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BAŞKAN

Gelecek Gençlerimizin 
parmakları ucunda

Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
İlker Öztaş

Biz; Çorap Sanayicileri Derneği ve Türkiye ekonomisine güç 
veren sektör temsilcileri olarak her zaman gençlerimizin 
yanındayız ve onların gelişimi için her türlü desteği vermeye 
hazırız. Çünkü biliyoruz ki; geleceğimiz gençlerimizin 
parmakları ucunda ve onların yılmadan, pes etmeden, 
azimle ve kararlılıkla çalışmaları ve tabii ki; son teknolojileri 
yakından takip etmeleri ülkemiz için çok ama çok değerli. 
Bu yüzden her fırsatta üniversite-sanayi işbirliğinin 
neden olması gerektiğini gittiğimiz toplantılarda ve 
organizasyonlarda anlatıyoruz. Örneğin;  geçtiğimiz aylarda 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil bölümü 
tarafından “2018 Yılı Diploma Projeleri Defilesi” gerçekleşti 
ve biz de ÇSD olarak bu güzel ve anlamlı organizasyonda 
yer almaktan dolayı mutluyduk. Tekstil Bölümü son sınıf 
öğrencileri; baskı, dokuma, örme ve giyim tasarımları 
alanında yaptıkları tasarımları sektör temsilcileri ile bir araya 
getirmenin heyecanı içerisindeydiler. Onların bu heyecanı 
ve mutluluğu doğru yolda olduğumuzu bizlere bir kere daha 
gösterdi.
Her fırsatta dile getirdiğimiz bir hususu bir kez daha 

dergimiz aracılığı ile sizlerle paylaşmak istiyor ve gençlerimize 
seslenmek istiyorum. Yenilikleri sürekli takip etmelisiniz. 
Yurt dışına çıkmalı ve dünyada sektörünüzle ilgili yaşanan 
tüm gelişmeleri birebir görmelisiniz. Bakın; İHKİB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcımız Özkan Karaca ile birlikte yine 
geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz ABD ziyaretimiz, 
sözlerimin kanıtıdır. Bu ziyarette çorap üretim üssü olarak 
bilinen Manufacturing Solutions Center’ı gezdik ve
Ar-Ge faaliyetlerini birebir görme şansına sahip olduk. Bu 
gezi bizlere, sektörümüz ve ülkemiz için daha farklı nasıl 
güzellikler ve de yenilikler izlememiz gerektiğini gösterdi.
Diğer taraftan;  Ekonomi Bakanlığı tarafından “İhracata 
Yönelik Devlet Yardımları” başlığı altında sağlanan 
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği
(UR-GE), kapsamında genç tasarımcılara yönelik düzenlenen 
seminerlerde en son “Çorap İmalatçılarının Dış Pazarlara 
Açılımı Değerlendirme Semineri” gerçekleştirildi. Bu semineri 
ve seminerde hangi konulara değinildiğini bu sayımızda 
A’dan Z’ye okuyacaksınız. Çorap tasarımlarından kapasite 
geliştirilmesine kadar pek çok alanda çorap imalatçılarının 
dış pazarlara açılımını değerlendirdik ve bu seminerin de 
gençlerimiz için bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum.

Kısacası; tüm hızımızla yolumuza devam ediyor ve 
gençlerimize ışık oluyoruz. Genç tasarımcılarımızın bu uğraş 
ve çabamızı boşa çıkarmayacağına olan inancım tam.

Sevgi ve saygılarımla…
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DÜNYADAN

ABD vergiyi sessizce düşürdü

BRICS Zirvesi'nde şeffaf ekonomi vurgusu

ABD Senatosu Çin'den ithal yüzlerce üründen 
alınan gümrük vergisini azaltan yasayı sessizce 
onayladı. ABD ile Çin arasında ticaret politikası 
kaynaklı gerilim tırmanırken, ABD Senatosu 
Çin'de üretilen yüzlerce üründen alınan gümrük 
vergisini azaltan veya sıfırlayan yasa teklifini 
onayladı. Senato herhangi bir tartışma olmadan, 
oy birliğiyle tost makinelerinden kimyasal 
maddelere kadar bin 660 ithal üründe gümrük 
vergisini azaltan veya kaldıran kararı onayladı. 

Hükümet kayıtlarına göre bu ürünlerin yaklaşık 
yarısı Çin'de üretiliyor. ABD Başkanı Donald 
Trump ABD'nin yüksek teknoloji alanındaki 
üstünlüğünü tehdit eden sektörlerindeki hızlı 
büyümeyi durdurmak amacıyla Çin'den ithal 
ürünlere bir dizi gümrük vergisi getirdi. Çin de 
buna eşdeğer adımlarla karşılık verdi. Senato'dan 
geçen bu yasanın şimdi Temsilciler Meclisi'nden 
geçen benzer bir yasa ile uyumlu hale getirilmesi 
gerekiyor.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 
düzenlenen 10. BRICS (Brezilya, Rusya, 
Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi'nin 
sonuç bildirgesinde, şeffaf ve çok taraflı 
ticaret sisteminin desteklenmesi ve dünyanın 
farklı bölgelerinde devam eden çatışmaların 
sonlandırılması çağrısında bulunuldu. BRICS 
Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, “Dünya Ticaret 
Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde şeffaf 
ve çok taraflı ticareti destekliyor ve yeniden 

onaylıyoruz” ifadelerine yer verildi. Enerji 
alanında alınan kararlarla ilgili "BRICS Enerji 
Bakanları, BRICS Enerji Araştırma İşbirliği 
Platformu'nun kurulmasına yönelik anlaşmaya 
vardı” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, sonuç 
bildirgesinde, BRICS üyesi ülkelerin, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika başta olmak üzere dünyanın 
farklı bölgelerinde devam eden çatışmalara son 
verilmesi, Suriye ve Yemen'deki krizin daha 
fazla uzatılmaması gerektiği vurgulandı. 

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya 
için Temmuz ayı ihracat beklentileri anketinin 
sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Alman 
ihracatçıları arasında iş güveni yedi aylık 
azalışın ardından toparlanma sinyali verdi. 
Almanya’da Haziran’da 12,6 puan olan İhracat 
Beklenti Endeksi, Temmuz ayında 13,7 puana 
çıktı. Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin 
yaptığı değerlendirmede, ihracat beklentilerinde 
bu ayki artışa rağmen dünya ekonomik 
ortamının Alman ihracatçılar için hâlâ zor 
olduğunu dile getirdi. Fuest, "Alman otomobilleri 
üzerindeki tarife tehdidi, otomotiv oyuncuları 
arasındaki hissiyatı zayıflatıyor” açıklamasında 
bulundu.

Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic 
Raab Brüksel'de Brexit müzakerelerindeki 
son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi. 
İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından da 
Gümrük Birliği'ne dahil olabileceğini belirten 
Barnier, “İngiltere parasını, hukukunu ve sınır 
kontrolünü tekrar eline almak istiyor. Buna saygı 
duyuyoruz. AB de aynı şekilde parasını, hukukunu 
ve sınırlarını kontrol etmek istiyor” ifadesini 
kullandı. Barnier, İngiltere'nin teklif ettiği gümrük 
uygulamaları planı hakkında, "AB, gümrük kural 
ve politikalarını birlik üyesi olmayan ve yönetim 
yapısında yer almayan bir ülkeye devredemez” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Almanya’nın ihracatında 
toparlanma sinyali

AB'den İngiltere'nin 
Brexit planına ret
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TÜRKİYE'DEN

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
verilerine göre, ilk 6 ayda Türkiye'ye en çok ziyaretçi 
2 milyon 374 bin 695 kişiyle Rusya'dan geldi. 
Almanya 1 milyon 547 bin 259 kişiyle ikinci, İran 
ise 1 milyon 159 bin 402 kişiyle üçüncü sırada yer 
aldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Türkiye'ye 
yapılan girişlerde 2015'te Almanya 5 milyon 357 bin 
40 kişiyle ilk, Rusya 3 milyon 633 bin 219 kişiyle 
ikinci, İngiltere 2 milyon 269 bin 380 kişiyle üçüncü 
sırada yer aldı. 2016'da Almanya 3 milyon 808 bin 
463 kişiyle, Gürcistan 2 milyon 195 bin 727 kişiyle, 
Bulgaristan 1 milyon 685 bin 983 kişiyle Türkiye'ye 
en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu. 2017 yılında 
Türkiye'ye giriş yapan ülkeler arasında ilk sırada 
4 yıl sonra değişiklik yaşandı. 2017'de ilk sırada 4 
milyon 702 bin 482 kişiyle Rusya yer alırken, ikinci 
3 milyon 519 bin 206 kişiyle Almanya, üçüncü ise 2 
milyon 497 bin 812 kişi ile İran oldu.

Sınai mülkiyet verilerinden derlenen bilgilere 
göre, Türkpatent'e yapılan patent başvuru sayısı 
haziran sonu itibarıyla 2 bin 838’i yerli, 5 bin 22'si 
yabancı olmak üzere 7 bin 860 oldu. Türk Patent 
ve Marka Kurumu’na (Türkpatent) haziran ayı 
itibarıyla 53 bin 436'sı yerli olmak üzere toplam 
60 bin 338 marka başvurusu yapıldı. Söz konusu 
dönemde kuruma 53 bin 436'sı yerli, 6 bin 902'si 
yabancı olmak üzere toplam 60 bin 338 marka 
başvurusunda bulunulurken, yerli marka başvuru 
oranı yüzde 88,6 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın 
ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
yerli marka başvuruları yüzde 3,5, toplam marka 
başvuruları yüzde 2,2 ve yerli patent 
başvuruları ise yüzde 8,4 artış 
gösterdi. Bu dönemde bin 395'i 
yerli olmak üzere bin 
429 faydalı model 

başvurusu yapıldı. Yerli faydalı model başvuru 
oranı da yüzde 97,6 olarak belirlendi. Haziran 
itibarıyla tescil sayıları markada 39 bin 989'u yerli 
olmak üzere toplam 42 bin 755, patentte bin 215'i 
yerli olmak üzere 6 bin 442, faydalı modelde 194'ü 
yerli olmak üzere 215, tasarımda 19 bin 928'i yerli 
olmak üzere toplam 23 bin 540 olarak kaydedildi. 
Bu yılın ilk yarısında TÜRKPATENT'e 125 yeni 
coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Yerli tasarım başvurusu yüzde 83,2’lük oranda
Haziranda 18 bin 28'i yerli, 576'sı yabancı, 3 bin 
55'i Lahey sistemi üzerinden uluslararası başvuru 

olmak üzere toplam 21 bin 659 tasarım 
başvurusu gerçekleşti. Yerli tasarım 

başvurusu oranı yüzde 83,2 
olarak kayıtlara 

geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2018'e 
ilişkin 'Sektörel Güven Endeksleri' raporunu 
açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet 
sektörü güven endeksi Haziran ayında 91,2 
iken, temmuz ayında yüzde 0,7 oranında artarak 
91,9 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven 
endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde 
“iş durumunun” iyileştiğini ve “hizmetlere olan 
talebin” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi 
sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç 
aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını 
bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı. Hizmet 
sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve 
hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 
2,5 ve yüzde 1,9 artarken, hizmetlere olan talep 
beklentisi endeksi yüzde 1,8 azaldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret 
sektörü güven endeksi temmuz ayında yüzde 
3,1 oranında artarak 97,3 değerine yükseldi. 
Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki 
bu yükseliş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-

satışların” arttığını, “mevcut mal stok seviyesinin” 
mevsim normallerinin altında olduğunu 
değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “iş 
hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim 
yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; 
iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş 
hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 
3,8, yüzde 3,4 ve yüzde 2,1 arttı.

İnşaat sektörü güven endeksi 77,1 oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü 
güven endeksi Temmuz ayında yüzde 2,4 oranında 
artarak 77,1 değerine yükseldi. Bu artış; “alınan 
kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim 
normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç 
aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış 
bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından 
kaynaklandı.

6 ayda 60 bin marka başvurusu

Türkiye’ye en çok ilgi 
Ruslardan geldi

Sektörel güven endekslerinde artış





10

SEKTÖRDEN

ÇSD, Avrupalı temsilcilerle bir araya geldi

İHKİB iş birliği ile düzenlenen Çorap ve Örme URGE 
Projeleri kapsamında ÇSD üyeleri Almanya ve 
İtalya’dan gelen 15’ten fazla markayı temsilen 11 
satınalmacı ile bir araya geldi. 31 üretici Bonprix, 
Woverat, Burberry, Wiese&Klein Sockswear, 
Armani, Moncler, Gucci, Ralph Lauren, MaxMara 
ve Calvin Klein gibi markaların temsilcileri ile 
B2B görüşmeleri yaptı. Görüşmeler 2 aşamalı 
olarak düzenlendi. İlki, Dış Ticaret Kompleksi’nde 
gerçekleşen görüşmelerin ikinci ayağı, alıcıların 
yerleşkelerini ziyaret etmeyi tercih ettikleri firmaların 
yerleşkelerinde yapıldı. 12’si örme, 8’i çorap 

Akıllı saatler, akıllı bileklikler, akıllı uygulamalar 
derken şimdi de sırada akıllı çoraplar var. 
İnovasyonun teknolojik gelişmelerle hızlandığı 
günümüzde, San Francisco’lu girişimci Siren 
Care hem sağlık endüstrisine hem de çorap 

sektörüne yeni bir soluk getirdi. 2015 yılında 
kurulan girişim, neurofabrik donanımlı akıllı 
çoraplar (Siren Diabetic Socks) üretiyor. Şirket 
sözcüleri, Neurofabric’in doğrudan kumaşa 
dokunan mikro sensörlere sahip ilk tekstil ürünü 

Ayak ülseri akıllı çoraplarla önlenecek
olduğunu belirtiyorlar. Neredeyse görünmeyecek 
kadar küçük olan sensörler, ayakların altındaki 
sıcaklık değişikliklerini izlemek için çoraplara 
entegre edildiler. Çoraplar, diyabetin yol açtığı 
yaygın hastalıklardan biri olan “ayak ülserini” 
önlemek veya hastalığa erken tanı koyabilmek 
için önem taşıyor. Zira çoraplardaki sensörler, 
amputasyona önemli derecede neden olan, olası 
ayak ülserinin belirtilerinden biri olan ayaklardaki 
sıcaklık değişikliğini tespit edebiliyorlar. Çoraplar 
altılı paketler halinde aylık 19,90 dolar abonelik 
ile kullanıcısına gönderiyor. Web sitesinde yer 
alan bilgilere göre de, akıllı çorapların tıbbi açıdan 
kullanımlarının 3 ila 6 ay arasında kullanılması 
tavsiye ediliyor. Bu sorunu fırsata çeviren 
şirket, bu sayede müşteri akışını sağlayabilme 
konusunda da akıllı bir yöntem uyguluyor.  
Kullanıcıların çoraplarını her 6 ayda bir ücretsiz 
değiştirerek, hem müşteri deneyimini arttırıyor 
hem de ürünün sürdürülebilirliğini sağlayabiliyor.

firmalarından olmak üzere Avrupalı satınalmacılar 
20 firmayı ziyaret etti. 
B2B görüşmelerinde, daha etkin ve sürdürülebilir 
olması için AB odaklı alım heyetlerinde yaşanan 
zorluklar dikkate alınarak, bu heyetlerin verimliliğini 
artırmak üzere; URGE Projesi süresince tanımlı 
dönemlerde birden fazla ülkeden satınalmacı 
gelecek şekilde tekrar edilmesi, hedef pazar 
odaklarında uzmanlaşmış farklı ticari PR şirketleri 
ile süreklilik arz eden ve getirilen alıcı bazında 
anlaşma yapılması hedeflendi. Kümenin genel 
fiyat politikalarını etkinliklere gelmeden önce 
gözden geçirmeleri, birbirleri ile fiyatlar üzerinden 
rekabete girmemeleri açısından önemli olduğu 
belirtildi. Marka temsilcileri görüşmelerin ardından, 
yükselen hızlı moda ve e-ticaret akımlarının daha 
küçük adetlerde esnek üretim organizasyonuna 
sahip firmaları öne çıkardığı, yenilikçi kumaşları 
(coolmax, water repelling vb.), farklı ürün 
segmentlerini (activewear, shapewear vb.) ve 
hafif dokuma (light woven) – örme karışık ürünleri 
portföyüne alan üreticilerin avantajlı olduğu 
bilgisine ulaşıldı. Ayrıca, Türkiye’deki alım ofislerinin 
Türkiye’deki tedarikçilerle iletişim kanallarını etkin 
kullanamadığı, tedarikçi yerleşkelerinde alım ofisleri 
ile gerçekleştirilecek bu tip nitelikli alım heyetlerinin 
üreticilerin global markalara ulaşmalarında avantaj 
sağladığı belirtildi.



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

Ücretsiz myGrozBeckert Uygulaması
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İŞTE İHRACATIN YILDIZLARI
İŞTE BAŞARILI 

TÜRKİYE

İhracatta 60 milyar dolarlık hedef 
belirleyen İstanbul Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (İHKİB), bu yolda birlikte 

yürüdüğü firmaları onurlandırdı. 20 
Haziran tarihinde Hilton Bomonti 
Otel’de gerçekleştirilen gecede, Türkiye 
ekonomisinin lokomotifi hazır giyim 
ve konfeksiyon sektöründe geçen yıl 
gerçekleştirilen 17 milyar dolarlık 
ihracata damga vuran firmalar, 
görkemli bir törenle ödüllerini aldılar. 

ÇSD’nin başarılı 201 firması 
ödüllendirildi
Sektörel derneklerin ve ihracatçı 
birliklerinin temsilcilerinin yoğun 

katılımıyla gerçekleşen gecede 2 
bin 236 firmaya ödül verildi. 50 
milyon doların üzerinde ihracat 
gerçekleştiren 58 firmaya platin, 
25-50 milyon dolar ihracat yapan 
70 firmaya altın, 5-25 milyon dolar 
arasında ihracat gerçekleştiren 
509 firmaya gümüş olmak üzere 
toplamda 2 bin 236 firmaya ödül 
verildi. Türkiye hazır giyim ve 
konfeksiyon sektöründe toplam 
ihracatın yüzde 75’ini gerçekleştiren 
İHKİB’in 11 bin 500’ü aşkın üyesi 
bulunuyor. Dünya çorap ihracatında 
ikinci sırada olan ülkemizin başarılı 
firmaları da bu özel gecede ödüllerine 
kavuştu. Çorap sektörünün çatı 

kuruluşu olan Çorap Sanayicileri 
Derneği bünyesindeki 201 başarılı 
ihracat firmasından, 6 firma platin, 
7 firma altın, 60 firma gümüş ve 84 
firma bronz ödülün sahibi oldu. 44 
firmaya da başarı ödülü verildi. 

Mazeret aramak yerine 
çözüme odaklandık
Konuşmasına ekonomiye 
katkılarından dolayı ihracatçıları 
alkışlayarak başlayan İHKİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Gültepe, Türkiye’nin hazır giyim 
ihracatının 17 milyar dolar olduğunu 
hatırlattı ve bu ihracatın yüzde 
75’ini gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

Türkiye’nin 17 milyar dolarlık hazır giyim ihracatında aslan payına sahip firmalar, İHKİB’in düzenlediği 
törenle ödüllerini aldılar. Çorap Sanayicileri Derneği’nden 201 firmanın ödül aldığı törende, 6 firmaya 
platin, 7 firmaya altın, 60 firmaya gümüş ve 84 firmaya bronz ödül verilirken, 44 firma da başarı 
ödülünün sahibi oldu. 
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“O başarının asıl mimarlarıyla şu 
anda beraberiz” diyerek sözlerine 
devam eden Mustafa Gültepe, “Sizler 
her türlü alkışı hak ediyorsunuz. 
Hepinize sektörümüz adına 
şükranlarımı sunuyorum” dedi. 
Mazeret aramak yerine hep çözüme 
odaklandıklarını söyleyen Mustafa 
Gültepe, “Yıllarca küresel markaların 
fason üreticisi kimliğindeydik. 
Bugün o kimliğimizden sıyrıldık. 
Hızla hazır giyim üretiminden moda 
endüstrisine geçiyoruz. Tasarım 
yapıyoruz. Koleksiyon hazırlıyoruz. 
Hızlı modada rakiplerimizden çok 
öndeyiz” diye konuştu. 

Dünya baş döndürücü 
bir değişimde
Mustafa Gültepe, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Hazır 
giyim markalarımızın 
100’den fazla ülkede 
2 bini aşkın mağazası 
var. Kilogram başına 
ihracatta ilk üç sektörden 
biriyiz. Türkiye’ye 
katma değerli üretimi 
biz öğrettik. ‘Katma 
değer’ deyince sizinle 
bir Alman subayın 
yazdıklarını paylaşmak 
istiyorum. Yüzbaşı rütbesiyle 
Osmanlı ordusuna danışmanlık 
yapmış. 1837’de kaleme aldığı 
mektupta; ‘Türk, 10 kilo ham ipliği 
satıp karşılığında bir kilo kumaş 
alabiliyor’ diyor… 10 kilo ham ipliğe 
karşılık, 1 kilo kumaş! O tarihte 
katma değer bundan daha iyi 
anlatılamazdı herhalde. Neyse ki o 
günler çok eskilerde kaldı.
Ülke olarak, sektör olarak çok 
yol kat ettik. Ancak dünya baş 
döndürücü bir değişim sürecinden 
geçiyor. Artık yepyeni bir durumla 
karşı karşıyayız. Endüstri 4.0 
dediğimiz dördüncü sanayi 
devriminin eşiğindeyiz. Gururla 
söyleyebilirim ki hazır giyim, 
Endüstri 4.0’a en hazır sektörlerden 
biri. Çünkü her zaman olduğu 
gibi geleceği yine önceden biz 
kurguladık. Tıpkı Mevlana’nın 
dizelerinde söylediği gibi, ‘Dünle 

ÇSD’NİN GURUR 
TABLOSU

201 FİRMA
6 FİRMA PLATİN
7 FİRMA ALTIN

60 FİRMA GÜMÜŞ
84 FİRMA BRONZ

44 FİRMA 
BAŞARI SERTİFİKASI

beraber gitti cancağızım, ne kadar 
söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler 
söylemek lazım’ dedik. Ve dönüşüm 
için çalışmalarımızı hızlandırdık.”

Dört dörtlük plan ile 
6 stratejik hamle
Türkiye’nin hazır giyim ve 
konfeksiyonda 5’inci büyük 
tedarikçi ülke olmasına rağmen 
dünya ticaretinden hak ettiği 
payı alamadığına dikkat çeken 
Mustafa Gültepe, yaklaşık 500 
milyar dolar olan küresel ticarette 
Türkiye’nin payının yüzde 3,4 
olduğunu hatırlatarak, “Elbette 
küresel pazardaki payımızı yeterli 
görmüyoruz” dedi. 60 milyar dolar 

Sektörel derneklerin ve 
ihracatçı birliklerinin 
temsilcilerinin yoğun 
katılımıyla gerçekleşen 
gecede 2 bin 236 firmaya 
ödül verildi. Çorap 
sektörünün çatı kuruluşu 
olan Çorap Sanayicileri 
Derneği bünyesindeki 201 
firma da bu özel gecede 
ödüllendirildi.

Çorap sektörünün 
başarılı temsilcileri 
de bu özel gecede 

ödüllendirildi. 
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ihracat hedefini yineleyen Mustafa 
Gültepe, mevcut oyun planı ile bu 
hedefe ulaşmanın zor olduğuna 
dikkat çekti. “Rüzgârın yönünü 
belirleme şansımız yoktu ama geminin 
rotasını değiştirme imkânımız vardı” 
ifadelerini kullanan Mustafa Gültepe, 
“Öyle de yaptık… Çok uzun ve zor 
bir çalışma ile Hazır Giyim Sektörü 
Vizyon Belgesi’ni hazırladık. Bu 
vizyon ışığında bizi hedefe taşıyacak 6 
stratejik hamleyi belirledik. Hamleleri 
uygulamak için yol haritamızı 
oluşturduk. 4 temel başlığın yer aldığı 
yol haritamıza dört dörtlük plan adını 
verdik. Dört dörtlük plan çerçevesinde 
önceliğimiz üretim. Neden mi? Çünkü 
üretim yoksa ihracat yok, ihracat yoksa 
döviz yok, döviz yoksa büyüme yok. Ve 
bu yüzden Anadolu’nun her tarafını 
üretim üssü yapacağız. İstanbul’u 
ise moda merkezi haline getireceğiz” 
şeklinde konuştu. 
“Dört dörtlük plan’daki her 
hamlemizin bir karşılığı var” diyen 
Mustafa Gültepe, sözlerine şöyle 
devam etti: “İhracatta kilogram 
birim fiyatını 20 dolardan 30 dolara; 
markalı ihracatımızı yüzde 10’dan 
yüzde 25’e; yüksek tasarımlı ürün 
ihracatımızı ise yüzde 5’e çıkaracağız. 
Üretimde yeniden yapılanma ile 6 
milyar; değer zincirine ekleyeceğimiz 
büyük oyuncularla 3 milyar; tasarımcı 
sanayici iş birliği ile 2 milyar; global 
5 marka üzerinden 5 milyar olmak 
üzere ihracatımıza toplamda 16 milyar 
dolar artı yazacağız. Yani 17 milyar 

Gültepe; "Bugüne kadar olduğu gibi yine geleceği birlikte 
kuracağız. Ben her zaman ‘Az söz, çok iş’ diyorum. Hazır 
giyim ihracatımızın yıldızlarını bir kez daha kutluyorum. 
Onlarla birlikte daha çok ihracat rekorlarına imza 
atacağımızı biliyorum. İyi ki varsınız" dedi.

dolarlık ihracatımızı 33 milyar dolara 
taşıyacağız.”

