stated: “I think that the American B2B 
visit made within the scope of URGE is a 
very accurate and appropriate organiza-
tion.” And stated that the organization 
contributed a great deal to the sector 
by saying: “Since we have a weighted 
export structure in Europe as the socks 
manufacturing sector, we have been 
able to develop our weak and deficient 
sides. We were able to get acquainted 
with the expectations of the market 
by face-to-face meetings with leading 
American sock buyers. This organization 
has made serious contributions to the 

sector. We hope that such activities will 
be done frequently in terms of sector 
development. We would like to thank 
all the İTKİB and URGE team who have 
contributed to the organization.“

How can we compete with 
China?
Eligül Socks was another company par-
ticipating in the organization.
Eligül Socks Chairman of the Board 
Erhan Eligül stated that the USA is a 
very attractive market for the socks sec-
tor both in terms of its population and 
purchasing power and underlined that 
working with the US has become a must 
for all producers today, with the current 
situation created by the increase in the 
dollar. In the light of all this informa-
tion, Eligül said that the sectoral trade 
delegation within the scope of Socks 
Cluster URGE project is very accurate 

in timing: “As representatives of the 
low-profile sector in the USA, we had 
the opportunity to get to know the 
sock market here and the actors of this 
market. We have received new informa-
tion on price ranges, product quality. We 
have knowledge about what we can do in 
the market, what we have to do to com-
pete with China and what can happen. 
With this information, we will develop 
our marketing strategy in the short term 
and try to be permanent in this coun-
try with sectoral trade committee and 
fairs like Las Vegas Magic." He stated. A 
significant meeting took place during 
the US visit and Turkish socks manu-
facturing firms met with John, a young 
entrepreneur with Down Syndrome. As 
you know, in the previous issue of our 
Çorapland magazine, we shared John's 
story. Socks Manufacturers Association 
Chairman İlker Öztaş congratulated him 
by sharing this news with John. John's 
happiness at the time he saw the news 
was worth seeing.
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Organized twice a year, Fashion World 
Tokyo brought together the stakeholders 
of the fashion world and was held with a 
magnificent organization between 22nd 
and 24th of October. Fashion World 
Tokyo, organized by Reed Exhibitions 
Japan Ltd and named as Japan's largest 
trade fair, consisted of five sections. Built 
on a total area of 25 thousand 690 square 
meters, Fashion World Tokyo has been 
presented to fashion lovers with fashion 
supply and presentations in textiles, 
handbags, shoes, jewelry and men's fash-
ion. The fair hosted 70 exhibitors in the 
fashion textile field, 225 in the fashion 
supply area,210 in shoe, 135 in bag, 35 in 
jewelry, 230 in fashion clothing, 55 in 
male fashion, while 926 exhibitors from 
39 countries were provided, the number 
of visitors of the fair reached 19 thousand 
952. In the fair where Spring / Summer 
collections were exhibited in October 
2018, there were countries who par-
ticipated nationally as well as firms who 
participated from many countries around 
the world. Among the countries that 
participated in national participation, 
Germany, Bangladesh, Brazil, China, 
Ethiopia, South Africa, Korea, Mada-
gascar, Mongolia, Portugal, Taiwan, and 
Vietnam took the opportunity to exhibit 
their products in their pavilions. In the 
fair where bilateral meetings took place, 
seminars were also organized to inform 
the visitors. These seminars were given by 
the Japanese fashion industry's leading 

Organized twice a year in the months of March and October, Fashion World Tokyo brought together the 
actors of the fashion industry with its comprehensive organization. The fair, attended by the members of the 
Turkish Socks Manufacturers Association Board of Directors, was considered an important opportunity to 
recognize the Japanese market.

FASHION WIND BLEW IN TOKYO

advisory board members and Japanese 
fashion industry officials and the partici-
pants benefited from the recognition of 
the market. In addition to the representa-
tives of the sector, Kenzo Takada, Japan's 
most famous fashion designer shared his 
experiences in fashion and it was among 
the most popular events. Another thing 
that attracted the most attention of the 
visitors in the fair was the design street 
created within the fair area. In the design 
alley where 80 designers exhibited their 
products, different and unusual designs 
were hinting on the trends of 2019. In 
order to learn about the Japanese market 
Perran Yeşil, Turkish Socks Manufactur-
ers Association Trade Committee Chair-

man and Vice Chairman Ender Doğan 
participated with Fashion World Tokyo 
Reed Exhibitions Turkey Office. 
After receiving detailed information from 
Ms. Megumi Yanai and Ms. Ei Iwasaki, 
the authorities of the Organizer com-
pany about the fair, the Members of the 
Turkish Socks Manufacturers Associa-
tion Board of Directors met with Murat 
Yapıcı, Commercial Attache of Tokyo, 
and Mehmet Ayaz, Deputy Commercial 
Attache. Perran Yeşil and Ender Doğan 
stated that they had an efficient fair pro-
cess in order to get to know the market, 
and said that they will continue to attend 
the fair as Turkish Socks Manufacturers 
Association.



1001 GÜZEL SÖZDEN
SEÇKİLER

Zihin paraşüt gibidir. Açık değilse işe yaramaz. 
Frank Zappa

Aklın üç ilkesi, iyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmaktır. 
Demokrit

Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, 
bilgisizlik ve tembellik. 

Haeckel

Arkanı güneşe çevirme, gölgen önüne düşer. 
Tagore

Bir ulusun büyüklüğü, nüfusun çokluğu ile değil,
akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür.

Victor Hugo

Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. 
Mevlana

Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten, ona 
büyük bir servet bırakmış olur.

Etienne Gilson

Düşünmeden konuşmak, nişan almadan
ateş etmeye benzer. 

R. Digest

Fenalıkların ilki ve en büyüğü,
haksızlıkların cezasız kalmasıdır. 

Eflatun

Gençken bilgi ağacını dikmezsek, ihtiyarlığımızda 
gölgesinde barınacak ağacımız olmayacaktır.

Chesterfield

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. 
Victor Hugo

Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur. 
Goethe

Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır. 
La Rochefoucauld

Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma 
döner. Fakat gelenle giden aynı şey değildir. 

Attila İlhan

Geçmişi hatırlayamayanlar, onu bir kere daha
yaşamak zorunda kalırlar.  

G. Santayana
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