İyi ki varsınız!
Yol haritalarını şimdiden uygulamaya 
başladıklarını söyleyen Mustafa 
Gültepe, dijitalleşmeyi hem sektörün 
hem de Türkiye’nin gündemine 
taşıdıklarını belirtti. İHKİB mobil 
aplikasyonunu hayata geçirdiklerini 
söyleyen Mustafa Gültepe, “Hazır 
giyim sektörü olarak Turquality, UR-
GE ve tasarım desteklerinin hayata 
geçirilmesi ve kullanılmasında öncü 
sektör olduk. Özellikle Turquality’nin 
ülkemizin markalaşma sürecine nasıl 
bir ivme kazandırdığını hep beraber 
gördük. Şimdi de dijital dönüşümde 
öncü sektör olmayı hedefliyoruz. Bu 
noktada kamudan dijital dönüşümün 
özel destek kapsamına alınmasını 
bekliyoruz” diye sektörel talebini 
iletti. Mustafa Gültepe, sözlerine 
şöyle son verdi: “Bizler bütün 
çalışmalarımızı katılımcı yönetim 
ve ortak akılla uyguluyoruz. Özetle 

bugüne kadar olduğu gibi yine geleceği 
birlikte kuracağız. Ben her zaman 
‘Az söz, çok iş’ diyorum. Hazır giyim 
ihracatımızın yıldızlarını bir kez daha 
kutluyorum. Onlarla birlikte daha çok 
ihracat rekorlarına imza atacağımızı 
biliyorum. Bu anlamlı buluşmada 
bizlerle olduğunuz için hepinize ayrı 
ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki 
varsınız.”

Tüm zamanların 
ihracat rekoru 
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Gültepe’nin ardından 
kürsüde konuşan dönemin Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
Mehmet Büyükekşi de, İHKİB’in 
hazırladığı strateji belgesiyle tüm 
sektörlere öncü olduğunun altını 
çizdi. Mehmet Büyükekşi, 2018’in ilk 5 
ayında ihracatta yüzde 10’luk büyüme 
yakalayan hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörünün yılı tüm zamanların 
ihracat rekoru ile kapatacağına 
inandığını vurguladı. 

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, yaptığı konuşmada ihracatta 
atılması gereken 6 stratejik hamleyi sektör katılımcılarıyla paylaştı.  



Hocahanı Sok. Bahtiyar Han. No: 49 Yeşildirek – Eminönü – İstanbul
Tel: (212) 522 82 88 – 512 50 83 Fax: (212) 513 95 59

www. bellacalze.com.tr     www.or-al.com.tr     info@bellacalze.com.tr

OR-AL ÇORAP SAN. ve TİC. A.Ş. 
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AR-GE

ABD’NİN ÇORAP ÜSSÜNE ZİYARET 

Çorap Küme çalışması kapsamında 
İHKİB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Özkan Karaca, ÇSD 
Başkanı İlker Öztaş, AB Projeler 
Koordinatörü Özlem Güneş ve 
Marmara Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Dr. Erkan İşgören tarafından 
ABD’ye ziyaret gerçekleştirildi. 4-8 
Haziran tarihleri arasında gerçekleşen 
ziyarette; North Carolina’da çorap 
üretiminde çözümler üreten Hosiery 
Technology Center, Eylül ayında 
gerçekleştirilecek ABD Heyeti B2B ön 
hazırlık için pr danışmanlık şirketleriyle 
görüşme gerçekleştirildi. 

Çin’in liderliğinde 
ABD’nin rolü büyük
Konuya dair görüş aldığımız İHKİB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan 
Karaca, Türk çorap sektörü olarak üretim 
ve ihracatta Çin’den sonra ikinci sırada 
olduğumuzu ancak ihracat tutarlarımız 
arasında uçurumlar olduğunu söyledi. 
Çin’in dünya çorap ihracatının yüzde 
40’ına sahipken Türkiye’nin sadece yüzde 
10’a sahip olduğunu belirten Karaca, 
“Çin’in açık ara lider olmasının sebebi 
dünyanın en büyük çorap ithalatçısı 
olan ABD’nin çorap ihtiyacının yüzde 
80’nini karşılamasından kaynaklanıyor. 
2005 yılında İHKİB yönetim kuruluna 

İHKİB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Özkan Karaca ve ÇSD 
Yönetim Kurulu Başkanı İlker 
Öztaş ile beraberindeki heyet 
ABD’ye gerçekleştirdiği ziyarette, 
çorap üretim üssü olarak bilinen 
Manufacturing Solutions Center'ı 
gezdi. Ziyarette, firmaların 
uzman öğreticiler eşliğinde,
Ar-Ge çalışmaları yaptığı 
merkezin sektör için önemine 
vurgu yapıldı. 

seçildiğim zaman, ilk yaptığım 
girişimlerden biri çorap sektörümüzün 
ABD’ye olan ihracatını artırmak oldu. 
Konusunda uzman bir şirkete, Kuzey 
Amerika  Çorap Sektörü için rapor 
hazırlattım; bu raporu hazırlayan 
şirket  North Carolina’da Çorap üretimi 
yapan fabrikalara  eleman hazırlayan 
Hosiery Technology Center adında bir 
merkezden bahsetti. O dönem, gidip 
ziyaret ettim ve hayran kaldım merkeze. 
Çünkü Türk çorap sektörünün de böyle 
bir eğitime ihtiyacı vardı. Bu merkez, 
özel sektör ve devletin iş birliği ile kurup 
yönettiği ve çorap sektörüne hammadde, 
boyama, makine ve pazarlama stratejisi 
eğitimlerini 90 günde verip, sertifika ile 
çorap fabrikalarına gönderiyordu. Bu 
demek oluyordu ki, bir fabrikanın en az 
bir yılda yetiştirebileceği elemanları hazır 
olarak gönderiyordu. O dönemde bunu 
Türkiye’de başlatmak için girişimlerim 
yeterli olmadı” dedi. ABD’ye olan 
ihracatı artırmak için çeşitli çalışmalar 
yürüttüklerini söyleyen Özkan Karaca, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Çorap 
Sanayicileri Derneği Başkanı İlker Öztaş 
ve Yönetim Kurulu Üyelerinin eğitime 
verdiği değeri görünce, ÇSD Başkanımız, 
AB Projeler Koordinatörü Özlem Güneş 
ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr. Erkan İşgören ile Kuzey Amerika 

Çorap Sektörü için hazırlattığım raporda 
yer alan North Carolina’da çorap üretimi 
yapan fabrikalara eleman yetiştiren 
Hosiery Technology Center’ı ziyaret 
kararı aldık. Bugünkü adı, Manufacturing 
Solutions Center olarak değişmiş. 
Merkezin Direktörü Dan St. Louis, bizi 
çok sıcak karşıladı. Bize hazırladığı 
sunumu gösterdi ve tesisi gezdirdi. Yılda 
150 eleman yetiştirdiklerini, fakat şu 
anda ağırlıklı olarak firmaların katma 
değerli ürünler geliştirdikleri Ar-Ge 
merkezi haline geldiğini söyledi. Firmalar 
burada uzman öğreticilerle birlikte ürün 
geliştirip, sonra da tesislerinde seri olarak 
üretip satıyorlarmış, hayran olmamak 
elde değil.” Türkiye’de de devletimizin çok 
fazla çalışmalar yaptığını söyleyen Karaca, 
“Örneğin, İŞKUR çok büyük harcamalar 
yapıyor fakat eleman bulmamızı 
sağlayamıyor. Bu örnekten yola çıkarak 
Sivil Toplum Örgütleri, sektör temsilcileri 
ve devlet iş birliği yaparak daha kısa 
yoldan eleman yetiştirebileceğimizi 
düşünüyorum. Ülkemizdeki genç 
işsizlere 90 gün içerisinde iş öğretip, 
sertifika vererek daha yüksek maaşlarla 
işe başlamalarını ve  mutlu bir çalışma 
ortamı sağlamış oluruz. İHKİB, ÇSD, 
Sanayi Odası ve Ticaret Odası birlikte 
projelerimizi hükümetimize anlatmak 
için çabalar sarf edeceğiz” dedi.



www.csd.org.tr
MEVZUAT...

69Çorapland Eylül-Ekim / Kasım-Aralık 2016
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PANEL

25 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT 
İÇİN TRENİ KAÇIRMAYACAĞIZ

Kimtex’in desteği ile TGSD 
tarafından bu yıl 5’incisi 
düzenlenen Gelecek Satın 
Alma Stratejileri ve Beklentileri 

Paneli, küresel alım grupları ile 
Türkiye’nin önde gelen markalarının 
temsilcilerini bir kez daha buluşturdu. 
Panele katılanlar arasında ÇSD 
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Öztaş 
da yer aldı. Toplantının açılışında 
konuşan TGSD Başkanı Hadi Karasu, 
Türk moda endüstrisinin en eski sivil 
toplum kuruluşlarından biri olarak 
sektörün geleceğine her zaman ışık 
tutmaya çalıştıklarını vurguladı. 

Sorunları öne çıkarmak yerine her 
zaman çözüme odaklandıklarının 
altını çizen Karasu, bu ilkeden 
hareketle yeni bir sıçrama hamlesi için 
üç adımdan oluşan 5 yıllık yol haritası 
belirlediklerini bildirdi. Karasu, şöyle 
devam etti:

Ev ödevlerimizi biliyoruz
“Yol haritamızın en önemli adımını 
‘sürdürülebilirlik’ oluşturuyor. 
Küresel alım gruplarının beklentileri 
ve talepleri doğrultusunda çevreye 
duyarlı, etik normlara uygun, 
hukukun üstünlüğünü ve insan 

TGSD tarafından düzenlenen Gelecek Satın Alma Stratejileri ve Beklentileri Paneli’nde, üretimde 
sürdürülebilirlik konusu masaya yatırıldı . TGSD Başkanı Hadi Karasu, “2023’te 25 milyar dolarlık ihracat 
ve küresel arenada rekabet şansımızı sürdürebilmek için yapmamız gerekenleri  biliyoruz” dedi. 
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haklarına saygıyı esas alan üretim 
anlayışını tüm sektöre kazandırmak 
için kolları sıvadık. Hazır giyim 
ihracatının büyük bölümünü 
gerçekleştiren ilk bin 500 firmamız 
açısından zaten bu konularda ciddi 
bir sıkıntı yok. Bu yıl 3 – 4 Ekim 
tarihlerinde düzenleyeceğimiz 
İstanbul Moda Konferansı’nın da 
temasını oluşturan ‘Responsible 
Fashion’ yani ‘Sorumlu Moda’ 
anlayışını tüm sektöre kazandırmak 
istiyoruz. Bir başka ifadeyle 2023’te 
25 milyar dolarlık ihracat ve 
küresel arenada rekabet şansımızı 
sürdürebilmek için yapmamız 
gereken ev ödevlerimizi biliyoruz. Yol 
haritamızın da özünü oluşturan bu ev 
ödevlerinin gereğini yerine getireceğiz 
ve treni bu kez kaçırmayacağız.”

İlişkilerimizi üst düzey 
ziyaretlerle güçlendireceğiz
Hadi Karasu, hazırladıkları Yol 
Haritası’nda bir diğer önemli adımı 
‘sıcak temas’ın oluşturduğunu 
bildirdi. AB ülkelerinin yüzde 71 - 72 
payla Türkiye hazır giyim sektörü için 
vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz 
bir ihracat pazarı olduğunun 
altını çizen Karasu, şöyle devam 
etti: “Ne yazık ki AB ülkelerinin 
Türkiye algısında son yıllarda ciddi 
bir bozulma oldu. Negatif algıyı 
kırmak için Almanya, İspanya, 
İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin 
sivil toplum kuruluşları nezdinde 
proaktif girişimler başlattık. Tekstil 
ve hazır giyim sektörünü temsil 
eden iki birliğimizin başkanları ile 
bir ay önce Almanya’daydık. Alman 

Tekstil Moda Federasyonu Başkanı 
Ingeborg Neumann’ın davetlisi 
olarak gittiğimiz Düsseldorf’ta 
çok yararlı görüşmeler yaptık. 
Önümüzdeki dönemde İngiltere, 
İspanya ve Hollanda gibi ülkelere de 
ziyaretlerimiz olacak. Bu ziyaretlere 
alım gruplarımızdan temsilcilerin 
de katılmasını istiyoruz. Çünkü 
tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 
tüm bileşenleriyle omuz omuza 
verdiğinde çok daha güçlü, rakip 
ülkelere göre çok daha farklı ve 
rekabetçi konuma yükseldiğine 
inanıyoruz. Avrupa ülkelerine 
yapacağımız ziyaretlerde ilk kez 
tanışma imkanı bulduğumuz 
yeni alım gruplarını Ekim ayında 
düzenleyeceğimiz İstanbul Moda 
Konferansı’nın B2B bölümünde 
aramızda görmeyi diliyoruz."

Hedef; 2018’i 18 milyar 
doların üzerinde ihracatla 
kapatmak
Hazır giyim sektörünün ihracatta 
2018’e çok iyi bir başlangıç yaptığını 
belirten Hadi Karasu, ilk 5 ayı geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 
artıda kapattıklarını bildirdi. Karasu, 
mevcut trendin devam edeceğini 
ve 2018’i 18 milyar doların üzerinde 
ihracat ile kapatmayı öngördüklerini 
sözlerine ekledi. 

Markalar, üreticilerle birlikte 
hareket etmeli
H&M Avrupa Bölge Müdürü Serkan 
Tanka da konuşmasında moda 
endüstrisinde sayılı ülkeleri arasında 
yer almakla birlikte Türkiye’nin 
kalite ve eğitimli iş gücü konusunda 
henüz istenen düzeyde olmadığını 
vurguladı. Tanka, küresel rekabette 
oyunun kuralının sürekli değiştiğine 
dikkat çekti. Panele katılan diğer 
konuşmacılar da görüşlerini paylaştılar. 
LC WAIKIKI Tedarik Direktörü 
Şenol Dallı, görüşlerini katılımcılara 
aktarırken Türkiye’nin hızlı moda 
konusunda çok avantajlı oluğunu 
ancak kalite ve çevre konusunda 
istenilen düzeye gelmediğini belirtti. 
Spring Near East Manufacturing 
Tedarik ve Teknik Direktörü Şafak 
Kıpık, Türkiye’nin moda endüstrisinde 
sayılı ülkeler arasında yer aldığını fakat 
önümüzde Endüstri 4.0 diye bir gerçek 
olduğunu hatırlattı. 

Panel, küresel alım grupları ile 
Türkiye’nin önde gelen markalarının 

temsilcilerini buluşturdu.

ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Öztaş, TGSD tarafından düzenlenen Gelecek Satın 
Alma Stratejileri ve Beklentileri Paneli’ne katılanlar arasındaydı. 

Karasu, "Tekstil ve hazır 
giyim sektörlerinin tüm 
bileşenleriyle omuz omuza 
verdiğinde çok daha güçlü, 
rakip ülkelere göre çok daha 
farklı ve rekabetçi konuma 
yükseldiğine inanıyoruz" 
açıklamasında bulundu.
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Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile 
İHKİB tarafından gerçekleştiri-
len “Çorap İmalatçılarının Dış 
Pazara Açılım Projesi” kapsamında 

‘Tasarım ve Üretim Kapasitesinin 
Geliştirilmesi’ programının sanal numu-
nelerin üretilmesi ve sunulması bölümü 
tamamlandı. Programda katılımcılarla 
tasarım departmanları mevcut persone-
linin trendleri izleme, doğru yorumlama 
mecralardan koleksiyon hazırlanmasına 
giden sürecin iş yükünü azaltarak fiziki 
çorap numunesinden sanal çorap tasarı-
mı ile koleksiyon sunumu yöntemleri ile 
ilgili önemli bilgiler aktarıldı. 
Program kapsamında, hedef pazara 
doğru üretim için makine özellikleriyle 
tasarıma giden kurguyu düşünebilmeyi 
ve bunun için teknik bilgi ışığında hayal 
gücünü geliştirmek gerekliliği üzerinde 
durarak mevcut personelin desen çizim 
aşamasından tasarım ve sanal numune 
üretebilen ve müşterileri için araştırma 
yaparak trendler doğrultusunda koleksi-
yon hazırlayabilecek bir yapıya dönüştü-
rülmesi üzerinde duruldu. Devam eden 
çalışmalarda bir konu üzerinde yaratıcı 

fikirler üretebilmenin yöntemleri irde-
lendi. Bunun için araştırma yapabilmek, 
mecraları gözlemlemek, elde edilen 
verilerle çorap tasarımına odaklanmak 
konuları üzerinde duruldu. 
Programda, çorap üretici firmaları-
nın tasarım ve koleksiyon hazırlama 
süreçlerini geliştirmeleri amaçlandı. Bu 
sürecin bir ayağı da gizli maliyetlerde 
önemli bir yer tutan çeşitli grafik prog-
ramlarında çizilmiş olan tasarımların 
birebir görünümlerinin son kullanıcı 
açısından nasıl olduğunu görmek için 
yapılan  fiziki numune denemelerini en 
aza indirmeyi hedefleyen  yönü olduğu 

belirtildi. Eğitimde, sektörün yaşadığı 
belli başlı sorunlar dile getirildi. Söz 
konusu temel sorunların, kurumların 
müşteri taleplerine göre tasarım ve 
koleksiyon geliştirme güçlüğü, dönem 
trendlerinin izlenebilmesi ve bunların 
doğru yorumlamasındaki güçlükler, 
müşterilerden gelen Moodboard’ların 
kurum çalışanları tarafından doğru 
yorumlanması, hedef pazara ve hedef 
müşterilere göre doğru koleksiyon ve 
tasarım üretilmesi, müşterilerden gelen 
artwork’lerin desinatörler tarafından 
makine mekik renklerine göre çizilme 
süreçlerinde karşılaşılan sorunlar, vek-

GENÇ ÇORAP TASARIMCILARI 
ABD PAZARINA HAZIRLANIYOR
Çorap İmalatçılarının 
Dış Pazarlara Açılımı 
Değerlendirme Semineri 
genç tasarımcıların 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Dört aşamadan oluşan teorik 
ve pratik eğitimin ardından 
gençler, proje olarak hedef 
pazar ABD merkezinde; 
trendler ışığında koleksiyon 
hazırlamak için çalışmalara 
başladılar.
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törel çizimlerden makine mekik renkle-
riyle yeniden çizilen tasarımların aslına 
ne kadar benzediğini görebilmek için 
size’larına göre yapılan fiziki numune 
denemeleri, numune departmanları-
nın aşırı iş yükü makine ve hammadde 
ihtiyaç ve sarfiyatından doğan yüksek 
açık ve gizli maliyetler, yurtdışı müşteri-
lerinden son yıllarda artan yeni tasarım 
ve koleksiyon taleplerindeki güçlükler 
olduğu belirlendi.
Çorap tasarımı eğitim aşamalarının 
birinci aşamasında; Desinger Modülü 
ele alındı. Kümede bulunan ilgili her 
firmada mevcut bulunan personel, 
çorap tasarımının makine mekik renk-
leriyle pratik bir şekilde desen çizimini 
öğrendi. İkinci aşamada Change Yarn 
and Colour Way konu başlığı ile yeni 
renk geliştirme, Panthone kullanarak 
iplik paleti oluşturma, elde edilen ve 
mevcut bulunan örgülerle çorabın son 
kullanıcı renkleriyle sanal üretilmesi 
öğretildi.
Üçüncü aşama olarak, 3D kalıpları üze-

rinde duruldu. Sanal örgülendirilmiş 
olan çorap tasarımının ayak duruşunun 
ve tasarımın gerçeklik kontrolünün 
yapılabilmesi için 3D kalıplarından 
ölçülerine uygun olan kalıbı seçme ve 
beden size’larını sanal hazırlayıp suna-
bilmelerine dair A’dan Z’ye tüm bilgiler 

2016

2017

1.081.033.138

Çin      %65
Pakistan    %11
türkiye    %7

1.077.904.780

yILInDa

yILInDa

ÇiFt ÇOraP

Dünya
ÇOraP Pazar 

PayLarI

ÇiFt ÇOraP

üretiLDi

Tasarım ve Üretim 
Kapasitesinin Geliştirilmesi 
Programı başlangıcı ile 
kümede bulunan firmalara 
6 yeni tasarımcı istihdam 
edildi ve sektöre yeni 
katılan çorap tasarımcıları 
eğitimlerini proje 
kapsamında almış bulundu. 



22

UR-GE

katılımcılarla paylaşıldı. Dördüncü 
ve son aşama olarak da Page Studio 
üzerinde duruldu. Bu aşamada katılım-
cılara, sanal olarak örgülü hazırlanmış 
ve 3D olarak ayağa giydirilmiş çorap ta-
sarımının ilgili müşteriye sunulabilmesi 
için artwork sayfasının düzenlenmesi 
hakkında bilgi verildi. URGE Çorap 
Tasarımı Programında bulunan 16 ku-
rumun sekizinde program ABD pazarı 
için koleksiyon hazırlamaya başlandığı 
bilgisi verildi.
Projenin işleyişi ve süreçleri bir çorabın 
ilgili tasarımcı tarafından tasarlama 
aşamasının başından üretimin sonunda 
tüketici tarafından satın alındığı andaki 
halini görebilmesini sağlamak üzerine 
oldu. Tasarımcının istediği değişiklik-
leri çorabı üretmeden görebilmesini, 
istediği sayıda renk denemesi yapabil-
mesini, kısacası tasarladığı bir çorabın 
son halini üretilmeden görebilmesini 
sağlamaya yönelik gerçekleşti. Bunun 
kurum için en önemli faydasının, 
oluşabilecek bütün hataları daha en 
başında önleyerek sıfır maliyetle birçok 
sanal numune hazırlayarak koleksiyon 
hazırlayabilmesi olduğu vurgulandı.

Türkiye çorap sektörü
ele alındı
Programda, dünya ve Türkiye’deki çorap 
sektörünün hacmi ile ilgili de önemli 
bilgiler paylaşıldı. Çin’in yüzde 65, 
Pakistan’ın yüzde 11 ve Türkiye’nin yüz-
de 7’nin pazar payına sahip olduğu ço-
rap sektöründe, 2016 yılında Türkiye’nin 
çift çorap bazında üretimi 1 milyar 81 
milyon 33 bin 138 adet olduğu belirtildi. 
2017 yılında ise bu rakam, 1 milyar 77 

milyon 904 bin 780 adet oldu. Sonuç 
olarak; Türkiye’de satış adetlerinde 
yüzde 0,3 gerileme görüldü. Birim fiya-
tına bakıldığında ise, 2016 yılında 0,621 
olan birim fiyatı 2017 yılında yüzde 0,5 
oranında gerileme göstererek 0,618 
birim fiyatında görüldü. Danışmanlık 
faaliyeti kapsamında; 30 ayrı model, 10 

Program kapsamında, 
hedef pazara yapılacak 
doğru üretim için makine 
bilgisiyle beraber 
tasarıma giden kurguyu 
düşünebilmenin ve teknik 
bilgi ışığında hayal gücünü 
geliştirebilmenin gerekliliği 
üzerinde duruldu.

ayrı paketleme çizimi, teknik özellikli 
iplikler, COOLMAX® ve THERMOLITE 
çoraplar incelendi. 
Çorap tasarım modellerinin ayrıntılı 
incelendiği program kapsamında; gün-
lük ama işlevsel çoraplar, performans 
çorapları ve medikal çoraplar olmak 
üzere 3 model gözlemlendi. Performans 
çoraplarının yapısı; yürüyüş, bisikletçi, 
motosikletçi ve kayak çorabı alt grup-
larında değerlendirildi. Son olarak me-
dikal çoraplarıysa; ödem giderici çorap, 
varis ve diyabet çorabı olarak incelendi. 
 Tasarım ve Üretim Kapasitesinin Geliş-
tirilmesi Programı başlangıcı ile küme-
de bulunan firmalara 6 yeni tasarımcı 
istihdam edildi ve sektöre yeni katılan 
çorap tasarımcıları eğitimlerini proje 
kapsamında almış bulundu. Yine sanal 
numune hazırlayabilecek programlar 
olmasına rağmen personel değişimleri 
nedeniyle kullanımda sıkıntılı olan 5 
firma, sorunsuz bir şekilde sanal numu-
ne üretimine geçiş yaptı. Kümede hala 
devam eden proje olarak hedef pazar 
ABD merkezinde; trendler ışığında 
koleksiyon hazırlamak için çalışmaların 
devam ettiği belirtildi.

Hem teori hem pratik
bir arada
Program ile katılımcı firmalarda teorik 
ve pratik eğitimler ile gözetmen yetişti-
rilmesi, firma kalite kontrol süreçlerine 
yönelik iyileştirme planlarının çıkarıl-
ması ve plan uygulamasının denetimi 
faaliyetleri gerçekleştirildi. Programın 
ilk aşaması olarak küme firmalarında 
gözetmen olarak yetiştirilecek perso-
nele 1 tam günlük teorik eğitimi verildi. 
Uygulamalı eğitimin ilk yarısında 
firmanın teorik eğitime katılan perso-
neline yerinde pratik gözetim eğitimi 
verilip, ikinci yarısında ise pratik eğiti-
mi alan gözetmen adayları denetlendi.   
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SERTİFİKA

Ekonomi Bakanlığı tarafından “İh-
racata Yönelik Devlet Yardımları” 
başlığı altında sağlanan Uluslara-
rası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 

Desteği (UR-GE), genç tasarımcılara yö-
nelik düzenlenen seminerler ile devam 
ediyor. Dış Ticaret Kompleksi’nde 20 
Temmuz tarihinde “Çorap İmalatçıla-
rının Dış Pazarlara Açılımı Değerlen-
dirme Semineri” gerçekleştirildi. 
Değerlendirme toplantısına İHKİB Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan 
Karaca, ÇSD Başkanı İlker Öztaş, İTKİB 
Genel Sekreter Vekili Mustafa Bektaş, 
AB Projeler Koordinatörü Özlem Güneş 
ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr. Erkan İşgören katılım sağladı. Küme 
firmalarının hazır olduğu toplantıda, 
Intertek danışmanlık firması tarafından 
“Ürün Gözetim ve Kapasite Kapanış 
Sunumu”, Sentez danışmanlık firması 
tarafından “Teknik Çorap Tasarımı 
ve Kapasite Geliştirilmesi Kapanış 
Sunumu”, Tasarım danışmanlık firması 
tarafından ise “Tasarım ve Üretim 
Kapasitesinin Geliştirilmesi Kapanış 
Sunumu” gerçekleştirildi. Ürün Gö-
zetmen Sertifika Seremonisi, Teknik 

Çorap Sertifika Seremonisi ve Tasarımcı 
Sertifika Seremonisi gerçekleştirildi. 
Firmaların başarı sertifikaları İHKİB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Özkan Karaca tarafından takdim edildi. 
Toplantıda ayrıca New York B2B Etkin-
liği Bilgilendirmesi ve Çorap UR-GE 
Projesi Değerlendirmesi gerçekleştirildi. 
Değerlendirme toplantısı öncesinde, 
fuaye alanında teknik çoraplar ve küme 

içerisinde yapılan moda çorap tasa-
rımları sergilendi. ÇSD Başkanı İlker 
Öztaş ve İHKİB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Özkan Karaca tasarımları 
ayrıntılı inceleyerek görüşlerini dile 
getirdiler. Tasarım ile sektörün gücüne 
güç katacağına olan inançlarının tam 
olduğunu belirten sektör temsilcileri, 
UR-GE kapsamında verilen eğitimlerin 
önemine bir kez daha değindiler.

İHKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Karaca ve ÇSD Yönetim Kurulu 
Başkanı İlker Öztaş fuaye alanında sergilenen tasarımları incelediler.

GENÇ ÇORAP TASARIMCILARI 
SERTİFİKALANDIRILDI
Çorap İmalatçılarının Dış Pazarlara Açılımı Değerlendirme Semineri proje kapsamında 
faaliyet gösteren firmalara başarı sertifikası verildi. 



www.csd.org.tr
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DEFİLE

Dört yılın emeği, görkemli bir defile ile sahnelendi. Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü son sınıf 

öğrencilerinin birbirinden farklı ve dikkat çekici tasarımları 
sektör temsilcileri ve tasarımcıların beğenisine sunuldu. 

BİR DEFİLE İLE SUNULDU görkemliDÖRT YILIN EMEĞİ
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ÇSD 11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İyikülah ve ÇSD Eğitim Komisyonu 
Başkanı Ceyda Özdoğancı’ya Prof. Dr. Biret Tavman tarafından teşekkür plaketi verildi.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Tekstil Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Biret Tavman

Defileye ünlü Moda Tasarımcısı Tanju 
Babacan ve ÇSD Yönetim Kurulu Üyesi 
Tuğçe İyikülah Arık katılım gösterdi.

Dört senenin emeğini 
bitirme projeleri ile 
görkemli bir şekilde 
sergileyen öğrenciler, 
tasarım tekniklerinden, 
kurguya, koleksiyonun 
hikayesini oluşturmaya 
kadar A’dan Z’ye tüm bilgi ve 
deneyimlerini izleyiciler ile 
paylaştılar. 

Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Tekstil 
bölümü tarafından 29 Hazi-
ran tarihinde Sofa Hotel’de 

2018 Yılı Diploma Projeleri Defilesi 
gerçekleşti. Tekstil Bölümü son sınıf 
öğrencileri baskı, dokuma, örme ve 
giyim tasarımları alanında yaptıkları 
tasarımları sektör temsilcileri, tasa-
rımcılar ve modaseverlerle buluşturdu. 
Defileye katılım gösterenler arasında 
Çorap Sanayicileri Derneği 11. Dönem 
Başkanı Bülent İyikülah, Çorap Sanayi-
cileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Ceyda Özdoğancı ve En-
der Doğan ile ÇSD Basın Yayın Komite 
Başkanı Tuğçe İyikülah Arık da vardı. 

“Üniversitemiz ile el eleyiz”
ÇSD, bu özel gecede eğitime verdiği 
desteklerden dolayı bir kez daha taç-
landırıldı. Üniversite-sanayi işbirliği 
çerçevesinde Türk çorap sektörü adına 
ÇSD 11. Dönem Yönetim Kurulu Başka-
nı Bülent İyikülah ve ÇSD Eğitim Ko-
misyonu Başkanı Ceyda Özdoğancı’ya 
katkılarından dolayı Prof. Dr. Biret 
Tavman tarafından teşekkür plaketi 
verildi. Plaket takdiminde ÇSD 11. Dö-
nem Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
İyikülah gecenin önemi üzerine vurgu 
yaparak; “Üniversite-sanayi iş birliğini 
önemsiyoruz. Hocalarımızla, üniversi-
temizle el ele hep birlikteyiz” mesajını 
verdi. 

Her koleksiyon
farklı bir hikaye
İlki geçen sene düzenlenen defilede, 48 
öğrencinin tasarımları modaseverlerin 
beğenisine sunuldu. Özgür Masur, 
Tanju Babacan, Çiğdem Akın ve Murat 
Aytulum gibi pek çok ünlü tasarımcı da 
gençlerin çalışmalarını izlemek için ön 
sıralarda yerlerini aldılar. Dört senenin 
emeğini bitirme projeleri ile görkemli 
bir şekilde sergileyen öğrenciler, tasa-
rım tekniklerinden, kurguya ve kolek-
siyonun hikayesini oluşturmaya kadar 
A’dan Z’ye tüm bilgi ve deneyimlerini 
izleyiciler ile paylaştılar. Her birinin 
farklı bir hikaye anlattığı koleksiyonlar-
da, sıra dışı tasarımlar, farklı teknikler 
ve detaylar da dikkat çekti. Heyecanları 
yüzlerinden okunan genç tasarımcılar, 
iş hayatına atılmadan önce bu tür et-
kinliklerin kendilerini gösterebilmeleri 
adına büyük bir fırsat olduğunu dile 
getirdiler. Proje sürecinde mesleki an-

lamda pek çok deneyim kazandıklarını 
ifade eden öğrenciler, farklı teknolojiler 
ile üretilen kumaşların tasarımlarını 
yaptıklarını, sıra dışı koleksiyonlara 
imza attıklarını belirttiler. 

Aylar süren çalışmaların so-
nunda…
Giyim ve baskı tasarımı alanındaki 
çalışmaları modeller ellerinde tutarak, 
kumaş olarak sergilediler. Bunlar dışın-
daki, örme ve dokuma çalışmaları giysi 
olarak izleyicilerin beğenisine sunuldu. 
Dokuma alanında çalışan 6 öğrencinin 
kumaşlarının tezgahta dokunarak giysi 
haline geldiğine dikkat çeken Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Tekstil Bölüm Başkanı Prof. Dr. Biret 
Tavman, triko alanında da 3 öğrencinin 
tasarımlarının sergilendiği bilgisini 
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DEFİLE

Her birinin farklı bir hikaye 
anlattığı koleksiyonlarda, 
sıra dışı tasarımlar, farklı 
teknikler ve detaylar da 
dikkat çekti.   

verdi. Tavman, defilede sergilenen 
çalışmalar ile ilgili “Bizim alanları-
mız dokuma, örme, baskı ve giyim 
tasarımlarından oluşuyor. Bu alanlarda 
okullarda atölyelerde üretilen kumaş-
larla, öğrenciler hem baskı olarak hem 
de bu kumaşlarla giysi tasarlayarak 
ürünler çıkarıyorlar. Diploma projesi 
bahar yılında başlayan bir süreçti. 
Öğrencilerin yaklaşık 3 aydır üzerinde 
çalıştığı tasarımları kapsıyor. Kimileri 
kendi imkanları ile okulda, kimileri 
sektörden destek alarak bu çalışma-
ları gerçekleştirdiler” açıklamasında 
bulundu.  Geceye sektörden de büyük 
destek geldiğinin altını çizen Tavman, 
bu anlamlı etkinliğin pek çok sponsoru 
olduğunu da sözlerine ekledi. Aylar 
süren çalışmaların sonucunda, firma-
ların, birlik ve derneklerin destekleri 
ile bu defileyi düzenlediklerini belirten 
Tavman, sadece defile değil, öğrenci-
lerin çalışmalarını yapabilmeleri için 
de sektörden güzel destekler geldiğini 
ifade etti. 

Öğrenciler için
iyi bir başlangıç…
Düzenlenen etkinliklerin öğrenciler 
açısından son derece olumlu olduğuna 
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değinen Tavman, bölüm ile ilgili açık-
lamalarına şöyle devam etti: “Biz, 60 
yıllık bir bölümüz. Gerçekleştirdiğimiz 
defile uzun süreçli ve zor bir çalışma 
oluyor ama emeklerimize değiyor. 30 
yıldır okulumuzda, kendi içimizde bu 
tür etkinlikleri devam ettiriyorduk. 
Fakat böyle organizasyonlarla, basın, 
firmalar ve sektör ile bir arada olduğu-
muzu gördük. Bu sene geçen seneye 
nazaran çok daha fazla katılımcı var. 
Etkinliğimizde 20’ye yakın moda tasa-
rımcısını ağırlıyoruz.  Tasarımlarımız 

profesyonel modeller ile daha görünür 
hale geliyor. Bu yüzden öğrencilerimiz 
de çok heyecanlı. Mezun olmadan iyi 
bir başlangıç yapmış oluyorlar.” 

“ÇSD ile işbirliğindeyiz”
Bu sene çorap tasarımı dersi açtıklarını 
belirten Tavman, gelecek yıllarda çorap 
bölümü için de böyle bir defile yapmak 
istediklerini dile getirdi. Tavman, bu 
anlamda ÇSD ile işbirliği içinde olmak-
tan mutlu olduklarını dile getirdi.
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Strateji

PAZARDA FARK 
YARATANLARDAN

BAŞARI 
TÜYOLARI

Global pazarın liderleri, kendi kurallarını yaratarak kartlarını 
yeniden karmayı sürdürüyor. Sektörde yer alan firmalar ise, oyunu 
kurallarına göre oynamak durumunda kalırken, bir yandan da 
mevcut durumun dışına çıkarak farkını ortaya koymayı hedefliyor. 
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Sınırların ortadan kalktığı bir dö-
nemdeyiz. Teknolojinin nefes ke-
sen gelişmelerine tanık oluyoruz, 
günceli yakalama isteği ile dönü-

şümün bir ucundan tutuyor, yeniliklerin 
izini sürüyoruz. Çorap sektörü bazında 
düşündüğümüzde, müthiş bir inovasyo-
nun içinde hızla büyüyen bir pazardan 
söz ediyoruz. Pazar ihtiyaçlarına göre yol 
haritasını şekillendirme, arz ve talepleri 
son teknolojiyle pekiştirme ve yeniliklere 
kolay adapte olabilme hallerinin yüksek 
seviyede görüldüğü çorap sektöründe, 
firmalar büyüme hedeflerini, hep bir 
sonraki hamlelerine göre yeniden belir-
liyor. Değişen dünyaya göre stratejiler 
de değişiyor. Markalar pazarın lideri 
olabilme yolunda, edindikleri konumun 
ötesinde yeni büyüme stratejilerini 
geliştiriyorlar. 
Calze BC, Chatty Feet, Falke ve Happy 
Socks markalarını düşünelim… Bu mar-
kalar nasıl bir strateji izleyerek adlarını 
duyurabilmeyi, büyümede sürekliliği 
sağlayabilmeyi başardılar? 
Başarının sırrı, benimse-
nen geleneksel kodların 
dışına çıkmayarak 
büyümek miydi, yoksa 
trend olana adaptas-
yonun son raddede 
üretime ve tasarıma 
uygulanması mıydı? 
Söz konusu adını 
duyuran 4 marka 
da, farklı stratejiler 
benimseyerek 
başarı basamakları-
nı tırmandı. Happy 
Socks, rengarenk bir 
dünyaya dair slogan 
üretirken, Falke sade ve 
zarifliğin temsilciliğini üst-
lendi. Pazarlama stratejileri, hedef 
kitleleri veya üretim modeli birbirinden 
farklı olabilen bu ve daha nice marka, 
temel olarak kaliteli üretim paydasında 
buluştular. Peki ya, fason üretim yapan 
firmaların bir sonraki hedefi olan kendi 
markasını yaratma süreci nasıl işliyor? 
Bunu başarabilen firmalar hangi yolları 
kat ediyor?

Kendini Falke ile ödüllendir
Çorap sektöründeki bahsettiğimiz dört 
markaya dönersek; onların da pazarda 
liderliğe oynamak için benimsediği 
bazı stratejiler mevcut. Bir düşünün, bu 
markaları söylediğinizde aklınızdan ilk 

geçen hangi kelime oluyor? Markanın 
yarattığı sloganların bu anlamda en 
büyük yardımcı olmasının yanı sıra, 
sizin tanımınızda bu markalar ne ifade 
ediyor? Falke dediğinizde, onu tanım-
layan kelime nedir? Hedef kitle için 
lüksün ve zarifliğin simgesi olan Falke, 
kendini şöyle tanımlıyor: “Tüm dünyada, 
lüksün fazlalığı değil, kendilerini en iyi 
şekilde ödüllendirmenin özgürlüğünü 
temsil eden tüm insanlar için.” Falke’yi 
duymamış olanlar, bu tanımlama ile onu 
bir mücevher markası zannedebilir değil 
mi? Kendini ödüllendirmek, özgürlük ve 
lüks. Bu üç kelimeyi tüketicinin çağrı-
şımlarında kullanmak, bir çorap marka-
sının, kendini nerede konumlandırdığı-
nın da apaçık göstergesi. Tüketiciye “Biz 
öyle kıymetli bir üretim yapıyoruz ki, 
kendinize verdiğiniz değeri bizim ürün-
lerimizi satın alarak gösterin” mesajını 
veriyor. Marka, lükse vurgu yaparken ay-
rımcı değil tamamlayıcı ve bütünleştirici 
bir dili benimsiyor. “Kendine önem ve 
değer veren herkes” diyerek hedef kit-

lesinin sınırlarını genişleten marka, 
lüksü bir ihtiyaç değil, “olağanın 

içinde sunulan bir ödül” 
olarak gösteriyor. 

Falke, 120 yılı aş-
kın bir geçmişe 

sahip. 1895'te 
aile şirketi 
olarak 
kurulan ve 
günümüz-
de de ku-

rulduğu günkü yapısını koruyan Falke, 
yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış, 
el işi mükemmellik ve detaylara dikkat 
edilen bir üretim gerçekleştiriyor. Zana-
at kültürü ile iç içe geçmiş olan marka, 
geçmişteki birikimini bugün iyi bir 
şekilde üretimine yansıtıyor. Geleneksel 
örme yöntemlerine benzer, ama günü-
müz koşullarını es geçmeden üretim 
gerçekleştiriyor ve sonuç olarak hedef 
kitlesi tarafından hayranlık uyandırıyor. 
Falke, tüketicideki “kaliteli ürün” algı-
sını el işçiliğine ve emeğe olan saygı ile 
sağlıyor. Bir de yolun karşısına geçerek 
Falke’nin gözünden bakalım. Falke 
kendini nasıl tanımlıyor? İlk cevabı; 
hayalperest. Falke, kurumsal kimliğine 
dair şu açıklamada bulunuyor: “Bizler 
hayalperestleriz ve bununla gurur 
duyuyoruz. Modern yaşamın ve este-
tiğin vizyonlarına sıkı sıkıya inanarak, 
kişisel olmayan anonimliğin arkasına 
saklanmak yerine kamuya açık bir ifade 
yapmayı tercih ediyoruz.”

Dünyanın en pahalı çorabı
Falke çoraplarının değerindeki unsur bu 
çorapların nadir üretim malzemesinden 
geliyor. Sadece 10 adet üretilen Falke 
çoraplarının ünü, basında da oldukça yer 
aldı. Bu kısıtlı sayıda çıkan Falke çorapla-
rı vikunya isimli küçük bir deve türünün 
tüyleri ile üretilmişti. Ve bu vikunyaların 
tüyleri dünyanın en pahalı, en yumuşak, 
en hafif ve en kaliteli tüylerinden biri 
olarak biliniyordu. Fiyatı 1,188 dolar ola-
rak belirtilen dünyanın en pahalı çorabı 

happy SockS
Çorapları ihtiyacın dışında, kişisel 

bir stil aracı olarak gösteren 
Happy Socks, adeta çoraba 

eğlence ve renk enjekte ediyor.
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olarak anılan Falke çorabının sınırlı sayı-
da ve uçuk bir fiyatla satılmasının nedeni 
ile ilgili şu bilgi paylaşıldı: “Yalnızca 
Peru’nun dağlık bir bölgesinde yaşayan 
nadir vikunyalar, nesli tükenmekte olan 
değerli hayvanlardan bir tanesi olduğu 
için Peru hükümeti tarafından koruma 
altına alınmıştır. Ayrıca; ortalama olarak 
12 yıl yaşayabilen vikunyaların tüyleri, 2 
senede bir kırpılabiliyor ve her bir vikun-
yadan sadece 250 gram kadar tüy elde 
ediliyor. İşte bu yüzden de Falke vikunya 
tüyünden yalnızca 10 adet çorap üretebil-
miştir. Tıpkı vikunyalar gibi kızıl kahve 
arasında bir renge sahip olan bu çoraplar, 
hassaslığı yüzünden boyanamadığı için 
doğal tüy rengi ile karşımıza çıkmakta-
dır. Bu çoraplar yine aynı renklere sahip 
ahşap bir sunum kutusuyla alıcılarına 
teslim edilmektedir.”

Her zaman uyanık olmalısınız!
Gelelim Happy Socks’a. Victor Tell ve 
Mikael Söderlindh adlı iki arkadaşın 6 
hafta gibi çok kısa bir sürede kurduğu bir 
firma, Happy Socks. Adını hakkıyla taşı-
yan tasarımlara sahip, alışılmışın dışında 
bir yerde konumlanıyor. Girişimci ruhlu 
iki ortak hakkında biraz bilgi sahibi 
olduğunuzda, tasarımlardaki canlılığı ve 
renkli dünyayı çok daha iyi kavrıyorsu-
nuz. Happy Socks için biraz da Tell ve 
Söderlindh’in karakterlerinin yansıması 
diyebiliriz. Sıra dışı ortaklar, marka 

chatty petty
Chatty Feet’in en beğenilen 
koleksiyonlarının arasında, 
dünyaca ünlü sanatçıların 
portreleri yer alıyor. 

Falke, hedef kitlesine “Tüm 
dünyada, lüksün fazlalığı 
değil, kendilerini en iyi şekilde 
ödüllendirmenin özgürlüğünü 
temsil eden tüm insanlar için” 
mesajıyla ulaşıyor.

Falke

olmanın en 
büyük zorluğunu 

kısaca şöyle özetliyor: 
“Aynı anda 50 pazarda 

mevcut olmak bazen karmaşık 
bir durumdur. Her zaman uyanık ve 

çoraplarla konuşmaya hazır olmalısınız.” 
Çorapları ihtiyacın dışında, kişisel bir 
stil aracı olarak gösteren marka, adeta 
çoraba eğlence ve renk enjekte ediyor. 
Özellikle erkek giyiminde olmayanın 
peşine düşerek, sektöre ciddi bir yenilik 
getirmesi de marka olmasındaki en 
önemli unsur. Kaçırılmaması gereken 
önemli bir diğer nokta da, Happy Socks, 
bu denli renkli ve desenli çorapları gün 
yüzüne çıkararak renklerin cinsiyetleş-
tirilmesine karşı bir duruş sergiliyor. 
Siyah, lacivert ve gri tonlarına hapsolmuş 
erkek çorapları Happy Socks ile yerini 
cıvıl cıvıl tasarımlara bırakıyor. 
Happy Socks, 2008 yılında, mali krizin 
tam ortasında kurulmuş bir şirket. 
2008’deki karamsar tabloda, şirket 
açmak ve bir marka yaratmak girişimiyle 
ilgili Tell “Mali kriz sırasında bir iş 
kurmanız yapabileceğiniz en iyi şeydir, 
çünkü o zaman sıfırdan başlıyorsunuz ve 
bununla birlikte büyüyorsunuz” diyor ve 
çarpıcı açıklamasına devam ediyor: “İn-
sanlar pahalı bir ceket satın almaya gücü 
yetmiyordu, ancak yine de tasarımı olan 
ve eğlenceli bir şey satın almak istiyorlar-
dı. Ve bu noktada markanın gücü de söz 
konusu. İnsanlar marka bir ürün almak 

istiyorlar. Bu yüzden insanların markaya 
olan sevgisini, bin dolar yerine 10 dolara 
mal olan bir ürün üzerinden işlemeye 
çalıştık. Bu bizim hırsımızdı.”

Dali'yle bir yürüyüşe 
ne dersin?
Chatty Feet markasında ise, Happy 
Socks tarzından hafif bir geçiş yapı-
yoruz. Birbirini anımsatan tonların 
kullanıldığı tasarımlar mevcut. Chatty 
Feet koleksiyonlarına göz attığımızda, 
günün trendlerinin portreler üzerinden 
işlendiği fark ediliyor. Sanatın bakiliğini 
üretim unsuru olarak kullanmaktan 
kaçınmayan Chatty Feet’in en beğenilen 
koleksiyonlarının arasında, dünyaca ünlü 
sanatçıların portreleri yer alıyor. Chatty 
Feet, bu koleksiyonu “Dali, Warhol ve 
Picasso ile bir yürüyüşe çıkmak istemez 
misin?” mesajıyla pazarlıyor. 

Adım adım zirveye
İtalya’nın Mantova bölgesi, dünyada ka-
dın çorabı üretimi ile tanınıyor. Sektörde 
adım adım ilerleyen markanın hassas 
olduğu nokta, teknolojik gelişmeler oldu. 
Calze BC, pazarda başarılı olmasının 
sırrını ise şöyle özetliyor: “İnovasyonu, 
yaratıcılığı ve modernliği takip eden bir 
üretime sahibiz ve bizim için müşterinin 
ihtiyaçlarını karşılamak demek, İtalyan 
kalite ve mükemmeliyetinin eşanlamlı-
lığıdır.”
Tüm bu bilgiler ışığında pazarda lider 
olabilmek için her marka kendi hikaye-
sini özelleştiriyor. Eğildikleri alanlar ise, 
toplumsal imaj, kaliteli üretim, tanıtım 
ve sponsor olmak üzerine oluyor. 

Strateji
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Ünlü çorap markası Feat 
Socks, en etkili tanıtımın 
sosyal medya ile yapılacağını 
düşündü. YouTube 
fenomenleriyle çektiği 
videolarda satışlarında 
yükselişi yakaladı. 

Günümüzün en büyük 
etkileşimi, sosyal medya. Bu 
platform ile dünyanın nabzını 
avcumuzun içinde tutuyor, son 

dakikaların takipçisi oluyoruz. “En 
beğenilen, en gözde trendler neymiş, 
gündemde ne var?” sorusu beynimizin 
bir köşesinde yerini almış, belli 
belirsiz aralıklarla kendini hatırlatıyor. 
Takipte kalmanın kaçınılmazlığını 
hissettiğimiz sosyal medya, 
yediğimiz yemekten, gittiğimiz tatil 
mekanına, tercih ettiğimiz markadan, 
gösterdiğimiz duyarlılıklara kadar pek 
çok şeyin belirleyici rolünü üstleniyor, 
kullanıcılar arasında ortak bir dil 
yaratıyor.
Andy Warhol'un 1960’larda sarf 
etmiş olduğu, “Herkes bir gün 15 
dakikalığına meşhur olacaktır” sözü, 
tam da bu noktada anımsanılacak 
nitelikte diyebiliriz. YouTube’da açılan 
bir kanal ya da Instagram’da yönetilen 
bir hesap… Kendini gösterebilmek için 
gereken tüm malzeme bu.  Yenilik ve 
trendler silsilesinin en önemli özelliği, 
artık insanlar da markalar da kendi 
reklamlarını kendileri yapabiliyorlar. 
Otobüste yanımıza oturan kadının 
fenomen olabileceği, mahallemizdeki 

FEAT SOCKS BAŞARISINI 
SOSYAL MEDYA İLE YAKALADI

Paul’la ortak olarak tasarlandı. Feat 
Socks CEO'su Taylor Offer, Paul'un 
videolarını izleyen tüketicilerin her 
birinin potansiyel bir Feat Socks 
müşterisi olduğunu belirtti ve ekledi: 
“Logan'ın gücü sayesinde iki YouTube 
videosundan 500 bin dolarlık çorap 
sattık.” Tamamıyla vlog çekimine 
odaklanan Feat Socks, eğlenceli 
içerikleriyle tüketicinin ilgisini 
ciddi bir şekilde çekmeyi başardı. 
Offer, “Markayı ve sosyal takibimizi 
büyütmeye odaklandık. Bütün gün 
düşündüğüm şey, sosyal takip ve 
markamızı nasıl büyüteceğimiz” diyor. 
Bu noktada yeni trendler bulmanın 
önemli olduğunu dile getiren Offer, 
videoların tutarlılığı, kalitesinin 
satışlarda belirleyici olduğunu da 
sözlerine ekliyor.  

esnafın ilgi çekici bir video 
paylaşımı ile meşhur 
olabileceği bir devir bu devir.

Markaların sosyal 
medya ile imtihanı
Bugün bir marka, bir ürününü 
tanıtmak isterken televizyonlarda 
boy göstermiş birinin peşine düşmek 
yerine, halkın beğenisini kazanmış 
bir sosyal medya fenomenine yatırım 
yapıyor. Toplumun sevilen öznesi 
ve en önemlisi sürekli takip edilen 
kişisi, tanıtımı yapılacak ürünün en 
iyi reklamcısı oluyor. Dünyaca ünlü 
çorap markası Feat Socks da bu yolu 
benimseyen markalardan biri. Yığınla 
para dökülen tanıtım filmlerinin 
yerine, sosyal medya için hazırladığı 
kısa tanıtım videoları ve fenomenlerin 
kanallarında memnuniyet dolu 
paylaşımları Feat Socks’ın dünyanın 
dört bir yanında duyulması için 
yeterli oldu. Feat Socks, web 
sitesindeki satışları artırmaya yönelik 
influencerlarla iş birliğine girişti. 
Sadece online satış yapan çorap 
perakendecisi Feat Socks, YouTube 
sayfası yaklaşık 3,5 milyon aboneye 
sahip olan sosyal medya yıldızı Logan 
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Sock Club benimsediği pazarlama yöntemi ile müşteri 
ağını genişletiyor. Tasarım çoraplar üreten marka, kurduğu 
abonelik sistemi ile tüketicisine “Sen değerli ve teksin” 
mesajını veriyor. 

müşteri memnuniyetini ve sadakatini 
artırmak, satış oranlarını yükseltmek 
ve rakiplere oranla ürünlerde farklılık 
ortaya koyarak pazar payını arttırmayı 
hedefliyor. Bunu ürünün yanında 
kişiye özel bir not, bir e-posta veya 
farklı tasarımda bir ambalajlama ile 
yapabiliyorlar. Ayrıca tüketici bir ürünün 
sadece kendisi için yapıldığını ve o ürüne 
bir tek kendisinin sahip olduğu bilinciyle 
de markayı sahipleniyor, benimsiyor. 
Pazarlama dünyasını iyi analiz etmiş 
olan Sock Club da kişiselleştirme 
yöntemini kullanarak ün kazanmış 
firmalar arasında yer alıyor. Global 

The Business of Story 
web sitesinin blogunda; 
Sock Club’ın 2017 yılında 
gönderdiği bir mektup yer 
alıyor: “2017’ye hoş geldiniz! 
Bu sene yenilikçiliğe 
devam etmeyi hedefliyoruz 
ve yılın ilk çoraplarını 
tasarladığımız gibi, orijinal 
inovatörlerden birinden 
ilham aldık. Daedalus, 
Yunan Mitolojisinden 
en iyi usta, sanatçı ve 
mimardı. Ne olursa olsun 
mümkün olan en yaratıcı 
çözümleri bulmak için 
başarıyı zorlamaya devam 
ediyoruz. Bu ayın çorap 
tasarımı Daedalus'un en 
ünlü eserlerinden biri 
olan labirentten ilham 
aldı. 2017'de hayatının 
labirentinde güzel bir yol 
bulmak için!”

Bİr çOrAptAN 
çOK DAHA fAzlASı

GÖNDERDİĞİ MEKTUPLARLA 
KALPLERİ ÇALAN MARKA; SOCK CLUB

çorap sektöründe başarı sağlayan 
firma, müşterilerine özel çorap 
üretiyor, ambalaj tasarlıyor ve ürünün 
yanında kişiye özel mektup gönderiyor. 
Müşterilerin en özel bulduğu ise, 
sadece kendileri için geldiğini bildikleri 
özel mektuplar oluyor. Her ay kaliteli 
Amerikan yapımı çoraplar sunduklarını 
belirten Sock Club bu yöntemini 
oluşturduğu abonelik sistemi ile 
pekiştiriyor. 3, 6 aylık ve 1 yıllık üyelik 
ile müşterilere her ay yeni bir tasarım 
çorap sunuluyor. Sock Club, çok net bir 
mesaj ile müşterisine sesleniyor: “Her 
ay, üyelerimizi şaşırtacak, gülümsetecek 
ve sevdiklerine alıcıları hatırlatacak yeni 
tasarlanmış bir çift çorap üreteceğimizi 
garanti ediyoruz.” 

Eski pazarlama yöntemlerinin 
tedavülden kalktığı günümüzde, 
firmalar tüketicilerin kalbinden 
geçen yolu bulmak için inovatif 

fikirler üretiyor. Sektör ne olursa 
olsun, üretim hangi alanda yapılırsa 
yapılsın bugünün pazarlamasında 
önemli olan tüketiciye verilen değerde 
birleşiyor. Firmalar pazarlama stratejisi 
oluştururken; “Değerli ve özel hissettir” 
mesajının izini sürüyor, tüketici de 
kendine en yakın hissettiği marka ve 
ürünleri tercih ediyor. 
Firmalar ürün kişiselleştirmeyi bir 
pazarlama aracı olarak kullanarak, 
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imdi başınızı hafifçe kaldırarak 
çevrenizdeki en hâkim renk 
hangisidir bulmaya çalışın. Kır-
mızı mı, beyaz mı yoksa gri mi? 
Renkler âleminde yaşıyor, dört 

bir yanımızı saran nesnelerin renkleri, 
şekilleri ile görsel hafızamızın içerisine 
her gün bir küçük yenilik daha katı-
yoruz. Solgun bir havada gri bulutlar 
üzerime, gelirken, içimiz daralıyor; 
etraf yeşillenip bahar kendini göster-
meye başladığındaysa pürneşe dolup 
coşuyoruz. Gerçekten renklerin gücü 
bizleri bu denli etkiliyor mu dersiniz? 
Sahnenin arkasındaki kukla yöneticisi 
misali, renkler de ruh halimizde etkili 
olan gizli bir el mi? 
Bu sorunun cevabını bir 
nevi evet diyerek 
açıklayalım ve 
asıl 

RENGİYLE PARLAYANLAR
SATIŞLARINI KATLIYOR  
Renklerin algılarımızı yönettiği pazarlama dünyasında, firmalar görünürlük ve görsel kimlik 
oluşturmak için renklerin tüketiciye olan etkisini keşfediyor. Kırmızının canlılığı, mavinin 
güvenirliği perçinlediği iş dünyasında; renginiz, kimliğiniz oluyor.

merak ettiğimiz noktaya giriş yapalım. 
Renkler satış ve pazarlamada nasıl 
bir güce sahipler? Satış stratejilerinde 
uygulanan politikalarda, renklerin 
payı ne? 
Renkler, sahip oldukları güçlü psi-
kolojik etkilerle gündelik hayatımıza 
önemli oranda yön veriyor. Renklerin 
insanlar üzerindeki etkilerini araştıran 
pek çok satış ve pazarlama uzmanı, iş 
dünyasındaki algı yönetimini çok daha 
bilinçli bir şekilde gerçekleştiriyor. 
Alışveriş tercihlerimize yön 

verme bağlamında etkili olan renkler, 
bir ürünü satın alıp almamamızda kilit 
rol oynuyor. Yapılan araştırmalara göre, 
marketlerde satılan ve rakiplerinden 
daha fazla talep gören ürünlerin neden 
tercih edildikleriyle ilgili sebepler üçe 
ayrılıyor. Buna göre ürünün sesi ya da 
kokusu yüzde 1, dokusu yüzde 6 ve son 
olarak dış görünüşü de yüzde 93 oranın-
da etkili oluyor. Markaların kendi kim-
liklerini yansıtmasında da bu oran yüzde 
85 gibi yüksek bir değerde, yani diğer 
deyişle renkler kurumların kimliklerini 
yansıtmada oldukça etkili. Tüketicilerin 
yüzde 80’i tercih ettikleri markaları bir 
renkle tanımlıyor.

Algı yönetiliyor, zihin uyarılıyor
Renkler; insanların duygusal, zihinsel 
ve fiziksel yapılarını tetikliyor ve insan 
psikolojisi üzerinde etkili oluyor. Algı 
yönetmek amacıyla pazarlama alanında 
kullanılan renkler ile bir çağrışımın 
sembolizme edilmesi isteniyor. Yine 
yapılan araştırmalara göre insanlar 
üzerindeki 15 saniyelik ilk görünüş bile 

o kişi hakkında genel kanımız olduğu 
anlamında gelmektedir. Aynı olay 

pazarlama ve satış için de geçerli 
olduğunu var sayarak firmala-

rın markalarındaki 
görsel kimlik 
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Üst ekonomik düzeye sahip tüketiciye hitap eden 
ürünlerin satıldığı mağazalarda soğuk renkler kullanılarak 
tüketicilerin huzursuz olması engellenebiliyor ve ürünleri 
rahatlıkla inceleyebilecekleri bir ortam yaratılabiliyor. 

ve kullanılan renkler, tüketicinin mar-
kayla tanışmasında son derece önem 
taşıyor. 
Şimdi herkes tarafından bilinen birkaç 
markayı aklımıza getirelim.
Coca-Cola, Apple, Samsung gibi… 
Adlarını okur okumaz, bu markaların 
logoları net bir şekilde gözünüzün 
önüne geldi değil mi? Bilinçaltımıza 
yerleşmiş durumda diyebiliriz. Benzer 
şekilde pazarlamada renkler firmanın, 
mağazanın imajını da etkiliyor. Sıcak 
renkler, müşterileri uyarıyor ve onları 
mağazaya çekiyor. Soğuk renkler ise 
onları sakinleştiriyor ve huzur veriyor. 
Bu nedenle üst ekonomik düzeye 
sahip tüketiciye hitap eden ürünlerin 
satıldığı mağazalarda soğuk renkler 
kullanılarak tüketicilerin huzursuz 
olması engellenebiliyor ve ürünleri 
rahatlıkla inceleyebilecekleri bir ortam 
yaratılabiliyor. Bu anlayış, markaların 
billboardlarından, mağaza dizaynları-
na kadar benimsediği bir anlayış olarak 
karşımıza çıkıyor.  

İkna için tercihiniz
maviden yana olmalı
Pazarlama ve satış materyallerinde, 
uzmanlar üç ayrı rengin kullanılması-
nı tavsiye ediyor. İş dokümanlarında 
önemli yerlerin kırmızıyla yazılması, 
finansal bir rapor oluşturmak için 
yeşil, müşteriyi iknaya yönelik bir 
dokümanda mavinin kullanılması öne-
riliyor. Dünyanın önde gelen teknoloji 
şirketlerinden Xerox, renkli doküman 
kullanımının iş sonuçlarına etkisini 
ortaya koyan bir açıklama yayınladı. 
Xerox’a danışmanlık veren ünlü Renk 
Psikoloğu Jill Morton’dan alıntıların 
da yer aldığı açıklamaya göre, doğru 
renk kullanımı, şirketlerin gelirlerini 

artırmasında çok önemli bir unsur ha-
line gelebiliyor. Örneğin, ünlü arama 
motoru şirketi Bing’in, logosunda kul-
landığı mavinin tonunu değiştirerek, 
reklam gelirlerini 80 milyon dolara 
çıkardığı söyleniyor.

Renk algısı kültürden kültüre 
değişiyor
Kurumu görünür kılacak en önemli bi-
leşenlerden olan renk unsuru, zekanın 
uyarılması ve ruhsal durumlar üze-
rindeki etkisi nedeniyle bilimsel araş-
tırmaların da konusu olmaya devam 
ediyor. Kodak’ın sarısı, Koç Holding’in 
kırmızısı kurumlarla örtüşen renkler 
olarak kabul görüyor. Ayrıca önemli bir 
diğer ayrıntı da, renklerin algılanma-
sında toplumsal ve kültürel etkilerinin 
kurumların kendileriyle özdeşleştir-
meden önce düşünmeleri gerekiyor. 
Örneğin temizliğin saflığın simgesi 
beyaz Afrika toplumlarında ölümü 
ve olağan üstü gücü temsil ediyor. 
Hindistan’da saflığın rengi kırmızı 
iken, Çin’de kutlama, pek çok ülkede 
sosyalizmle özdeşleşiyor. İhracatçı 

firmaların, farklı kültürlerde renklerin 
nasıl bir etki yarattığını bilmelerinde 
bir nevi fayda var. 

Hedef doğrultusundaki en 
etkili araç; renk
Gelelim, bizim kültürümüzde renkle-
rin yarattığı etkilere… Renkler; belli bir 
algı ve duyguyu harekete geçirmek için 
kullanılıyor. Bir anlam ve bir çağrışımı 
sembolize etmek için, dikkat çekmek, 
akılda kalmak, etkilemek ve yön ver-
mek için, farklılaşmak, fark edilmek ya 
da tutum ve davranışları yönlendirmek 
için, rahatlamak, rahatlatmak ya da 
heyecanlandırmak için kullanılabi-
liyor. Bu nedenle doğru renk seçimi 
marka ve firmalar için önem taşıyor, 
yanlış renk seçimi ise satış sürecinizde 
önünüzdeki en büyük engel olabiliyor. 
Amerikalı renk uzmanı Leatrice Eise-
man, markalaşma ve renk hakkında 
şunları söylüyor: “Satış süreci önce 
bilinçaltında başlar. Ürünü nasıl algı-
ladığınız sizin satın alma sürecinizi et-
kiler. Bu nedenle, tüketicinin dikkatini 
çekmek, aklında kalmak ve belirli ürün 
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İş dokümanlarında 
önemli yerlerin kırmızıyla 
yazılması, finansal bir 
rapor oluşturmak için yeşil, 
müşteriyi iknaya yönelik 
bir dokümanda mavinin 
kullanılması öneriliyor.

ve markalara karşı istenilen tutum ve 
davranışları yaratmak, pazarlama ve 
reklam stratejilerinin temel hedefidir. 
Kullanılan renkler, bu hedefler doğrul-
tusundaki en etkili araçtır.” 
Pazarlama iletişiminde beyazı; temiz-
liği, sadeliği, saflığı ve dinginliği ifade 
ediyor. Gözün en parlak algıladığı renk 
beyazdır. Satışta beyaz renk kullanımı 
genellikle zıtlık oluşturarak dikkat 
çekmek için kullanılıyor.
Siyah; pazarlama iletişiminde; asaleti 
ve gücü temsil ediyor. Pazarlamada 
bazı markalar bilinçli bir şekilde siyah 
rengini seçip, bu sayede elit müşteri 
tabakasını da oluşturmak istiyorlar. 
Giyim sektöründe direkt gücü ifade 
ediyor. Prestiji ile öne çıkan markalar, 
firma dizaynları ya da logolarında 
siyahtan vazgeçmiyor. 
Mavi, gözün retina tabakasının 
hemen önünde oluşur, bu nedenle 
baktığınızda sizden uzaklaşıyormuş, 
derinleşiyormuş gibi hissedersiniz. 
Deterjan firmaları, yapılan araştırma-
lar sonucunda mavi rengin temizlik 
olarak algılandığını ortaya koymuş ve 
bu nedenle temizlik ürünlerinin amba-
lajlarında mavi rengi sıklıkla kullanılı-
yor. Mavi rengi güveni temsil ederken, 
kırmızı için tam anlamıyla satışın rengi 
diyebiliriz. Özellikle dikkat çekmesi 
istenilen satış noktalarında ve iştah 
uyandırdığı için gıda sektöründe çok 
sık kullanıldığını gördüğümüz kırmızı 

rengi; heyecanı, dinamikliği, dışadö-
nüklüğü temsil ediyor. Kırmızının kan 
akışını hızlandıran ve nabzı yükselten 
bir renk olmasını fırsat bilen Levi’s, 
Nike ve Puma gibi spor malzemesi ve 
rahatlığı simgeleyen jean kıyafet satan 
firmalar kırmızı rengi logolarında ya 
da ürünlerinde kullanıyor. Ayrıca spor 
arabalarda da göze çarpan ilk renk 
kırmızı oluyor. İştah açısı renk olarak 
tanımlanan kırmızı için, bu konudaki 
en güzel örnek; Coca-Cola olacaktır. 
Ayrıca Pizza Hut, McDonalds, Burger 
King ve Ülker gibi gıda ve fast food zin-
cirinde lider olan bu firmalar da ürün 
ambalajlarında ve logolarında kırmızı 
rengi kullanıyorlar. 
Sarı, canlılığı, iyimserliği, coşkuyu ve 
hareketi vurgulamasına rağmen geçi-
ciliğin ve dikkat çekiciliğin rengidir. 
Örneğin ticari taksiler sarı renktedir 

çünkü geçici olarak taksiye ihtiyaç var-
dır ve trafikteki arabaların içerisinde 
sarı rengi ile anında dikkat çekerler. 
Şifanın ve doğanın rengi olan yeşilin, 
yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırdığı ve 
hızlandırdığı araştırmalarca destek-
leniyor. Yeşil rengi, güven verdiği için 
bankalar tarafından tercih edilen bir 
renktir. 
Bazı markalar ise kendilerini bir veya 
iki renkle özdeşleştirmek yerine 4 veya 
daha fazla rengi bir arada kullanarak 
kimliklerindeki çeşitliliği öne çıkar-
mak isterler. Bu markalar özellikle 
altında farklı markalar barındıran, 
bayileri olan, farklı uygulamalara sahip 
platformlardır. 
Mor rengi daha sofistike, daha gizemli, 
asil çağrışımlar yaratıyor. Pembe rengi 
tam olarak kadınsılığı ve saflığı temsil 
ediyor. Mevcut markaların da kadın-
lara özel çıkardığı serilerde mevcut 
logolarını pembe olarak kullandık-
ları sıkça görülen bir uygulamadır. 
Turuncu, kırmızıya oranla daha az 
dikkat çekici ve ateşli olmasına karşın, 
diğer yandan daha çok oyun ve eğlence 
çağrışımlarını barındırır. Turuncunun 
çabuk fark edilen bir renk olması, 
bu rengi kullanan firmalar açısından 
avantaj sağlıyor. Turuncu rengin hakim 
olduğu işletmelere giren insanlar o 
kapıdan içeri rahatça girebileceklerini 
hissederler. Hollanda menşeli ING 
Bankası turuncu rengi logosunda, 
kartlarında ve banka içi atmosferde 
başarıyla kullanılıyor. Herkese eşit 
uzaklıkta tarafsız, ‘cool’ durmak 
isteyen markalar tarafından tercihi gri 
renginden yana oluyorlar. Kahverengi 
tutarlılığın, sürekliliğin ve zenginliğin 
sembolü olarak karşımıza çıkıyor. 

Marka kişiliğini belirle!
Sizin de kurumsal kimliğinizde kulla-
nacağınız renk veya renkleri seçerken 
uygulayabileceğiniz en iyi yöntem; 
önce marka kişiliğinizi belirlemeniz 
ve bu kişiliği en iyi yansıtan rengi bul-
manız olacak. Ardından ürününüzü 
veya hizmetinizi hangi rengin temsil 
ettiğini bulmanız gerekiyor. Değişen 
tüketici karakteri, pazarlama dünya-
sını duyuların keşfine yönlendirmiş 
durumda. Tüketicinin markaya yönelik 
alışkanlık kazanması için duyuları çok 
ince bir ayrıntıda kullanması gerekiyor. 
Bu anlamda renkler, görünürlüğün en 
önemli parçası olarak yer alıyor.
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Down Sendromlu John ve babası Mark, kurdukları John’s 
Crayz Socks ile 7’den 70’e girişimcilik dersi veriyor. 

Birazdan okuyacağınız hikayenin 
size bir mesajı var! Hayatın ta 
içinden, tüm gerçekliğiyle size 
söylemek istedikleri var. Bu, 21 

yaşındaki Down Sendromlu John’un 
hikayesi. John bizlere, engellerin 
istenildiğinde nasıl da korkusuzca 
aşıldığını ve engelli insanların da neleri 
başarabileceklerini gösteriyor. 
Öncelikle belirtmeliyiz ki, John tam 
bir çorap tutkunu. Özellikle renkli ve 
eğlenceli çoraplara bayılıyor. John’un 
çoraplara olan ilgisi, insanlara olan 
sevgisiyle birleşiyor ve ortaya John’un 
Çılgın Çorapları (John’s Crazy Sock) 
ortaya çıkıyor. Baba-oğul girişimi olan 
bu çoraplarda tek bir motto var; onu da 
John şöyle açıklıyor: “Mutluluk yaymak 
istiyoruz.”
John ve babasının birlikte kurdukları 
John’s Crayz Socks’un hikayesi 2016 
yılının Aralık ayına dayanıyor. Mayıs 
ayında okulunu bitirecek olan John ve 
yaşıtları hayatlarında yeni bir başlangıç 

“ÇORAPLAR BENİM, 
BEN OLMAMA İZİN VERDİLER”

yapmanın heyecanı içindeyken John 
farklı bir yolda gitmeye karar verdi. 
Tutkunu olduğu çorapların arasında 
olmak istiyordu ve babasına onunla iş 
yapmak istediğini söyledi. Baba-oğul 
uzun süren beyin fırtınalarından sonra 
tam da John’un hayallerine uygun, 
eğlenceli ve yaratıcı çoraplar satmak 
için kolları sıvadılar. Öncelikle e-ticaret 
platformu olan Shopify'da bir web sitesi 
oluşturdular. Pazarlama içinse sadece 
bir Facebook sayfası açıp gayet doğal, 
amatör diyebileceğimiz videolar çektiler. 
John siparişler ile özel olarak ilgileniyor. 
Kırmızı kutulara koyduğu çorapların 
yanında şeker ve John’dan küçük bir 
not da yer alıyor. John, çoraplara olan 
tutkusuyla işine dört elle sarılırken, 
duyduğu mutluluğu “Benim ben 
olmama izin verdiler” diyerek anlatıyor. 
John’s Crazy Sock’da yer alan çorapların 
esas noktası da, farkındalık temasını 
işliyor olması. Onlar yaptıkları işi 
şöyle özetliyor: “Birisine bir şans 

John ve babası Mark, 
ilk ayın sonunda; 452 
sipariş aldı ve 13 binden 
fazla gelir elde etti. Dört 
aylık bir sürecin sonunda 
satışlarını profesyonel bir 
tanıtım gerçekleştirmeden 
350 bin dolara çıkardılar. 
“Tutkularınızı ve kişiliğinizi 
ifade etmenizi sağlayan 
en geniş eğlence, eşsiz ve 
güzel tasarımlı çorapları 
sevebileceğiniz çoraplarımız 
var. Ve bu çorapları hızlı 
ve kişisel bir hizmetle 
veriyoruz. Aynı gün kargo 
gönderiyoruz” diyerek 
işleyiş hakkında bilgi veren 
baba-oğul, günün sonunda 
şu üç şeyi öğrendiklerini 
aktarıyorlar: “1’incisi; 
insanlar çorap almak istiyor; 
2’ncisi insanlar John'dan 
çorap almak istiyor ve 
3’üncüsü bu genç adam 
ve bu yaşlı adam çorap 
satabiliyor!”

Bu Genç ve yaŞLı 
adaM BİR haRİKa!

verdiğinizde, neyin mümkün 
olduğunu göstermek istiyoruz. Her 
gün, zihinsel engelli insanların neler 
yapabileceğini gösteriyoruz. Ve 
John'un gelişiminde hayati bir rol 
oynadıklarından kazançlarımızın yüzde 
5'ini Special Olympics’e bağışlıyoruz. 
Otizm Farkındalık Çorapları ve Down 
Sendromu Bilinçli Çoraplarımız 
gibi belirli ‘farkındalık’ temalarıyla 
çoraplar sunarak, yardım ortaklarımızı 
genişletmeye devam ediyoruz.”



“ÇORAPLAR BENİM, 
BEN OLMAMA İZİN VERDİLER”
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YAZLIK ÇORAP SEZONUNDA 
AVRUPA TALEBİ ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Dergimizin bu sayısında sizlere 
son 4-5 yıldır dikkatimi çeken 
bir konuyu analiz etmeye 
çalışacağım.  Normalde 

çorap ihracat performansımızı,  
yıldan yıla değişim oranlarıyla 
değerlendirmekteyiz.  Yıldan yıla 
gördüğümüz artışlar ise bizleri mutlu 
etmekte.  Ancak ihracat miktarlarına 
yaz ve kış mevsimleri olarak iki bölüme 
ayırıp baktığımızda, son yıllarda her 
yılın ilk 4-5 ayında geçmiş yıllara göre 
neden daha az ihracat talebi geldiğini, 
endüstrimizin, son 16 yılını birebir 
gözlem yapma şansını yakalamış biri 
olarak merak etmeye başlamıştım.  
Bu analizim için her zaman olduğu 
gibi EUROSTAT rakamlarını ve tüm 
çorap kategorilerinin toplamını 
bu analizde kullandım.  Analizimi 

yaptığım dönem 2000 Ocak ayı ile 2018 
Mayıs dönemi arasını kapsamakta ve 
kullanılan rakamlar aylıktır.  Grafik 2 
ve sonrasında,  Ocak ayı her yılın Ocak 
ayı ihracat rakamı bir (1) kabul edilerek, 
Ocak sonrası ayların, Ocak ayına göre 
değişimi bulunarak endekslenmiştir.  
2000 ile 2018 arası 19 yılın çift çorap 
bazında ihracat rakamları, Ocak-Aralık 
dönemi eksenine indirgenmiş ve 
analiz bu şekilde yapılmıştır. Örneğin, 
Ocak ayında Türkiye 50 milyon çift 
çorap ihracatı yapmış olsun. Bu 50 
milyon çift ihracat 50/50 hesabıyla 1 
olarak endekslenmiş,  Şubat ayında 
gerçekleşen 45 milyon çift ihracat 
ise 45/50 bölüm hesabıyla 0,9 olarak 
bulunmuştur.  Martta olabilecek 
örneğin 55 milyon çift ihracat ise 55/50 
hesabıyla 1,1 endeks değerinde olacaktır. 

Endeksleme hesabının nasıl yapıldığının 
anlaşılması bu noktadan sonra 
yapacağım analizin doğru anlaşılması 
açısından önemlidir.

Avrupa çorap ithalatında 
sezonsallık 2009 sonrası 
derinleşiyor
Grafik 1’de sizlere 2000-2018 yılları 
arası EU28 ülkelerinin aylık bazda 
kaç çift çorap ithal ettiklerini grafik 
olarak gösteriyorum. Bu grafikte 2000 
yılından 2008 yılına kadar aylık bazda 
çok fazla sezonsal değişim göstermeden 
çorap ithalatı yapan EU ülkelerinin, 
2009 ve sonrasında gittikçe artan 
oranda sezonsal olarak çorap ithalatına 
döndüğünü görmektesiniz.  EUROSTAT 
vasıtasıyla aldığım bu rakamlar çorap 
ithalatının ilgili ülkelerden Avrupa 

Çorap sektörünün pazar taleplerinde, yılın ilk 4 ayında geçmiş yıllara göre azalma 
yaşanıyor. Özellikle yaz sezonunda görülen düşüş,  ülkelerin ekonomik gerilimleri 
ile doğru orantılı olarak işliyor. Veriler, Türkiye’deki mevsimsel dalgalanmaların önce 
fasoncuları ardından büyük şirketlerin üretim bandını etkilediğini gösteriyor. 
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gümrüğüne giriş ayını göstermektedir. 
Bizler için talebin gelip numune 
yapıldıktan sonra onaylatılıp, üretim 
sonrası çorapları Avrupa gümrüğüne 
sokmamız yaklaşık 1 veya en geç 1,5 
aydır.  Aynı süreç Çinli üreticiler 
için en az 3 aydır.  O nedenle EU28 
ülkelerinin tümünü içeren gümrük 
kayıtlarını gösteren (Avrupa’ya 
ulaşma tarihi)  rakamlar bizler için 
üretim anlamında Çin’e göre farklı 
zamanları göstermektedir.  Bu farklılığı 
kafamızın bir tarafına yazalım, ancak 
benim analizim bu farklılığı dikkate 
almamaktadır.

2008 yılı sonrası zayıf yaz 
sezonu talebi var
Grafik 2’de sizlere bir önceki bölümde 
çift çorap bazında anlatmaya çalıştığım 
rakamları üç döneme ayırarak analiz 
etmeye çalışacağım.  Yazımın ilerleyen 
bölümlerinde de kullanacağım bu 
dönemler 2000-2004: Çin öncesi pazara 
Türkiye’nin hakim olduğu dönem, 
2005-2008: Çin’in hızla büyüyüp 
pazarı genişlettiği dönem ve 2009-18: 

Çin’in büyümesinin durduğu, Türkiye, 
Pakistan ve Endonezya’nın geri gelmeye 
ve son iki yılda da Viyetnam’ın bazı 
küçük de olsa hızla büyüdüğü dönem.
Grafikte 2000-2004 dönemi 
ortalamasında, Ocakta 1,00 olarak 
endekslenmiş talebin Şubat ayında 
yüzde 7-8 gibi küçük bir oranda 
azaldığını, ancak  sanırım,yaz sezonuna 
hazırlık olarak Şubat ayında yüzde 5 
gibi artışla küçük bir pik yaptığı, Nisan 
ayındaki küçük bir zayıflık sonrasında 
kış sezonu başlamasıyla Temmuz/
Ağustos döneminde Ocak ayının yüzde 
15 üstü olan1,15 endeksine ulaştığını 
görebiliriz.  Sonrası yavaşlayan ithalat 
Aralık ayında 0,93 endeksine geri 
düşmektedir. 2000-2004 dönemi bize 
EU ithalatında yalnızca bir güçlü alım 
dönemi olan kış sezonuna hazırlık 
yapılan Temmuz-Ağustos-Eylül 
dönemine işaret etmektedir.Çin’e 
kotaların kalmasından sonra güçlü 
bir şekilde büyüdüğü, 2005-2008 
döneminde hem yazlık ve özellikle 
kışlık sezonda ortalamada yüzde 10’lara 
varan ithalat artışı gözlenmektedir.  

Ancak endeksin yapısı bir önceki 
dönem ile paralellik göstermektedir.
2009-2018 dönemi ise, Mart-Nisan 
döneminde ortalamalara göre yüzde 
20’ye varan ithalat azalışının görüldüğü 
bir yapıya evrilmiş, kışlık dönem ise 
2000-2004 paralelinde yıl ortalamasının 
yüzde 15 civarında üstünde olan talep 
yapısında stabilize olmuştur. Son 3 
buçuk yılı (20015-2018) 2009-2018 yılıyla 
karşılaştırdığımızda ise çok küçük 
farlar ile benzer yapının korunduğunu 
görmekteyiz.
Özet olarak 2009-2018 döneminde EU 
çorap ithalatında yaz sezonu için talebin 
düştüğünü ancak kış sezonunda geçmiş 
yıllar paralelinde güçlü talebin devam 
ettiğini görmekteyiz.
 
EU toplamındaki bu yapı 
Türkiye için nasıl değişmekte?
Türkiye’nin pazara yüzde 50-60 
oranında hakim olduğu 2000-2004 
yıllarında, Grafik 3’de göreceğiniz gibi 
Türkiye trendleri bize, ideal üretim 
talep yapısıyla çalıştığımızı gösteriyor.  
Yani hem yaz hem de kış talep piki 
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ile karşılaşıyoruz.  Bu artan dönemsel 
talepleri ise, yardımımıza koşan 
fasoncular vasıtasıyla kolaylıkla yerine 
getiriyoruz. Sezon talepleri azaldığında 
ise bünyedeki makineler çalışıyor ama 
fason makineler duruyor. 2005-2008 
döneminde, Çin’in pazara hızla hakim 
olduğu dönemde ise yaz sezon talebi 
hızla yavaşlıyor, ancak kısa bir dönem 
de olsa Temmuz ayında kış sezonu için 
bir pik talep yaptıktan sonra yılın geri 
kalan kısmında, Ekim ayında 0,83 ile 
dip yaparak, daha önce hiç görülmemiş 
ölçüde bir yavaşlama yaşanıyor. Bir 
dönem öncesi güçlü iki sezon büyüme, 
Çin devreye girerken yerini küçülen 
bir yaz pik talebine ve yine güçsüz bir 
kış talebine bırakıyor. Çin’in devreye 
girdiği 2005-2008 dönemi muhtemelen 
fasoncuların mal bulmakta zorluk 
yaşadığı dönemler haline geliyor.
2009-2018 döneminde yaz için güçsüz 
benzer yapı korunurken, kış talebi 
ise makineleri döndürecek derecede 
geri geliyor.  2015-2018 yıllarında, 
yaz talebinin benzer kaldığı ama kış 
talebinin oldukça güçlü bir seviyeye 
çıktığını görmekteyiz. Son 3,5 yıl 
içindeki ortalama talepte bize yaz 
talebinin çok zayıfladığını kış talebinin 

ise çok güçlendiğini yani Avrupalı 
alıcıları kış için ortalamanın yüzde 
10 üzerinde çorap talebiyle geldiğini 
söylemekte. Ancak bu dönemde yaz 
talebinde ise yüzde 13 azalma, yani 
maksimum nokta ile minimum nokta 
arasında yüzde 23’lük bir talep farkı var. 
Bizim için en ideal talep yapısı tabii 
ki yaz/kış aynı oranda gelen talep 
olacaktır. Eğer en düşük ile en yüksek 
talep arasında yüzde 23 fark var ise bu 
bir dönem makinelerimizin ortalama 
yüzde 23’ün yarısı yaklaşık yüzde 11-
12’si duruyor anlamına geliyor. Talepte 
iniş çıkışlar üretici üzerinde baskı 
yapmakta, ancak özellikle fasoncuları 
ciddi oranda vurmaktadır.  Tabii ki 
talebin azaldığı dönemde artan kış 
dönemi için hazırlık yapılabilir veya 
iç piyasaya mal yapılabilir.  Sanırım 
geçmişte doktor çoraplarını komet 
makinelerle yaptığınız dönemlerde bu 
çok daha olasıydı. Şimdilerde moda 
çoraplar için gelen son dakika talepleri 
bize bu şansı eskisi kadar vermiyor.  
Bununla birlikte artan stok maliyetleri 
de üreticilere bu imkanı vermemeye 
başladı. Bu nedenle trendlerden de 
gördüğünüz gibi artan oranda gelen 
kış sezon talebi için makine yatırımı 

yaz sezonunda düşen taleple atıl hale 
gelirse karlılıkta sorun yaratabilecektir. 
Trendlere göre talep artışı yalnızca 
kışlık çorap döneminde geliyor. İşçiliğin 
ve kullanılan makinelerin maliyetinin 
rakiplerimize göre çok daha yüksek 
olduğu ülkemizde, bu nedenle kapasite 
artırımı için yatırım kararı almak, 
Avrupa’daki talebin mevsimsel iniş 
çıkışındaki artış nedeniyle gittikçe 
zorlaşıyor. Tabii ki bünyedeki makineler 
yenileniyor yeni teknoloji ile.  Ancak o 
makineleri sattığımız fasoncular artık 
bir sezon iş bulabiliyorlar son trendler 
göre sizden.  Bu nedenle yenileme 
sonucu oldukça çok sayıda piyasaya 
çıkan burunu açık makinelerin ikinci el 
fiyatları da doğal olarak son yıllarda dibe 
vurdu. Tüm bunlardan sonra acaba bize 
gelmeyen yazlık talep başka ülkelere 
mi gidiyor şeklinde soru soruyor 
olabilirsiniz? Bakalım öyle mi…

Çin’deki mevsimsellik bize 
göre çok daha fazla
Çin’in Türkiye’nin yalnızca yüzde 20’si 
büyüklüğünde olduğu 2000-2004 
döneminde, yaz talebi düşük olan ancak 
kış talebi yüksek olan trendi, Avrupa 
pazarında güçlenmeye başladığı 2005-
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2008 döneminde güçlü yaz ve çok güçlü 
kış talebine evriliyor. Çin’in durgunluk 
dönemi olan 2009-2018 döneminde 
ve siyah çizgiyle gördüğünüz son 3,5 
yıllık dönemde benzer şekilde çok 
hafif yaz talebi ve yüzde 30’lara varan 
düşüş sonrasında yalnızca yüzde 15 artış 
yaratan kış talebi.  
Demek ki bize gelmeyen yaz sezonu 
çorap talebi Çin’e de gitmiyor. Daha 
da enteresanı bizde minimum ve 
maksimum farkı yüzde 23 iken bu Çin 
için yüzde 49.  Demek ki Çin’de normal 
olarak bize göre sezon arası iki kat daha 
fazla makine duruyor.  Ancak sanırım 
Çin’in ciddi büyüklükteki nüfus yapısı 
ve iç pazarı, aynı zamanda bize göre 
oldukça küçük olan dörtte bir oranda 
Avrupa pazarına yoğunlaşmış olması 
ona (Türkiye yaklaşık yüzde 85 EU28, 
yüzde 1,4 USA, 0,22 Japonya, yüzde 0,4 
Rusya;  Çin ise yüzde 22 EU28, yüzde 
22 USA, 13 Japonya, yüzde 5 Rusya) 
bu tür mevsimsel dalgalanmaları 
kaldırabilecek alternatif pazar imkânı 
sunmaktadır. Bizde ise, yaz talebi 
durulunca, son yıllardaki trendlere 
göre, önce fasoncularımız devre dışı 
kalıp durmakta, belli dönemlerde ise 
büyük şirketler kendi bünyelerindeki 
makinelerini az da olsa durdurmak 
durumunda kalıyorlar. Bizim iç 
pazarımızın toplam üretimimize oranla 
küçük oluşu ve bir hayli büyük kısmının 
ihracat fazlaları ve sakat çoraplarla 
karşılanabiliyor olması bizleri maliyet 
anlamında zorlamaya başladı son 
yıllarda, EU28 ithalatında mevsimsellik 
derinleşmeye başladığından beri.  Son 
zamanlardaki artan finansman yükü 
stoklu çalışmayı da maliyetli bir hale 
getirmeye başladı. 

Türkiye yaz ve kış sezon 
trendleri dalgalanmalar 
gösteriyor
Grafik 5’te Türkiye’nin 2015 yılı sonrası 
performans analizini görebiliriz. Bu 
grafikte izleyebileceğimiz trendlere 
göre, 2015 ortalamalar kadar ve 2016 
yılları kuvvetli bir yaz trendi ile 
başlamış sonrasında hem 2016 hem 
de özellikle 2015 güçlü bir kış talebiyle 
yılı bitirmiştir. 2017 ise iyi bir yaz 
sezonu ile başlarken kış sezonunda 
talebin yavaşladığını görmüş. 2018 
yaz sezonu ise son yılların en zayıf 
dönemini geçirmektedir.  Umarım 
2018 kış sezonunda talep artışı gelir 

hem kendi makinelerinizin hem de 
fasoncu makinelerini tam kapasite 
çalışmasına yardımcı olur. Rakamlara 
göre son yıllarda öngörülebilirlik gittikçe 
azalmakta bu da hepimizin plan yapma 
kabiliyetini azaltmaktadır.  Birçok etken 
bize gelen yaz ve kış sezonu çorap ithalat 
talebini değiştirebilmektedir. Bunların 
başında sanırım hava durumundaki 
beklenmeyen değişiklikler ve 
ekonomideki dalgalanmalar 
gelmektedir. Önümüzdeki dönemde bir 
gün sizlere Avrupa’nın hava durumu ile 
bize gelen talep arasındaki ilişkiyi analiz 
etmek isterim. Fakat elimde yeterli 
done olmadığı için, kısaca size, yine 
aynı data setini kullanarak, 2011 Avrupa 
krizinin Türkiye ve Çin’in çorap ihracatı 
üzerindeki etkilerini analiz etmek 
istiyorum.
 
Kriz dönemlerinde Türkiye’den 
çorap talebi hızla uzaklaşıyor
Grafik 6’da 2011 yılında yaşadığımız 
Avrupa finansal krizinde ve kriz 
geçtikten sonraki 2012 yılı trendlerini 
görmektesiniz. Grafik 6’ya göre 2011 
yılında hem yaz hem de kış sezonunda 
ciddi talep azalması yaşamış. Türkiye 
2011 yılında, 2009-2018 yılları ortalama 
Nisan-Mayıs rakamı olan 0,87’den çok 
daha aşağılara 0,68 rakamına yüzde 19 
düşmüş, bu düşme trendi kış sezonunda 
da ortalamaların yaklaşık yüzde 10 
aşağısında gerçekleşmiş ve yılsonunda 
da bir toparlanma yaşanmamıştır.  
Diğer yandan Grafik 7’ye baktığımızda 
aynı 2011 yılında Çin bizim tersimize, 
yaz sezonunda geçmiş yıllar ortalamaları 
paralelinde satış yapmış ancak şaşırtıcı 
bir şekilde kış performansı krize rağmen 
uzun yıllar ortalamasının yüzde 22 
üzerinde hiçbir mantığa uymayacak bir 
performans göstermiştir. 2012 yılında 
ise Türkiye yaz sezonuna kısmen güçlü 
başlamış ve çorap talebi kış sezonunda 
ortalamalarının yaklaşık yüzde 20 
üzerinde, sanırım herkesi kapasiteleri 
üzerinde çalıştıran bir tempoda yıl 
boyunca devam etmiş görünüyor 
(fasoncu bulmada sanırım zorluk 
yaşanmış olabilir). 2012 yılında Çin, 
2011 yılının tam tersine yaz performansı 
zayıf ancak kış performans güçlü taleple 
karşılaşmıştır.
 Aynı analizi yerimizin dar olması 
nedeniyle yayınlayamamakla birlikte, 
2008 Amerika krizi ve 2009 sonrası 
yılı içinde yaptım. Çok enteresan genel 

trendler hem Türkiye hem de Çin için 
2011 ve 2012 paralelinde çıktı. Yani 
Çin’den çorap ihracatı hem uzun süre 
önceden yapılan anlaşmalarla ve parası 
ödenerek yapıldığı için kriz bile çıksa 
çok ciddi bir farklılık olmadan devam 
ediyor gibi.  Ancak Türkiye hem kısa 
sürede taleplere cevap verdiğinden hem 
de vadeli mal sattığından kriz çıktığında 
talebi ilk kestikleri yer oluyor maalesef.  
Türkiye için 2008 ve 2009 yıllarındaki 
Amerikan krizindeki yapı, 2011 ve 2012 
Avrupa krizindeki önce talepte çöküş 
sonraki yıl talepte patlama trendiyle çok 
benzeşmektedir. 
Yazıma bir sonuç yazmayacağım. 
Yazdıklarım yalnızca trendleri sizlere 
göstermek içindi. Tarih tekerrür ederse 
bizleri gelecekte yaşayabileceğimiz 
bir kriz yılında nasıl bir talep yapısı 
bekliyor, son dönemlerde sezonsallığın 
bizi nasıl etkilediğine dair bulgularımı 
sizlerle paylaşmak istedim. Dergimizin 
bir sonraki sayısında size Avrupa 
pazarında çorap fiyatlarının ihracatçı 
ülkeler bazında analizini yapacağım. 
Herkese güçlü bir 2018 sezonu dilerim.
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M. Nazif Çelebi, B. Muhammet Çelebi ve Ferhat Sarı, 
girişimcilik ruhuyla atıldıkları çorap sektöründe, bugün kendi 
markalarıyla Avrupa’nın pek çok yerine ihracat yapıyorlar. 
Bolero ve NordSox markalarıyla farklılıklarını ürün çeşitliliği ile 
gösteriyorlar.

PAZARIN DİLİNDEN ANLAYAN 
BOLERO ÇORAP İLE 
“LET YOUR FEET DANCE”

Bir işte başarılı olabilmenin 
başlıca şartı, girişimci ruha sahip 
olmaktan geçiyor. Yenilikleri 
korkmadan deneyimleyebilme 

cesareti gösteren azimli insanların, 
iş hayatında her daim bir adım önde 
olduğunun tanığıyız. Bugün de işte o 
sınırın bir ötesine geçmeyi başarmış 
örneklerden biri, Bolero Çorap Genel 
Müdürü M. Nazif Çelebi ile bir ara-
dayız. Marmara Üniversitesi (İng.) 
İşletme bölümü mezunu olan M. 
Nazif Çelebi, özel bir kursta e-ticaret 
eğitmenliği yaparken, çorap pazarın-
daki büyüklüğü fark etmesiyle sektöre 
adımını attı. Alanında edindiği bilgiyi, 
pazarın ihtiyacına yönelik üretim ile 
birleştirerek en çok ihracat artışı ger-
çekleştiren firmalardan biri oldu. 
Teknolojinin nimetlerinden yararlan-
mayı bilerek pazar analizini son derece 
iyi yapan Bolero Çorap, bugün kendi 
markaları ile ihracat yapabilmenin 
haklı gururunu yaşıyor. 

Firmanız hakkında kısaca
bilgi alabilir miyim?
Sektöre al-sat modeliyle girdik. Daha 
sonra imalata girdik, kardeşimi de 
ekleyerek işlerimizi geliştirdik ve 
E-Ticaret’e de başladık. Firmamız 
bünyesinde  www.coraptoptancisi.com 
ve www.halistores.com adında iki web 
sitemizle de, 4 seneyi aşkın süredir son 
tüketiciye(B2C) ulaşıyoruz ama asıl 
işimiz ihracat. 

İhracatınız nerelere oluyor?
Tüm Avrupa diyebiliriz. Kışlık ürünlere 
daha çok ağırlık veriyoruz. Makine 
seçimlerimizi de kalın çorap üretimine 
göre şekillendiriyoruz. Makine parkuru 
olarak sektörde kalın grupta üretim 
yapan 5 firmadan biriyiz. Mesela, geç-
tiğimiz ay Çin’den dünyadaki en kalın 
örme çorabı yapabilecek makineyi ithal 
ettik. Kurulduğumuz günden bu güne 
diğer çorapçılardan farklı olarak, işleri-
mizi satışa göre odakladık. Eğitimimiz 
de bu yöndeydi. Marmara Üniversi-
tesi İşletme bölümü, satış/pazarlama 
mezunuyum. Bu işe başlamadan önce 
de Uluslararası E-Marketing alanında 
eğitim veriyordum. Bu işin başlangıç 
noktası da o dönemki eğitmenlik 
dönemimize dayanıyor. Özel bir kursta 
eğitim verdikten sonra, önce tekstil 
sektörüne ardından da çorap sektörüne 
geçiş yaptık.

Bolero Çorap
Genel Müdürü 

Nazif Çelebi
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E-Ticaret alanında bilgi 
sahibi olmanın ne gibi 
avantajlarını gördünüz?
Bir malın yurt dışına nasıl pazarlana-
cağının eğitimini veriyorduk. Bunun 
eğitimini veren kişinin, ihracatı 
kolayca yapacağı düşünülüyor ama 
ilk siparişi almamız 6 ayı bulmuştu. 
İşlerinizin oturmasında geçen 2 
senelik süreçte çevrenizdekiler 
umutsuz bakabiliyor, “Başka bir işe 
girip, çalışsan mı?” diye tavsiyelerde 
bulunanlar bile olmuştu. Bahsettiğim 
e-ticaret kursunda dış ticaret ana-
lizlerine de yer veriyorduk. İTO’nun 
verileri üzerinden değerlendirmeler 
yaparak, Türkiye’de en çok ihraç 
edilen ürünleri inceliyorduk. Çorabın 
verilerine baktığımızda çok ciddi bir 
pazar olduğumuzun farına vardık. 
Türkiye’nin bu sektörde ihracat payı-
nı da görünce bende fikir oluşmaya 
başladı. Ve çorap ihracatı yapmaya 
karar verdik. 

Bilmediğiniz bir sektöre 
girdiniz.  Müşteri ağınızı 
nasıl kurdunuz?
Sıfırdan başladık. Bir müşteri, iki 
müşteri derken zaman geçtikçe 
müşteri profiliniz de belirginleşiyor. 
Aslında ilk müşterinizin sizin devam 
etmek istemeyeceğiniz müşteri ol-
duğunu görüyorsunuz bir süre sonra. 
Ama tabii çarkın dönmesi için bir 
yerden başlamanız gerekiyor. 2-3 sene 
sonra işlerimizi revize ederek kendi 
farkımızı ortaya koyacak ne yapabili-
rize odaklandık. Herkes İngiltere ile 
çalışmak ister ama bizim İngiltere’de 
müşterimiz yoktur mesela. İngiltere 
ile çalıştığınızda,  büyük firmalar size 
talep gönderiyor, onlara fiyat veriliyor, 
kalite tutturulmaya çalışıyor ve süreç 
işliyor. Ama bu sürece kattığınız bir 
şey olmuyor. Bizim farkımız tam da 
bu noktada devreye giriyor. 

Sektördeki farkını ürün
çeşitliliği ile gösteriyor
Sizin farkınız ne oluyor bu 
süreçte?
Farkımız, müşteriye kendimiz bir 
şeyler yapıp sunmamız. Bu farkı 
ürün çeşitliliğimiz ile sağlıyoruz. 
Mesela bir çorap firması sadece tenis 
çorapları yapıyor, koca fabrikada 3 
kişi çalışıyor ama tek bir ürün gamı 
sunabiliyorlar. 

“Başarı, zoru yapabilmekten 
geliyor.”
Müşterinin, tek çeşit çorabı senden alıp 
diğer çorapları başka bir yerden temin 
etmesi gerekiyor. Bu yüzden müşte-
rilerimize açık olduk, farklı çeşitlerde 
üretim yapıp sunduk. Müşteri temsilcisi 
bazı çalışan arkadaşlarımız başka çorap 
firmalarından buraya geldiklerinde, 
“Burada o kadar çok çeşit var ki, daha 
önce çorap firmasında çalışmamışım 
gibi hissediyorum” diyorlar. Pazarda 
kalın ve yünlü çorap grubunda açık 
olduğunu gördükçe zamanla da bu 
gruba kaydık. Ama açığın sebebi de 
zorluğundaymış; pamuk siparişini 
alması da yapması da kolay. Yün ipliğin 
tedarikinden başlıyor problem; fiyat 
almak ayrı sıkıntı, minimum miktarları 
tutturmak ayrı. Fakat başarı da zoru 
yapabilmekten geliyor.

Son zamanlarda alanlara göre 
ürün çeşitliliği de çok arttı. 
Spor çorabı içinde yoga, koşu, 
pilates çorabı gibi birçok alt 
gruba ayrılıyor.
Evet, www.coraptoptancisi.com’da 
öncelikle Anadolu’dan Yeşildirek’e gelip 
çorap-çamaşır alan müşterilere kolaylık 
olmasını hedeflemiştik. Ama son 1-2 
senedir daha çok nihai tüketiciye yönel-
dik. Tüketici de toplu ve uygun fiyata 
6’lı, 10’lu paketlerde almak istiyor. Şimdi 
ürün çeşitliliği arttıkça, “spor çorabı” 
satmak yetmiyor yoga ve pilates çorabı 
gibi çeşitler sunmak zorundasınız. 

Çelebi: “Bolero ve NordSox markalarımız ile kendi 
ismiyle ihracat yapanlar arasında sanırım ilk üç firma 
arasındayızdır. Kendi emeğini/markanı, başka bir ülkedeki 
mağazanın rafında görmek tarif edilemez bir haz”.

Fuarlara katılımınız
oluyor mu?
Açıkçası fuarlara hiç katılmadık. Globa-
lizasyon ve internetin yaygınlaşması ile 
fuarların etkileşim gücünün azaldığını 
düşünüyorum. Hedef tutulan pazarların 
fuarlarına katılmak önemli tabii ki ama 
daha böyle bir girişimimiz olmadı. 

Genel olarak sektörün 
gidişatını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Sektöre girişimiz 2005, aslında pek çok 
çorapçının sektörden çıktığı bir dö-
nem… Kar marjı olarak git gide daralan 
bir sektör. O yüzden geçmiş dönemlere 
göre kötüye gidiyor algısı var fakat biz 
o dönemleri bilmediğimizden günün 
sonunda “artıdayız hamdolsun” diyoruz. 

Son olarak söylemek 
İstedikleriniz?
“Sektörde çok çorapçı var fakat Bolero ve 
NordSox markalarımız ile(yeni markala-
rımız da olacak) kendi ismiyle ihracat 
yapanlar arasında sanırım ilk üç firma 
arasındayızdır. Kendi emeğini/markanı, 
başka bir ülkedeki mağazanın rafında 
görmek tarif edilemez bir haz”… 
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ÇORAP ARTIK BİR İHTİYAÇTAn 
ÇOK DAHA FAZLASI

Son yıllarda pek çok giyim 
markası koleksiyonlarında 
çorap ürünlerine de yer 
veriyor. Markalar giyimin 
yanı sıra çanta, makyaj 
malzemeleri, iç çamaşırı ve 
çorap vb. yan ürünleriyle de 
biliniyor. Sizce, neden böyle 
bir yönelim içindeler?
Son zamanlarda gerek hazır giyim 
gerekse tasarım markalar çorap 
ürünlerini modanın merkezine 
oturtmaya çalışıyorlar. Öncelikle çorap 
diğer aksesuarlara göre fonksiyonel 
özelliğiyle farklılık gösteriyor, yani 
çorap bir ihtiyaç ürünü. Oysaki moda 
geçicidir, ihtiyaçtan ziyade sezonun 
hızına yetişmeye çalışır. Çorap ya bir 
iç giyim olarak görüldüğünden ya da 
fonksiyonelliği ağır bastığından, fazlaca 
modaya alet olmasa da taş devrinden 
günümüze birçok inovasyondan 
geçmiştir. Yalnız, bu inovasyonun 
temelinde daha rahat ve sağlıklı ürün 
geliştirmek temel alınmıştır. 
Çorap modanın önemli 
tamamlayıcılarından biri olma 
özelliğiyle günümüze geliyor ve 
yapılan inovasyonlar sadece hijyen ve 
konfordan ziyade, estetik üzerinde de 
çokça duruluyor. 

Çorap reyonlarının mağaza 
içindeki konumlanışı tüketici 
psikolojisi açısından ne ifade 
ediyor ve tüketimi ne ölçüde 
etkiliyor? 
Çorap reyonlarının konumlanışı tipik 
bir pazarlama stratejisidir, bir bakıma 
impulsif alışverişi tetiklemek içindir. Bir 
mağazaya girerken aklınızda öncelikle 
giyim ürünü vardır; belki de bir ihtiyaç 
için girmişsinizdir, yalnız bir kazak 
almaktır amaç. Derken kazağın rengine 
uyan bir etek görürsünüz, hesaplarsınız; 
bütçeniz ikisini de almaya uygundur. 
Tam kasaya gelirsiniz, rengarenk 
çoraplar dizi dizi sıralanmıştır. Aslında 
yeni kıyafetlerinizle çok uyacaktır ve 
bütçenizi de pek etkilemeyecektir. 

T asarım markalarının özel 
ürünü haline gelen çorap, artık 
bir ihtiyaç nesnesinden çok 
daha fazlası olarak rüştünü 

ispatlıyor. Moda Psikoloğu Dr. Alca 

Dokuzoğlu Ottewell, tüketici algısı 
ile ilgili çok önemli bir noktaya 
değinerek; tüketicinin bir ürünü 
alırken, kimliğiyle özdeşimde 
bulunduğuna dikkat çekiyor. 

Giyimin tamamlayıcı rolünü üstlenen çorap, modadaki 
görünürlüğünü artıyor. Pek çok marka koleksiyonunda çoraba 
vazgeçilmez bir aksesuar olarak yer vererek, tüketicinin 
bilişsel algısına yöneliyor.
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Bu senaryoyu sanırım hepimiz 
yaşamışızdır, tüketim psikolojisi, 
ihtiyaçlarımızdan ziyade ürünün 
satışıyla ilgilenir. Ürünün satılması 
için birçok strateji kullanılır. 
Özellikle kampanyalar, iki ürün 
alana özel indirim gibi ya da ürünün 
konumlandırılışıyla ilgili stratejiler 
oldukça yaygındır. 

Çorapla yakalanan imaj
Tüketici alışveriş esnasında 
verdiği kararların ne 
kadarından sorumludur, ne 
kadarı özgür iradesidir? 
Oldukça çok sorulan sorulardan 
biridir. Bu soruya cevap vermeden 
önce neden alışveriş yapıyoruz 

sorusunu cevaplayalım. Alışveriş 
sırasında tüketici üst düzeyde 
duygusal uyarılma yaşar, kendini 
ifade edebilme özgürlüğüyle beraber 
markaya duyulan sadakat hatta 
markayla özdeşleşme duygusu. 
Birey aitlik hissiyle kendini bulduğu 
yanılgısına kapılır. Bu tamamen 
üreticinin manipülasyonudur. Marka 
kimliğini yaratırken, tüketiciye ne 
sunduğunu gerek promosyonlarıyla 
gerekse sunduğu ürünün kalitesiyle 
tanıtır. Tüketici de ürünü alırken, 
kendini ürünün sunduğu kimlikle 
özdeşleştirir ve satın alırken o kimliğin 
parçası olduğuna inandırılır. Buna 
en basit örnek, tenis çorabı arayan 
bir amatör oyuncu Roger Federer’in 
tercih ettiği çorabı giyerek daha 
başarılı olacağına inanmak istemesi 
gösterilebilir. Vücut ile zihin arasındaki 
ilişki çok kuvvetlidir. Vücut zihnimizi 
kontrol eder, ‘vücutlaşmış bilişsellik’ 
(embodied cognition) adı verilen bu 
olgu, vücudun duruşuyla beyne sinyal 
göndermesi, zihnin algılayışını ona 
göre yorumlamasını sağlar. Bu bilişsel 
aktivite, giyim kuşamla da ilgili. 
Yani giydiğiniz kıyafetler zihinsel 
aktiviteyi uyarıyor. Hajo 
Adam’ın 2012’de yaptığı 
araştırmaya göre 
kıyafetler yaptığımız 
aktiviteleri 
de etkiliyor. 
Badanacı 
gömleği ile 
sınava giren 
öğrenciye 
göre doktor 
gömleği 
giyen öğrenci 
daha başarılı 
oluyor. Yani, 
doktorlar 
başarılıdır 
önergesi 
doğrultusunda 
zihne sinyal 
gönderiyor, bu 
da öğrencinin 
başarısını etkiliyor.  
Başarılı bir iş adamının 
giydiği bir çorap, o çorap 
firması için oldukça iyi bir 
tanıtım fırsatıdır. Özellikle, esprili 
çoraplarıyla gündeme gelen Kanada 
Başbakanı Justin Trudeau, Stance 
çoraplarının en başarılı tanıtıcısı 

olmuştur. Bu markayı satın alanlar 
da Justin Trudeau’nun başarısını bir 
bakıma yakalamak istiyor. Bunun 
yanında Stance çorabını giyen birine 
olan izlenimiz de o oranda paralel; 
sempatik, başarılı bir lider izlenimi 
veriyor. Kısacası bir çorapla bu imajı 
yaratmak mümkün. Detaylarla 
tüketiciyi çok kısa sürede etkilemek 
mümkündür, en görünür yere, 
mavi yerine kırmızı çorap koymak 
kadar basit bir değişiklikle tüketici 
uyarılabilir. Hatta online alışverişlerde 
de aldığınız kazakla yakışabilecek 
çorabın tavsiye edilmesi gibi ya da o 
çorabı alan ünlüler gösterilerek farklı 
stratejiler sıkça kullanılıyor.

Çorapların iç çamaşırı ve 
giyim mağazalarının dışında 
güzellik ve kişisel bakım 
mağazalarından bile temin 
edilebilir bir ürün haline 
gelmesi, sizce tüketicide 
genel olarak nasıl bir algı 
yaratıyor? 
Çorapların kolay temin edilebilir 
olmasının birçok anlamı var. 

Öncelikle çorapların fonksiyonel, 
ihtiyaç malzemesi özelliği 

vurgulanmak isteniyor. 
Çorapların kişisel 

bakım ürünleriyle 
birlikte satılması, 

çorapların da 
ihtiyaç ürünü 
olduğu 
düşüncesini 
pekiştiriyor. 
Bir ürüne 
kolay 
ulaşılabiliyor 
olunması, 
o ürünün 
kalitesinden 
değer 

kaybettiği 
anlamına 

gelmiyor, yalnız; 
‘ulaşılabilirlik’ o 

ürünün ayrıcalıklı 
ya da seçkin 

olmadığı düşüncesini 
doğuruyor. Diğer 

giyim ürünlerinin de 
süper marketlerde kişisel bakım 

reyonunda satıldığı düşünülürse, 
ürünlerin kalite değerini belirleyen 
kriterin, o markanın vizyonu olduğu 

“Birçok tasarım marka 
sadece ayakkabı 
koleksiyonunun 
tamamlayıcısı olarak 
değil aynı zamanda hazır 
giyim koleksiyonunun da 
vazgeçilmez aksesuarı 
şeklinde çoraplarını tanıtıp 
ürünlerine fonksiyonunun 
dışında bir kimlik 
kazandırdı.”

Moda Psikoloğu 
Dr. AlcA Dokuzoğlu ottewell 
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anlaşılır. Markanın hedefi tasarım 
çoraplarıyla gündeme yerleşmekse, ona 
göre pazarını seçer ve promosyonunu o 
doğrultuda yapar.
2017 kış sezonunda Miuccia Prada 
çorap koleksiyonunu, platform 
ayakkabılarının tamamlayıcısı 
olarak gündeme getirmişti. Gucci ise 
çoraplarını bol renkli ve gösterişli 
kıyafetlerinin vazgeçilmez parçası 
olarak tanıtmış ve Burberry klasik 
yün çorabını tek atkılı sandaletleriyle 
kombinleyerek çoraba farklı bir 
kullanım alanı sunmuştu. Birçok 
tasarım marka, sadece ayakkabı 
koleksiyonunun tamamlayıcısı olarak 
değil aynı zamanda hazır giyim 
koleksiyonunun da vazgeçilmez 
aksesuarı şeklinde çoraplarını 
tanıtıp ürünlerine fonksiyonunun 
dışında bir kimlik kazandırmıştır. 
Neredeyse çoraplar, herhangi bir 
triko ürünle aynı fiyata satılırken, 
aksesuar olarak geleceği oldukça 
parlak görünüyor. Neticede çorap 
iç giyim olmaktan çıkmış, sandalet 
ayakkabıların tamamlayıcısı olurken 
o ayakkabı markası hem sandalet 
sezonunu uzatmış hem de o marka iki 
ürününü satmayı garantilemiş oluyor. 
Özellikle tasarım marka meraklıları, 
çoraplarıyla daha da dikkatleri 
üzerine çekmiş olabiliyorlar. Çünkü 
tasarım çoraplar oldukça gösterişli 
ve markanın logosuyla kimliğini 
ayakkabılara göre daha açık 
sergileyebiliyorlar. 

Modanın değişkenliği 
her üründe aynı hızda 
olmayabiliyor. Bir ayakkabı 
modeli, sezonun trendi haline 
gelirken, bir çorap modelinin 
trend olmaya devam etmesi 
2 veya 3 sezon da sürebilir. 
Bunun satışlara ve tüketici 
psikolojisine etkisi nasıl 
oluyor?
Bu her çorap üreticisi için geçerli 
değildir. Kendini sürekli yenileyen, 
her sezon yeni ürünle gündeme 
gelebilen çorap markaları da var. 
Örneğin iki sene önce her bayanın 
Jean pantolondan tutun vintage 
döpiyeslerle tamamladığı file 
çoraplar, 2’nci sene yenilendi, taşlarla 
renklendirildi ya da üzerinde biraz 
daha oynandı, tabanı yenilendi vs. 
tüketiciye tekrar sunuldu. 

Çorap firmalarının 
bünyelerinde moda psikoloğu 
çalıştırmaları ya da bu 
alanda eğitim alan kişilerden 
danışmanlık almaları nasıl bir 
artı katacak?
Çorap firmaları da kendini sürekli 
yeniliyor. Bu yenilikleri tanıtmak 
açısından en verimli platformu 
kurarken moda psikologlarının 
danışmanlığı oldukça verimli 
olacaktır. Özellikle birçok çorap 
markası, çok yoğun araştırmalar 
yaparak büyük inovasyonlara imza 
atıyorlar ve o yüzden tekstil ve dokuma 
konusunda çok başarılılar. Özellikle 
Wolford firması 2014 yılında ilk 
yapışkanlı çorabı kullanması ya da 
ilk geri dönüşümlü çorabı yapması 
bence başarılı bir inovasyon. Hatta 
Wolford da kendi marka kimliğine 
en uygun tanıtımı kullanması çok 
yerinde oldu. Bu süreç zarfında moda 
psikologlarından fikir alması da 

yaptığı inovasyonun tanıtımını kalıcı 
ve verimli kıldı. Tüketicinin zihinsel 
aktivitesini bilmek pazara pratik 
çözümler ve stratejiler getireceği gibi 
markanın kimlik yaratma aşamasında 
tüketicinin sadakatini ve sevgisini 
kazanmasında da moda psikologları 
önemli bir rol oynarlar. 

“Çalışan, 
cesaretli olan 
bütün kadınlar 
benim için 
değerli. Emeğini 
kıskanmayıp 
toplumla 
paylaşan 
her kadın 
birbirinden 
önemli yere 
sahip. Bu 
anlamda 
herkesi takdirle 
karşılıyorum.”

2017 kış sezonunda Miuccia 
Prada çorap koleksiyonunu, 

platform ayakkabılarının 
tamamlayıcısı olarak 
gündeme getirmişti.

“Başarılı bir iş adamının giydiği 
bir çorap, o çorap firması 
için oldukça iyi bir tanıtım 
fırsatıdır. Özellikle, esprili 
çoraplarıyla gündeme gelen 
Kanada Başbakanı Justin 
Trudeau, Stance çoraplarının 
en başarılı tanıtıcısı olmuştur. ”
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Hayatınızın en anlamlı günü… 
Her bir detayın özenle 

tasarlandığı, en unutulmaz ve 
anlamlı bu özel güne yakışır 

zariflikte çoraplar kalpleri bir 
kez daha çalıyor. 
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Damatlar da en az gelinler kadar bu özel 
günde çoraplarını özenle seçiyor. Kimisi 
espriden uzak kalmadan, kimisi romantikliği 
elden bırakmadan…

Sadelik ve zarafetin 
boy gösterdiği düğün 
gününde, birbirinden 
renkli çoraplar coşku 
ve mutluluğu temsil 
ediyor. 
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YAZI DİZİSİ

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİNİ

BİLİYOR MUSUNUZ?

*Bu yazı dizisi Ekonomi Bakanlığının “Ekonomi Bakanlığı Devlet 
Yardımları Rehberi” baz alınarak hazırlanmıştır.

Her yıl bir önceki yılın üzerine koyarak Türkiye’nin ihracatını 2023’e taşıyan ihracatçılar, 
devletin sağlamış olduğu birçok destekten faydalanıyor. Fakat bir de bu desteklerden 
haberdar olmayan ya da haberi olsa da destekler hakkında bilgisi olmayan ihracatçılar var.   

Cumhuriyetimizin 100’uncu yılı 2023’te 
büyük hedeflere odaklanan tüm 
sektörler, bu hedeflere ulaşmada en 
büyük desteklerden birini de Ekonomi 
Bakanlığından alıyor. Ekonomi 
Bakanlığı yatırım, üretim ve ihracat 
politikalarıyla Türkiye’nin üretim 
ve ihracat kapasitesini artırmaya 
yönelik birçok desteği bulunuyor. Bu 
kapsamda Ekonomi Bakanlığı; yatırım, 
üretim, istihdam, ihracat zincirini 
kuvvetlendirmek, yatırım ortamını hem 
iç hem dış yatırımcılar için iyileştirip, 
nitelikli doğrudan yabancı yatırımlar 
çekmek ve böylece uluslararası 
rekabet gücümüzü artırmak, Ar-Ge 
ve inovasyona ağırlık veren yüksek 
teknolojili üretim ile birim fiyatı daha 
yüksek ihracat yapmak ve yüksek 
teknolojili ürün ihracatımı artırmak, 
yeni ülkeler ile serbest ve tercihli ticaret 
anlaşmaları imzalayarak ticaretimizi 
artırmak, e-ihracatı, ihracatçılarımız 
için daha kolay ve ulaşılabilir kılarak, 
Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası 
piyasalarda e-ihracat yoluyla yer almasını 
sağlamak, Türkiye’yi dünya geneline 
hizmet sunan bir e-ticaret merkezi 
haline getirmek, Güçlenen Türkiye algısı 
ile markalarımızı desteklemek için 
büyük çabalar harcıyor. Hedef dergisi 
olarak bu destekleri bir yazı dizisi olarak 
paylaşacağız. İlk olarak İhracata Yönelik 
Devlet Yardımlarıyla başlayacağımız yazı 
dizisinde birçok alt başlık da olacak. 

3 olgunluk seviyesi 
İhracata Yönelik Devlet Yardımları, 
Ekonomi Bakanlığı tarafından 
yürütülmekte olan ihracata yönelik 
devlet yardımları, yurt dışına açılma 
sürecinde firmalara her safhada 
destek sağlanmasını amaçlayan 

bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülüyor. 
Desteklerin nihai hedefi, ihracatçıların 
yüksek teknolojili ve katma değerli 
ürünler ihraç etmeye yönlendirmek. 
Destek sistematiğinde ihracata hazırlık, 
pazarlama ve markalaşma olmak üzere 
üç olgunluk seviyesi bulunuyor: Bunlar; 
ihracata hazırlık aşaması, pazarlama 
aşaması ve markalaşma aşaması. 

İhracata hazırlık aşamasında; 
ihracatı yeni öğrenen veya düzenli bir 
ihracatı olmayan KOBİ’lerin ihracatı 
ticari operasyonlarının bir parçası haline 
getirmeleri amacıyla ihracata aşinalık 
kazanmalarını sağlayacak mekanizmalar 
bulunuyor. Bunlar; 
• UR-GE Desteği 
• Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 
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KİMLER
BAŞVURABİLİR
Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü 
maddesinde belirtilen sınai ve/ 
veya ticari faaliyette bulunan kol-
lektif, komandit, anonim, limited ve 
kooperatif şirketleri üyesi oldukları 
işbirliği kuruluşlarının (Türkiye İhra-
catçılar Meclisi, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, 
Organize Sanayi Bölgeleri, Endüst-
ri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve 
Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret 
Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, 
İşveren Sendikaları ile imalatçıların 
kurduğu dernek, birlik ve koopera-
tifler) başvuru yapabilirler.

Pazarlama aşamasında; ihracat 
yapmayı öğrenmiş ve yurt dışı pazarlara 
ilk adımlarını atmış firmaların ihracatı 
ticari operasyonlarının süregelen bir 
parçası haline getirmeleri amacıyla 
yeni pazarlar bulmalarına veya mevcut 
pazarlarda kalıcı hale gelmelerine 
yönelik destekler sağlanıyor. Burada 
sağlanan destekler ise; 
• Pazar Araştırması, Rapor ve Yurtdışı 
Şirket Alım, Sektörel Ticaret ve Sektörel 
Alım Heyetleri, E-Ticaret Sitelerine 
Üyelik Destekleri 
• Yurtdışı Birim, Marka Tescil ve 
Tanıtım Desteği 
• Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği 
• Küresel Tedarik Zincirleri Yetkinlik 
Projeleri 
• İhracat Kredi Sigorta Programı 
Desteği ile Alıcı Kredisi Desteği 
• Yurt Dışı Fuar Desteği
 
Markalaşma aşamasında 
ise; yurt dışı pazarlarda dağıtım 
kanallarını oluşturan özgün tasarımları 
ile bulundukları pazarın dinamiklerine 
uygun markalı ürün sunma yetkinliğine 
ulaşan firmalara yönelik destek 
mekanizmaları bulunuyor. Buradaki 
destekler ise;
• Marka-Turquality Desteği 
• Tasarım Desteği

İhracat alışkanlığı 
kazandırılıyor
İhracata Yönelik Devlet Yardımlarının 
ilk başlığı Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 
Desteği (UR-GE desteği) yer alıyor. 
UR-GE projeleri, firmaların iş birliği 

yaparken aynı zamanda rekabet 
etmeyi öğrendikleri bir destek 
sistemidir. Projelerde kaliteli üretim 
yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya 
başlangıç düzeyinde ihracat yapan 
firmalar ile hâlihazırda ihracat 
yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek 
isteyen firmaların kümelenme 
mantığı çerçevesinde birlikte hareket 
etmeleri sağlanıyor. Burada; proje 
ve kümelenme yaklaşımını esas 
alarak şirketlerin uluslararası rekabet 
güçlerinin geliştirilmesine yönelik yerel 
dinamiklerin harekete geçirilmesine 
olanak sağlayarak, iş birliği 
kuruluşlarının önderliğinde ihracat 
alışkanlığı edinmelerini amaçlıyor.

Ortak vizyon, ortak bakış
UR-GE projelerinde ortak ihtiyaç 
analizi ile başlayan süreç ortak 
öğrenme ve ortak pazarlama 
faaliyetleri ile devam ediyor. 
İhtiyaç analizi sürecinde, 13 proje 
katılımcısı her firma birer birer 
taranırken, sektörlerinin durumu da 
değerlendiriliyor ve kümelerin ihracat 
yol haritaları ortaya çıkarılıyor. Bu 
sayede, KOBİ’ler ortak bir vizyon ve 
ortak bir bakış açısına sahip olarak iş 
birliği içinde kendi hedeflerine nasıl 
ulaşabileceklerini öğreniyorlar. 
Proje katılımcısı firmaların üretim 
kapasiteleri gelişimi ve yeni pazarlara 
açılabilmeleri için ortak öğrenme 
ve ortak pazarlama faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. UR-GE 
projelerinde, katılımcı firmalar, 
sektörlerine özgü, rekabet güçlerini 
artıracak eğitim ve danışmanlık 
faaliyetlerinden faydalanmaktadırlar. 
Proje kapsamında gerçekleştirilen yurt 
dışı pazarlama faaliyetleri ile kendi 
imkânlarıyla gidemeyecekleri pazarlara 
gidebilmekte, alım heyeti faaliyetleri 
kapsamında ise potansiyel müşterilerini 
üretim tesislerinde ağırlama imkânı 
buluyorlar. 
Bir UR-GE projesi süresince ihtiyaç 
analizi, eğitim ve/veya danışmanlık 
faaliyetleri için en fazla 400 bin ABD 
Dolarına kadar, yurt dışı pazarlama 
faaliyeti için faaliyet başına 150 bin 
ABD Dolarına kadar en fazla 10 faaliyet 
ve alım heyetleri için faaliyet başına 
100 bin ABD Dolarına kadar en fazla 
10 alım heyeti için destek sağlanıyor. 
Ayrıca, iş birliği kuruluşunun proje 

UR-GE Desteği Özet Tablosu
2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

DESTEK TÜRÜ
İhtiyaç Analizi,

Tanıtım, Eğitim ve
Danışmanlık

DESTEK ORANI
75% 

DESTEK LİMİTİ
400.000 $

SÜRE ADET
Proje Süresince (36 Ay) 

FAYDALAYICI
İşbirliği Kuruluşları

DESTEK TÜRÜ
Yurt Dışı Pazarlama

DESTEK ORANI
75% 

DESTEK LİMİTİ
150.000 $ / Program

SÜRE ADET
10 program 

FAYDALAYICI
İşbirliği

Kuruluşları

DESTEK TÜRÜ
Alım Heyeti

DESTEK ORANI
75% 

DESTEK LİMİTİ
100.000 $ / Program

SÜRE ADET
10 program 

FAYDALAYICI
İşbirliği

Kuruluşları

DESTEK TÜRÜ
İstihdam

DESTEK ORANI
75% 

DESTEK LİMİTİ
Emsal Brüt Ücret

SÜRE ADET
2 kişi; Proje Süresince

(36 Ay)

FAYDALAYICI
İşbirliği Kuruluşları

DESTEK TÜRÜ
Bireysel Danışmanlık

DESTEK ORANI
70% 

DESTEK LİMİTİ
50.000 $ / yıl

SÜRE ADET
3 Yıl

FAYDALAYICI
Şirketler
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koordinasyonu için istihdam edeceği en 
fazla iki personele ait istihdam gideri 
yüzde 75 oranında destekleniyor.

Harcamaların bir bölümü…
İhracata Yönelik Devlet Yardımlarının 
ikinci başlığı Pazara Giriş 
Belgeleri Desteği. Türkiye’de 
sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan 
şirketlerin pazara giriş belgeleri 
alımlarını sağlamaya yönelik destekleri 
kapsıyor. Burada amaç; şirketler 
tarafından çevre, kalite ve insan 
sağlığına yönelik teknik mevzuata 
uyum sağlanabilmesini teminen 
akredite edilmiş kurum ve/veya 
kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara 
giriş belgelerinin belgelendirme 
işlemleri harcamaların belirli bir 
bölümünün desteklenmesidir.

KİMLER
BAŞVURABİLİR
Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü 
maddesinde belirtilen sınaî ve/ 
veya ticari faaliyette bulunan kol-
lektif, komandit, anonim, limited ve 
kooperatif şirketler.
Bir yurt dışı pazar araştırması ge-
zisi kapsamında en fazla iki şirket 
çalışanının uluslararası ve şehirle-
rarası ulaşımda kullanılan ekonomi 
sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs 
bileti ücretleri ile günlük 50 ABD 
Dolarını geçmemek kaydıyla araç 
kiralama giderleri ile kişi başına 
günlük 150 ABD Dolarını geç-
memek kaydıyla 17 konaklama 
(oda+kahvaltı) giderleri desteklenir. 
Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye 
dönüş hariç olmak üzere, en fazla 
10 günlük kısmı ve bir takvim yılı 
içerisinde en fazla 10 yurtdışı pa-
zar araştırması gezisi desteklenir.

Yeni ihraç pazarları
İhracata Yönelik Devlet Yardımlarının 
üçüncü başlığında ise Yurt Dışı 
Pazar Araştırması Desteği 
bulunuyor. Burada amaç, yeni ihraç 
pazarları yaratılması ve geleneksel 
pazarlarda pazar payımızın artırılması 

Yurt dışı Pazar Araştırması 
Desteği Özet Tablosu

2011/1 sayılı Pazar 
Araştırması ve Pazara Giriş 

Desteği Hakkında Tebliğ

Yurt dışı Pazar
Araştırması Desteği

DESTEK ORANI
70% 

DESTEK LİMİTİ
5.000 $ 

SÜRE ADET
10 adet/yıl

FAYDALAYICI
Şirket

KİMLER
BAŞVURABİLİR
Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde ticari ve/veya sınai 
faaliyette bulunan ve Türk Ticaret 
Kanunu’nun 124 üncü maddesin-
de belirtilen kollektif, komandit, 
anonim, limited ve kooperatif 
şirketler.

DESTEK ORANI
%50

DESTEK LİMİTİ
250.000 $/Yıllık

FAYDALANICI
Ticari ve Sınai şirketler,

Tarım şirketleri, DTSŞ, SDŞ

2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

ISO Belgeleri
(14001, 14064, 22000,

27001,50001)

CE İşareti Tarım Ürünlerine
İlişkin Analiz Raporları

ve Sağlık
Sertifikaları

Uluslararası Nitelikteki 
Diğer Kalite ve Çevre

Belgeleri*

* Destek kapsamındaki belge ve sertifikalar Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi EK-5 listesinde yayımlanmaktadır.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği 
kapsamında hangi desteklerden ne 
kadar yararlanılabilir?
Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan 
alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, 
mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile 
ilgili harcamaları yüzde 50 oranında ve şirket 
başına yıllık en fazla 250 bin ABD Dolarına kadar 
destekleniyor.

amacıyla şirketlerin yurt dışı pazar 
araştırması gezilerinin desteklenmesidir. 
Şirketlerin ihracat gerçekleştirmek 
istedikleri hedef pazarlara ilişkin 
bilgi ve tecrübelerini artırmaları, 
potansiyel müşterileri ile iş görüşmeleri 
gerçekleştirmeleri sağlanıyor.
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Satın alınan raporlara destek
İhracata Yönelik Devlet Yardımlarında 
yer alan dördüncü başlık Rapor 
Desteği. Burada amaç; şirketler ile 
iş birliği kuruluşlarının yurt dışına 
yönelik pazara giriş stratejileri ile 
eylem planlarını oluşturmaları 
amacıyla satın aldıkları raporların 
desteklenmesidir. Veri tabanları 
üzerinden temin edilen raporlar da 
destek kapsamında yer alıyor. Satın 
alınan raporlara ilişkin giderlerin 
desteklenebilmesi için öncelikle 
Bakanlıktan ön onay alınması 
gerekir. Ön onay sonrasında ödeme 
başvurusunda bulunulur. Ön onay ve 
ödeme başvurusu doğrudan Bakanlığa 
yapılır ve burada sonuçlandırılır.

Danışmanlık hizmetleri 
destek dâhilinde 
Bir diğer destek başlığı ise Yurt Dışı 
Şirket Alımı. Yurt Dışı Şirket Alımı 
Desteği kapsamında, firmaların 
yurt dışında yerleşik şirket alımı 
amacıyla satın aldıkları mali ve hukuki 
danışmanlık hizmetlerine ilişkin 
giderlerin desteklenmesi sağlanıyor. 

Destek Oranı Nedir?
Destek oranı 
şirketler için

%60

%75

İş birliği
kuruluşları için

Yıllık en fazla

kadar destek 
200.000 $

Destek 
Oranı Nedir?

Destek oranı 
şirketler için

%60

%75

İş birliği
kuruluşları için

KİMLER
BAŞVURABİLİR
Türk Ticaret Kanununun 124. 
maddesinde belirtilen kollektif, 
komandit, anonim, limited ve koo-
peratif şirketleri ve işbirliği kuruluşu 
olarak; Türkiye İhracatçılar Meclisi, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 
İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya 
Sanayi Odaları, Organize Sanayi 
Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Tek-
noloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör 
Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel 
Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret 
Borsaları, İşveren Sendikaları ile 
imalatçıların kurduğu dernek, birlik 
ve kooperatifler.

KİMLER
BAŞVURABİLİR
Türk Ticaret Kanununun 124. 
maddesinde belirtilen kollektif, 
komandit, anonim, limited ve koo-
peratif şirketleri ve işbirliği kuruluşu 
olarak; Türkiye İhracatçılar Meclisi, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 
İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya 
Sanayi Odaları, Organize Sanayi 
Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Tek-
noloji Geliştirme Bölgeler, Sektör 
Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel 
Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret 
Borsaları, İşveren Sendikaları ile 
imalatçıların kurduğu dernek, birlik 
ve kooperatifler.
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Ulaşım, konaklama ve 
tanıtım…
Bu yazı dizimizin son destek başlığı ise 
Sektörel Ticaret Heyetleri Des-
teği. Ekonomi Bakanlığı koordinasyo-
nunda iş birliği kuruluşlarınca şirketlere 
yönelik olarak ülkemizde yerleşik aynı 
sektörde ve/veya alt sektörlerinde faa-
liyette bulunan şirketlerin yurt dışında 
yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile 
görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde gör-
melerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret 
etmelerini sağlanıyor.

Sektörel Ticaret Heyetlerinde 
destek unsurları ise şöyle;
• Ulaşım desteği kapsamında, 
sektörel ticaret heyetlerinde bir 
şirket/iş birliği kuruluşundan en 
fazla iki kişinin, uluslararası ve/ veya 
şehirlerarası ulaşımda kullanılan 
ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, 
otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik 
araç kiralama giderleri.
• Konaklama desteği 
kapsamında, sektörel ticaret 
heyetlerinde bir şirket/ iş birliği 

kuruluşundan en fazla iki kişinin kişi 
başına günlük 150 ABD Dolarına kadar 
konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.
• Tanıtım ve Organizasyon 
Giderleri kapsamında, 
tercümanlık gideri, seminer, 
konferans, toplantı ve ikili 
görüşmelerin yapıldığı yerlerin 
kiralama giderleri, fuar katılımına 
ilişkin giderler ve görsel ve yazılı 
tanıtım giderleri, halkla ilişkiler 
hizmeti gideri, sergilenecek ürünlerin 
nakliye giderleri destekleniyor.

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

Destek oranı 
şirketler için

%50
100.000$/ 
Program

10 Gün/
Program

İşbirliği
Kuruluşları

Destek Limiti

Süre/Adet Faydalanıcı
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MAKALE

Doğru beslenmede hedef 
sağlıklı olmak ve sağlıklı 
olan kiloda kalmak 
olmalıdır. Bazen sabırsız 

davranıp oldukça hızlı kilo verdiren 
yöntemleri tercih eden hastalarımız 
oluyor. Onları her zaman uyarıyoruz, 
hızlı kilo vermek kesinlikle sağlıklı 
değildir. Hızlı kilo vermenin size 
nasıl zarar vereceğini birkaç yönden 
açıklamak istiyorum. İlk olarak yağ 
dokusu vücudumuzun idrar ya da 
safra yolu ile atamadığı toksinleri 
depoladığı bir alan. Hızlı olarak 
yağ dokunuz eridiğinde bu alandan 
açığa çıkan ve kana karışan yoğun 
toksinler vücudunuza zarar veriyor. 
Ciddi kilo verenlerde sonradan 
önemli rahatsızlıkların çıkmasının 
nedeni de bu. Kilo vermeye 
başlamadan önce 3 hafta kadar bir 
dönem boyunca bağırsak mukozasını 
iyileştiren sağlıklı yiyeceklerden 
zengin olan, antijenik ve inflamatuar 
olma potansiyeli yüksek gıdaların 
yasaklandığı eliminasyon diyeti ile 
bağırsak mukozanızı sağlıklı hale 
getirmelisiniz. Sonrasında potansiyel 
alerjen olan tahıl ve süt ürünlerinden 
uzak durarak sağlıklı bir diyete 
başlayabilirsiniz. Eliminasyon 
diyetine bir sonraki yazıda detaylı 
değineceğim; ancak hemen 
öğrenmek isteyenler www.dratasoy.
com’dan eliminasyon diyetinin 
ayrıntılarına ulaşabilirler. 
Önce sağlıklı bir bağırsak epiteliniz 
(bariyeriniz) olmalı. Çünkü sağlıklı 
bağırsak bariyeri aynı zamanda 
sağlıklı kan-beyin-bariyeri anlamına 
geliyor. Bunun tam tersi de söz 
konusu; sağlıksız bir bağırsak 
epiteliniz varsa kan-beyin-
bariyeriniz de sağlıklı değildir ve 
bariyer görevini yerine getiremez. 
Siz kilo verirken açığa çıkan zehirli 
toksinler de beyin dokunuza sızabilir 
ve gelecekte bu durum size çok ciddi 
hastalıklar olarak dönebilir. Ancak 

kimse bu ilişkiyi kurmayacağı için 
ayrı olaylar olarak ele alınacaktır. 
Aslında insan vücudundaki tüm 
olaylar bağlantılıdır. Fonksiyonel 
tıpta biz bu bağlantıları kurmaya 
çalışırız. Her organın bir doktoru 
olması, uzmanlaşma adına 
faydalı olsa da bütünü görmeyi 
engelleyebiliyor ne yazık ki. 

Vücudumuzun da dengeye 
ihtiyacı var
Hasarlı bağırsak mukozasına, 
sızdıran bağırsak anlamında 
İngilizcede de “Leaky gut” 
denmektedir. Bağırsaklarınızın tek 
katlı bir hücre sırasından oluşan 
epitel tabakasından normalde 
geçemeyecek büyüklükteki 
moleküllerin geçmesi ile hemen 
bağırsak epiteli altında yer alan 
bağışıklık sistemi tetiklenir. Bu 
büyük moleküllere karşı antikorlar 
oluşturulur. Bu süreç devamlı bir hal 
alırsa yani kronikleşirse bu duruma 
kronik inflamasyon denir. Aslında 
kronik inflamasyon olduğunda 
sadece bağırsak lümenine komşu 
alanlarda olmaz, burada oluşan 
antikorlar gibi vücudun başka 
dokularında da antikorlar oluşur 
ve hücrelerimizde harabiyete 
neden olurlar. Eğer kronik 
inflamasyon ile tiroid bezinize karşı 
antikorlar oluşuyorsa Hashimoto 
tiroiditi olursunuz. Bu antikorlar 
eklemlerinizde harabiyete neden 
olduğunda otoimmun romatizmal 
hastalıklar ortaya çıkar. Hatta 
beyinde sinirlerin etrafını saran 
miyelin kılıflarına karşı oluşan 
antikorlar ile Multipl Skleroz 
denen hastalık ortaya çıkabilir. 
Aslında kronik inflamasyon artması, 
otoimmun hastalıkların temelinde 
yatan önemli mekanizmaların 
sadece bir tanesi. Bir diğer neden de 
fonksiyonel tıbbın kurucusu olarak 
bilinen Dr. Jeffrey Bland’in söylediği 

VÜCUDUNUZ ALARM VERİYOR
SAĞLIKSIZ YİYECEKLER HASTA EDİYOR

Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
Koruyucu Hekimlik ve Fonksiyonel
Tıp Derneği Başkanı
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gibi otoimmun hastalıklarda 
bağışıklık sistemimiz vücudumuzda 
olmaması gereken yapıdaki 
hücrelere reaksiyon gösteriyor. 
Örneğin kan damarlarınızın iç 
yüzeyini saran endotel hücrelerinin 
zarında omega-3 ve omega-6 
yağ asitleri belli bir oranda 
olmalı. Omega-3/omega-6 oranı 
yaklaşık olarak ¼ oranında olması 
gerekirken, standart modern 
beslenme kültürümüz sayesinde bu 
oran 1/20 ile 1/50 düzeylerine kadar 
düşmektedir. Normalde omega-3 
inflamasyonu frenlemekten sorumlu 
iken omega-6 da gerekli hallerde 
inflamasyonu artırmak ile görevlidir 
vücudumuzda da her şeyde olduğu 
gibi bir denge olmalı. Ancak biz 
endüstrileşme ve 
modernleşme ile 
gıdalarımızın 
içinden merada 
yeşilliklerde 
otlayan 
hayvanların 
etlerini ve 
yağlarını çıkarıp yerine 
GDO’lu mısır içeren 
yemler ile beslenen 
fabrikasyon 
hayvanların 
etlerini 

koyduğumuz için hayvansal omega-
3’ten çok fakir olarak beslenmiş 
oluyoruz. Bu omega-3 eksikliği 
damardaki endotel hücrelerinin 
esnekliğini kaybetmesine, 
inflamasyonu artmasına ve bağışıklık 
sisteminin aktive olmasına neden 
olan bir durumdur. Bu sayede damar 
sertliği dediğimiz aterosklerozun ilk 
basmağı olan endotel inflamasyonu 
ve hasarı ortaya çıkmakta ve birbirini 
takip eden zincirleme olaylar 
ile damarlarda tıkayıcı plaklar 
oluşmaktadır. Hastalık nedenli 
tüm ölümlerin yüzde 50’sinin 
sebebinin kalp damar hastalıkları 
olduğunu düşünürsek bu konuların 
doktorlar tarafından neden daha 
fazla dile getirilmediğini anlamakta 
zorlanabilirsiniz. Gördüğünüz 
gibi meraların kaybolmasını 
umursamayışımızın, hayvanların 

fıtratlarına uygun olmayan 

koşullarda fabrikasyon şeklinde 
GDO’lu yemler ile büyütülmesini 
umursamıyor olmamızın bir bedeli 
oluyor. Hayat bu! Her şeyin bir 
bedeli vardır. Biz bilsek de, bilmesek 
de o bedeli öderiz. Ama bilmek ve 
bedel ödememek isteyenler için 
KOHEF (Koruyucu Hekimlik ve 
Fonksiyonel Tıp Derneği) adında bir 
dernek kurduk. Bu dernek vesilesi 
ile hem hekimlere hem de halkımıza 
yönelik bilinçlendirme seminerleri 
düzenlemekteyiz.

Sağlıklı beslenme ile
gelen ideal kilo
Bir sonraki yazımızda 10 madde 
ile sağlıklı ve doğru beslenmede 
nelere dikkat etmemiz gerektiğini 
özetlemek istiyorum. Sağlıklı 
beslenme ile vücudunuz zamanla 
sağlıklı bir şekilde ideal kilosuna 
dönecektir. Ne yazık ki, bu konuda 
çok fazla kafa karışıklığı var. 
Hatta geçen gün bir toplantıda, 
kendi branşında Türkiye’nin en iyi 
hocalarından olan bir profesörün 
“sağlıklı beslenmek” denildiğinde 
yağsız beslenme anladığına şahit 
oldum.  Traji-komik bir durum!
Sıralama şöyle olmalı; 1 hafta 
sağlıklı beslenme (alışma dönemi) 
sonra buna ilave olarak 3 hafta 

sıkı bir eliminasyon diyeti 
yapılacak. Eliminasyon diyeti 

ile vücudumuza antijenik 
etki yapma potansiyeli 
yüksek olan gıdaları elimine 
ederek, kendimize özel bir 
sağlıklı beslenme planı 
çıkarmış olacağız.  Bu 
aşamadan sonra sağlıklı bir 
şekilde kilo verme amaçlı 
düşük kalorili az öğünlü 
diyetlere başlayabiliriz. 
Bu arada vücudun 
toksinlerden kurtulmamıza 

yardımcı olan enzimlerini 
ve biotransformasyon 

mekanizmalarını 
destekleyecek gıda takviyeleri 

kullanmakta faydalı olacaktır. 
İleriki yazılarda zamanımız kalırsa 

bu konulara da değiniriz.
Tüm hastalarımıza, hastalıksız bir 
ömür için sağlıklı, doğru ve dengeli 
beslenme, hareketli ve stressiz bir 
yaşam ile kaliteli ve yeterli uykuyu 
öneriyoruz. 
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Sektörün tüm paydaşlarının heyecanla beklediği o dönem geldi, çattı. Yeni teknoloji 
harikalarının, en güncel trendlerin adresi olan birbirinden önemli fuarlar için geri sayım 
başladı. Vakit kaybetmeyin, sektörün nabzını tutmak için bir an önce yerinizi alın…

NOTUMUZU ALDIK
BU FUARLARA GİDİYORUZ

İşletmeniz için doğru tedarik ortağını bulabileceğiniz, giyim 
sektörünün başarılı firmaları ile bir arada olabileceğiniz 3 günlük 
farklı bir atmosfere hazır olun. Moda endüstrisinin odak noktası 
Münih’te, sürdürülebilirlik alanındaki en son gelişmeler ve 
yeniliklere, çok çeşitli akıllı çözümlere Münih Fabric Start’ta tanık 
olacaksınız. 

İplik ve triko sektörünün dört gözle beklediği Spin Expo’ya sayılı günler 
kaldı. İnovasyon ve yaratıcılığın endüstriyel kaynağı niteliğindeki bu 
uluslararası fuar, örme teknikleri ve iplik teknolojilerine dair yenilikleri 
ziyaretçileri ile paylaşmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü iplik fuarlarının 
başında gelen Spin Expo için bir an önce yerinizi alın, sıra dışı trendlerin 
buluşma noktasını yakalayın!

Yaz mevsiminin en canlandırıcı tarafı, Mayo ve İç Çamaşırı 
bölümündeki Uluslararası Moda Fuarı MOMAD Metropolis 
ile geliyor. 50’den fazla iç çamaşırı ve mayo markasının 
buluştuğu MOMAD Metropolis, bu sene sürdürülebilirlik 
teması üzerinde duruyor. 

Moda Aksesuarları Fuarı, modanın kalbi Paris’te ziyaretçilerine 
kapılarını aralıyor. 25 yıldır devam eden serüven, bu sene de 
tüm ihtişamıyla tasarımcı ve moda sektörünün paydaşlarını 
bir araya getiriyor. Moda aksesuar tasarımcılarının tek 
referansı niteliğindeki Premiere Classe, her yıl 12 bini aşkın 
ziyaretçisi ile adeta şölen havası yaratıyor. 

Munich Fabric Start / 04-06 Eylül 2018 / 
Almanya-Münih

MOMAD Metropolis / 07-09 Eylül 2018 / 
İspanya-Madrid

Premiere Classe / 07-10 Eylül 2018 / 
Fransa-Paris

Spin Expo / 04-06 Eylül 2018 / 
Çin-Şanghay
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ITMA ASIA + CITME / 
15-19 Ekim 2018 /

 Çin-Şanghay

Asya ve özellikle de Çinli tekstil endüstrisini yakından tanımak için kaçırılmayacak bir fırsat sunan ITMA ASIA + CITME, yeni teknolojilerin 
buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçileriyle fuar, çorap ve tekstil makinelerine dair A’dan 
Z’ye tüm yenilikleri gözler önüne serecek. 

Première Vision / 19-21 
Eylül 2018 / Fransa-Paris

Nefesler tutuldu, Première Vision 
için geri sayım başladı. Moda ve 
tekstil sektörünün paydaşlarını 
tek çatı altında buluşturan fuar, 
yine ezber bozan ve ilham 
verici ürünler ile ziyaretçilerini 
ağırlamaya hazırlanıyor. Fuar, 
bu sene “Smart Creation” 
kavramından yola çıkıyor. 

Texcare Asia / 25-27 Eylül 2018 / Çin-Şanghay

En yeni teknoloji harikası makineler bu fuarda görücüye çıkıyor. 300 
katılımcı ve 25 bin endüstri ziyaretçisine sahip fuar, 30 bin metrekarelik bir 
alan işgal etmesi bekleniyor. Asya'daki tekstil bakım ve çamaşır zincirini 
kapsayan en büyük endüstri etkinliği niteliğindeki Texcare Asia, yaklaşık 500 
markayı temsil eden 220'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapıyor. 

Child Youth ( Kind+Jugend )  
20-23 Eylül 2018 / 
Almanya-Köln

Renk renk, çeşit çeşit… Çocukların 
renkli dünyasını en güzel yansıtan 
fuarlardan Child Youth, binlerce yeni 
ürün ve trendleri 50 ülkeden bin 
200’ü aşkın katılımcısıyla, dünyanın 
dört bir yanından gelen 22 bini aşkın 
ziyaretçisine sunuyor. Dünyanın en 
kapsamlı çocuk fuarı için yolculuk 
başlasın!

Dünya çapında giyim, moda ve 
yaşam tarzı sektörlerini destekleyen 
uluslararası bir platform niteliğinde 
olan Moda Prima, en yeni teknolojileri 
kullanarak en son trendlere ve 
yenilikçi tasarımlara dayanan 
tasarımlar ile karşınızda... Marka 
ve şirketinizi kurmanızda ve diğer 
markalardan ayrılmanızda yenilikçi 
fikirlere olan ihtiyacınız Moda Prima 
ile son bulacak.  

Moda Prima / 16-18 Kasım 
2018 / İtalya-Floransa
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Yeni dönemin ilk 'ortak' açıklamasında ihracat rekorla geldi. Temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 106 milyon dolar oldu. Bu sayede 2018 yılı temmuz ayı, bugüne 
kadar en çok ihracat gerçekleştirilen temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’nın birleş-
tirilmesi ile oluşturulan Ticaret 
Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar 

Meclisi ile güç birliğine giderek aylık 
ihracat rakamlarının açıklanmasına 
ilişkin çalışmaları ortaklaşa yapma 
kararı aldı.

170 ülkede ihracat artışı
Aylık ihracata ilişkin detaylara değinen 
TİM Başkanı İsmail Gülle şunları kay-
detti: “Temmuz ayında sektörel bazda 
en fazla ihracatı, 2,8 milyar dolarla yine 
otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörün 
ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 13,8 arttı. Otomotiv sektörünü, 
1,6 milyar dolarla hazır giyim ve kon-
feksiyon ve 1,5 milyar dolarla kimyevi 
maddeler sektörleri takip etti. Temmuz 
ayında en fazla ihracat artışı yaşayan 
sektörler ise, yüzde 77 ile savunma ve 
havacılık sanayii, yüzde 64 ile gemi ve 
yat, yüzde 60 ile çelik oldu.
İhracat pazarlarına bakıldığında; 
Temmuz ayında 223 ülkeye ihracat 
gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Bu 

TÜRKİYE TEMMUZ AYI İHRACATI
ALMANYA 1.278.627,58

İNGİLTERE 994.723,03

ABD 848.744,14

İTALYA 733.781,50

FRANSA 652.547,19

İSPANYA 625.218,58

IRAK 604.010,80

HOLLANDA 356.165,18

İSRAİL 301.420,22

ROMANYA 300.040,40

ülkelerden 170’ine ihracatımıza artış 
yaşadık. En çok ihracat gerçekleştir-
diğimiz ilk 5 ülke Almanya, İngiltere, 
ABD, İtalya ve Irak oldu. Bunların 
yanında, ihracat artışında dikkat çeken 
ülkeler var; Umman'a ihracatımız 4 
katına, Libya'ya 3 katına, Kolombiya, 
Güney Kore ve Hindistan’a ihracatımız 
ise 2,5 katına çıktı. Ülke gruplarında 
ise AB her zaman olduğu gibi lider. 
AB’ye ihracatımız Temmuz’da yüzde 15 
artarak 6,9 milyar dolara ulaştı, AB’nin 

ihracatımızdaki payı da bu sayede yüz-
de 48,7 oldu. Diğer taraftan, bildiğiniz 
gibi geçtiğimiz hafta Sayın Cumhur-
başkanımız ve Sayın Ticaret Bakanımız 
ile birlikte Afrika’daydık. Çok verimli 
temaslarda, görüşmelerde bulunduk. 
Bu çalışmalarımız kısa vadede sonuç 
vermeye başlayacaktır. Temmuz ayında 
Afrika’ya ihracatımızın yüzde 42,6 
artarak 1,2 milyar dolara ulaşması bu 
anlamda bizler için de çok önemli bir 
motivasyon.”
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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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Ocak-Temmuz 2018 döneminde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2017 yılının aynı 
dönemine göre yüzde 7,7 artış ile 10,4 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar 2017 yılının ikinci yarısından 
itibaren başlayan artış eğiliminin devam ettiğini gösterdi.

2018 yılı Temmuz ayında 
Türkiye’den 1,6 milyar dolar 
değerinde hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatı yapıldı. 

İhracat 2017 yılının Temmuz ayına 
kıyasla yüzde 7,7 oranında artmış 
gösterdi. Diğer yandan 2018 yılı Temmuz 
ayındaki ihracat rakamı değer olarak 
2018 yılı ilk yedi ayı için hesaplanan 1,49 
milyar dolarlık aylık ortalama ihracat 
değerinin üstünde yer aldı.
2018 yılının Ocak ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında 
artış görüldü ve bu artış eğilimi Şubat 
ayındaki yüzde 9,9 artış oranıyla devam 
etti. Mart ayında bu artış oranı yüzde 
10 olarak kaydedildi; Nisan ayında ise 
artış oranı yüzde 9,2 olarak hesaplandı. 
Mayıs ayında kaydedilen yüzde 6,2’lik 

artış oranıyla birlikte artış eğilimi 
devam ederken Haziran ayında ise artış 
yerini yüzde 2’lik azalışa bıraktı. Ancak 
Temmuz ayında bu azalışın aksine 
yüzde 7,7 oranında artış görüldü.

Hazır giyimin genel ihracattaki 
payı yüzde 10,8
2018 yılının Ocak-Temmuz döneminde 
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 
Türkiye genel ihracatındaki payı yüzde 
10,8 olarak hesaplandı. Bu pay 2015 
yılının Ocak-Temmuz döneminde 
yüzde 11,4; 2016 yılının Ocak-Temmuz 
döneminde yüzde 12,4 ve 2017 yılının 
Ocak-Temmuz döneminde de yüzde 
10,7 idi. Öte yandan, hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatının sanayi 
ihracatındaki payı 2017 yılının Ocak-

Temmuz döneminde yüzde 14,1 iken 
2018 Ocak-Temmuz döneminde 
yüzde 13,3 oldu. Veriler, hazır giyim 
ve konfeksiyon sektörünün Türkiye 
genel ihracatındaki payının bir önceki 
yıla göre az bir oranda arttığını ancak 
sanayi ihracatındaki payının 2018’in 
ilk altı yedi itibarıyla azaldığını ortaya 
koyuyor. 2018 yılının Ocak-Temmuz 
döneminde Türkiye’den en fazla hazır 
giyim ve konfeksiyon ihraç edilen ilk 
üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere 
şeklinde sıralandı. Yılın ilk yedi ayında 
Almanya’ya yüzde 6,8 oranında artışla 
2 milyar dolarlık ihracat yapılırken, 
İspanya’ya yüzde 23’lük artışla 1,4 
milyar dolarlık ve İngiltere’ye yüzde 
3,9 artışla 1,1 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi.

YILIN İLK 
YEDİ AYINDA 

YÜZDE 7,7’LİK 
ARTIŞ 

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

ALMANYA 209,113 305,216 5,2 19,0

İSPANYA 207,992 221,993 6,7 11,6

İNGİLTERE 154,998 179,641 16,3 11,4

HOLLANDA 80,989 94,963 17,3 5,0

FRANSA 74,943 78,568 4,8 4,8

IRAK 47,507 50,734 6,8 4,2

İTALYA 54,672 50,999 -6,7 3,5

ABD 62,867 63,156 0,5 3,3

DAMİNARKA 39,090 40,206 2,9 2,2

POLONYA 30,740 28,819 -6,2 2,7
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Türkiye çorap sektörü hedef 
belirlediği pazarlarda fark yaratmaya 

devam ediyor. Temmuz ayı çorap 
ihracatında 98,2 milyon dolara 

ulaşan Türkiye, ABD’ye yüzde 104 
oranında artış gerçekleştirerek 

sınırlarını aşıyor. 

ABD’YE 
İHRACATTA 

YÜZDE 
104’LÜK 

YÜKSELİŞ

Türkiye, Temmuz ayı çorap ihracatı geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 8,2 oranında artış ile 98,2 
milyon dolara ulaştı. 21,4 milyon dolarlık ihracat ile 
Almanya’ya en çok ihracat yapılırken; Almanya’yı 

20,8 milyon dolar ile İngiltere, 10,1 milyon dolar ile Fransa 
ve 6,5 milyon dolar ile İspanya takip etti.
Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ilk 20 ülkenin toplam 
ihracatı 2017 yılının Temmuz ayında 80,3 milyon dolar 
olarak görülürken; 2018 yılında bu sayı, yüzde 8 oranında 
artış ile 86,6 milyon dolara yükseldi. İlk 20 ülkenin 
toplam ihracat payı, Türkiye’nin genel ihracatında yüzde 
88,3’lük bir pay aldı. İhracatını en çok artıran ülke ise; 
açık ara farkla ABD oldu. 2017 yılının Temmuz ayında 
ABD ihracatı 1,15 milyon dolar değerindeyken, 2018 
yılının aynı ayında tam tamına, yüzde 104 oranında artış 
ile 2,35 milyon dolara ulaştı. İhracat oranındaki en büyük 
ikinci artış ise Polonya’da yaşandı. 2017 yılının Temmuz 

ayında Polonya’ya ihracat 908,7 bin dolar iken, 2018 
yılında yüzde 41,3 oranında artış ile 1,2 milyon dolara 
yükseldi. Polonya’nın ihracattaki payı yüzde 1,3 oranında 
belirlendi. Finlandiya’da ise yüzde 57,3 oranında gerileme 
görüldü. 2017 yılında 1,2 milyon dolar olan Finlandiya 
ihracatı 2018 senesinde 546,3 bin dolar oldu.

İngiltere liderliğini koruyor
Ocak-Temmuz dönemindeki ihracat verileri 
incelendiğinde, 2017 yılında 547,6 milyon dolar olan 
toplam ihracatın, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 9,8 
oranında yükseliş ile 601,4 milyon dolara ulaştığı görüldü. 
Bu dönemde, en büyük ihracat payına yüzde 11 oranıyla 
Fransa sahip oldu. İlk 7 aylık dönemde de en çok ihracat 
yapılan ülkelerin başında 139,2 milyon dolar ile İngiltere 
olurken, 122,1 milyon dolar ile Almanya ikinci ve 65,8 
milyon dolar ile Fransa da üçüncü sırada yer aldı. 
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GÖSTERGELER

TÜRKİYE ÇORAP İHRACAT RAKAMlARI (BİRİM: $)

2017 Temmuz 2018 Temmuz %Değişim 2017 Ocak-Temmuz 2018 Ocak-Temmuz %Değişim

Adet 14.233.111 12.126.201 -14,8% 74.810.881 70.443.648 -5,8%

Çift 114.595.224 129.338.347 12,9% 846.541.681 874.568.187 3,3%

TÜRKİYE ÇORAP İHRACAT RAKAMlARI (BİRİM: $)

2017 Ocak-Temmuz 2018 Ocak-Temmuz %Değişim %2018 Pay

İngiltere 122.473.734 139.264.119 %13,7 %23,2

Almanya 112.599.867 122.194.479 %8,5 %20,3

Fransa 62.051.705 65.871.299 %6,2 %11,0

Hollanda 28.048.593 35.570.234 %26,8 %5,9

İspanya 24.427.139 29.675.589 %21,5 %4,9

İtalya 20.098.652 19.382.755 %-3,6 %3,2

İsveç 18.294.417 19.257.451 %5,3 %3,2

Belçika 15.228.356 16.852.050 %10,7 %2,8

ABD 3.016.868 4.527.691 %50,1 %1,3

Slovakya 3.282.976 4.413.994 %34,5 %1,3

Genel Toplam 547.685.486 601.449.887 %9,8

TÜRKİYE ÇORAP İHRACAT RAKAMlARI (BİRİM: $)

2017 Temmuz 2018 Temmuz %Değişim %2018 Pay

Almanya 19.765.237 21.449.630 %8,5 %21,8

İngiltere 16.878.342 20.873.650 %23,7 %21,2

Fransa 9.807.200 10.153.909 %3,5 %10,3

İspanya 6.324.284 6.577.519 %4,0 %6,7

Hollanda 4.925.522 5.400.219 %9,6 %5,5

İsveç 4.186.215 3.856.777 %-7,9 %3,9

İtalya 3.728.592 4.429.016 %18,8 %4,5

Belçika 2.937.120 1.935.950 %-34,1 %2,0

Danimarka 1.784.964 1.859.727 %4,2 %1,9

İsviçre 1.361.941 1.287.231 %-5,5 %1,3

Genel Toplam 90.764.846 98.230.577 %8,2

İngiltere’nin 2018 yılı Ocak-Temmuz dönemindeki ihracat 
payı yüzde 23,2 olarak belirlenirken, Almanya yüzde 20,3, 
Fransa yüzde 11, Hollanda yüzde 5,9 ve İspanya yüzde 3,2 
oranında pay aldı.
2017 yılının Ocak-Temmuz döneminde en büyük artış 
ABD’de görüldü. 2017 yılının ilk 7 ayında, ABD ihracatı 
6,6 milyon dolar iken 2018 yılının aynı döneminde yüzde 
63,9 oranında büyüme ile 10,8 milyon dolara yükseldi. Irak 
ihracatında ise gerileme yaşandı. 2017 yılının Ocak-Temmuz 
döneminde 5,4 milyon dolar olan Irak ihracatı, 2018 yılının 
aynı döneminde yüzde 24,4 oranında gerileme ile 4,08 
milyon dolar oldu.
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R&D

Özkan Karaca Vice Chairman 
of IHKIB and İlker Öztaş 
Chairman of ÇSD visited the 
"Manufacturing Solutions 
Center" known as the sock 
production base.  During 
the visit, the company 
emphasized the importance 
of the center for the sector 
where R&D studies were 
conducted in the company of 
specialist trainers.

VISIT TO USA SOCKS BASE

Within the scope of the Sock 
Cluster study, visits were made 
to the USA by Özkan Karaca, 
Vice Chairman of İHKİB, 

İlker Öztaş, EU Project Coordinator 
Özlem Güneş, and Marmara University 
Instructor Dr Erkan İşgören. 
During the visit June 4-8; Hosiery 
Technology Center, which produces 
solutions for socks production in 
North Carolina, was interviewed by 
PR consulting companies for B2B 
preliminary preparation of the US 
Mission to be held in September.

United States plays a big role 
on China's leadership
Mr. Özkan Karaca, Vice Chairman of 
the Board of Directors of İHKİB where 
we have an opinion on the subject, said 
that as Turkish socks sector, we are 
in second place after production and 
export in China but there are huge gaps 
between our export amounts. Karaca, 
who stated that China has the 40% of 
the world’s socks export while Turkey 
has 10%, said; “China is clearly the leader 
because they provide 80% of the need 
of the world's largest sock importer, the 
USA. When I was elected to the İHKİB 
executive board in 2005, one of the first 
attempts I made was to increase the 
exports of our sock industry to the USA. 

I have prepared a report for the North 
American Stocking Sector to a company 
specialized in their subject; the company 
that prepares this report talked about 
a center called Hosiery Technology 
Center, which prepares a factory 
member who manufactures Socks in 
North Carolina. At that time, I went and 
visited and admired the center. Because 
Turkish socks sector needed such an 
education. The center, established and 
managed by the private sector and state 
business union, gave the socks sector 
raw material, painting, machine and 
marketing strategy trainings in 90 days 
and sent them to the sock factories 
with certificates. This meant that the 
center was sending ready-made staff 
that a factory could only educate in at 
least one year. At that time, my attempts 
were not enough to make this happen 
in Turkey.” Having said that they have 
carried out various studies to increase 
the exports to the USA, Özkan Karaca 
continued his words as follows: "When 
I realize that the Socks Industrialists'  
association President İlker Öztaş and 
the members of the Board of Directors 
value training, we made a decision with 
ÇSD President, EU Project Coordinator 
Özlem Güneş and Marmara University 
Instructor Dr Erkan İşgören to visit the 
Hosiery Technology Center, which is in 

the report I have prepared for the North 
American Socks Sector that educates 
staff for factories that manufacture socks 
in the North Carolina. Today the name 
has changed to Manufacturing Solutions 
Center. Dan St Louis, Director of the 
Center, welcomed us very warmly. He 
showed us his presentation and walked 
us around the facility. They educate 
up to 150 employees a year, but now 
they have become a R&D center where 
companies have developed value-added 
products. Firms have developed products 
with specialist teachers here, and then 
they produce and sell them in series 
at their facilities.” Karaca have stated 
that out government in Turkey is doing 
lots of studies, also said; For example, 
a lot of money is being invested in 
İŞKUR but it cannot provide us staff. 
From this example, I think that we will 
be able to educate staff in an easier 
way by cooperating with Civil Society 
Organizations, sector representatives, 
and government. We will educate 
unemployed young people of our country 
in 90 days and certify them, and will 
ensure to make them start work with 
higher salaries and in a happy working 
environment. İHKİB, ÇSD, Chamber of 
Industry and Chamber of Commerce will 
work together to explain our projects to 
our government.”
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Hosiery Manufacturers' Expansion to Foreign Markets Evaluation Seminar was awarded with a 
certificate of success from the firms operating within the scope of the project.

YOUNG SOCKS DESIGNERS 
ARE CERTIFIED

The International Competitiveness 
Enhancement Support (UR-
GE),  which was provided by the 
Ministry of Economy under the 

heading of "State Aids for Exporting", 
continues with seminars organized for 
young designers. "Sock Manufacturers' 
Evaluation Seminar for Expansion to 
Foreign Markets" was held in Foreign 
Trade Complex on July 20th.
In the evaluation meeting, Özkan 
Karaca, Vice President of İHKİB, 
İlker Öztaş, İTKİB Deputy Secretary 
General Mustafa Bektaş, EU Project 
Coordinator Özlem Güneş and Marmara 
University Instructor Dr. Erkan İşgören  
participated. "Product Surveillance 
and Capacity Closing Presentation" by 
Intertek consulting firm, "Technical 
Sock Design and Capacity Enhancement 
Closing Presentation" by Sentez 
Consultancy firm and "Design 
and Production Capacity Closing 
Presentation" by Tasarım Consulting 
firm were held at the meeting where the 
cluster companies were ready. Product 
Supervisor Certificate Ceremony, 
Technical Socks Certificate Ceremony 

İHKİB Vice Chairman Özkan Karaca and ÇSD Chairman İlker Öztaş examined the 
designs displayed in the foyer area.

and Designer Certificate Ceremony 
were held. The success certificates of the 
companies were presented by Özkan 
Karaca, Vice Chairman of İHKİB Board 
of Directors. The meeting also featured 
the New York B2B Event Information and 
Sock UR-GE Project Assessment. Prior 
to the evaluation meeting, technical 
socks and fashionable sock designs 
made in the cluster were exhibited in 

the foyer area. ÇSD President İlker 
Öztaş and İHKİB Deputy Chairman 
Özkan Karaca examined the designs in 
detail and expressed their opinions. The 
sector representatives who stated that 
their beliefs about design and strength 
of power of the industry are perfect, 
and they once again mentioned the 
importance of the trainings given under 
UR-GE.



1001 GÜZEL 
SÖZDEN 
SEÇKİLER

Her şey neye layıksa ona 
dönüşür.

Hz. Mevlana

Engelsiz bir yol 
bulursanız, muhtemelen 

hiçbir yere gitmez. 
Frank A. Clark

Kötü niyetle anlatılan bir 
gerçek, icat edebileceğin 

tüm yalanları yener. 
William Blake

Acınmaktansa 
kıskanılmak daha iyidir. 

Heredot 

Herkesin üç kişiliği 
vardır; Ortaya çıkardığı, 

sahip olduğu, sahip 
olduğunu sandığı. 
AIphonse Karr 

Cehaletle deha arasındaki 
gerçek fark nedir biliyor 

musunuz? Dehanın 
sınırları var cehaletinse 

hiçbir sınırı yoktur. 
Whoopi GoIdberg 

İnsan uçurumun kenarına 
varmadan kanatlanmaz. 

Kazancakis 

Hayat, yaşantı aramak 
değil, kendimizi 

aramaktır. 
C.Pavese 

Bir şeye düşman 
olacaksan, onu bilmen 

gerekir. Bir şeyi 
savunacaksan, yine onu 

bilmen gerekir. 
İmam Gazali 

Bir insanın bildiğini 
zannetiği bir şeyi, 

öğrenmesi imkânsızdır. 
Epiktetos 

Mücevher nasıl 
sürtünmeden parlamazsa, 

insan da sınanmadan 
mükemmelleşmez. 

Seneca 

İnsanların karakterleri 
onların kaderleridir ve 
insanlar layık oldukları 

hayatları yaşarlar. 
Heraklitos 

Boş zaman yoktur; boşa 
geçen zaman vardır. 

Tagore 

Büyük sıçrayışı 
gerçekleştirmek isteyen, 

birkaç adım geriye 
gitmek zorundadır. 
Bugün yarına dünle 
beslenerek yol alır.

Bertolt Brecht 

Hayat bir bisiklete 
binmek gibidir. 

Dengenizi korumak için 
hareket etmeye devam 

etmelisiniz. 
Albert Einstein

Eğitim, dünyayı 
değiştirmek için 

kullanabileceğiniz en 
güçlü silahtır. 

Nelson Mandela

İnsanın kendini 
fethetmesi zaferlerin en 

büyüğüdür. 
Platon 
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