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BAŞKAN

BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSU 
İLE OMUZ OMUZAYIZ

Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
İlker Öztaş

Çorap Sanayicileri Derneği olarak birlik ve beraberlik 
kavramlarını derinden hissettiğimiz Ramazan ayında, 
her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde, bir kez 
daha bir aradayız, omuz omuzayız. 12’nci dönem yönetim 
kurulumuzda, sadece bedenen değil, zihnen de genç bir kadro 
oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
İkinci ve üçüncü kuşak temsilcilerinden oluşan 12’nci dönem 

Yönetim Kurulu olarak hedeflerimiz; sektörün en önemli 
sorunu olan eğitimli ve nitelikli çalışan açığını kapatmak, 
ihracatımızı ve dünya piyasasındaki konumumuzu artırmak, 
sektörde kadınlarımıza daha fazla söz hakkı vermek ve 
sektörün birlikteliğini güçlendirerek bunu gelecek nesillere 
aktarmaktır. Bu hedeflerimiz doğrultusunda; ihracat 
yaptığımız ülkelerde, katıldığımız fuarlarda ve keşfettiğimiz 
yeni pazarda, değişen dünyanın ihtiyaçlarını doğru analiz 
ederek, müşteri potansiyelimizi artırmayı, her hamlemizde bir 
sonrakine dair akıllıca bir ilerleyiş göstermeye çabalıyoruz.
Dünya büyük bir dönüşümün eşiğinde… Sıkı bir rekabetin 

söz konusu olduğu global pazarda, üretim yapımız değişiyor, 
ihracat alanımız genişliyor. Teknolojiye yapılan yatırımların 
meyvesi, üretimde sağlanan kalite ile alınıyor. Bildiğiniz gibi, 
tekstil teknolojileri ile ilgili tüm materyallerin profesyonelce 
sergilendiği, üretici ile tüketicinin tek çatı altında buluştuğu 
ITM 2018 Fuarı da, bu yatırımların en önemli kanıtını 
gözler önüne serdi. Bu ay ÇSD ailesinden 12 firmamız ile 
küresel çorap endüstrisinin en önemli fuarlarından CHPE 
2018’e katıldık ve stantlarımıza gösterilen ilgiden büyük bir 
memnuniyet duyduk. Müşteri potansiyelimizin arttığı, Türk 
çorap sektör temsilcileri olarak görünürlüğümüzün anlam 
kazandığı fuarlara katılımlarımız devam edecek.
Ülke olarak sektörel ihracat artışlarımız sürüyor. Nisan ayında 

toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatımız yüzde 
8 oranında artış ile 875 milyon dolar değerinde gerçekleşti. 
Çorap ihracatımız ise, Nisan ayında yüzde 14,7 oranında 
artışla 74,8 milyona ulaştı. Veriler gösteriyor ki, çalışmaktan 
yılmadan gösterdiğimiz emeklerimizin karşılığını ihracatımız 
arttıkça güçlenen bir Türkiye ile alacağız. 
Ramazan ayı; sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve barış ayıdır. 

Dünyada sevgi ve hoşgörünün hakim olması dileğiyle 
mübarek Ramazan ayınızı, Kadir Gecenizi ve Ramazan 
Bayramınızı kutluyorum.
Saygılarımla,
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Çorapland Dergisi T.C. Yasalarına 
uygun olarak ÇSD tarafından 
2 ayda bir yayınlanmaktadır. 

Dergide yayınlanan imzalı yazılar, 
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DÜNYADAN

Eurobarometer anketine göre AB vatandaşlarının 
birlik üyeliğine destekleri, son 35 yılın en yüksek 
seviyesine çıktı. Vatandaşların güçlü bir çoğunlu-
ğu, AB üyeliğinin kendi ülkeleri için kesinlikle bir 
güç olduğunu ifade ettiler. Avrupa Parlamentosu 
tarafından yaptırılan Eurobarometer araştırmasının 
bahar sonuçlarına göre AB vatandaşlarının yüzde 
67'si, birliğe üyeliğin kendi ülkeleri için faydalı ol-
duğuna inandıklarını ifade ettiler. Bu, 1983'ten bu 
yana görülen en yüksek oran oldu. AB'ye üyeliğin 
kendi ülkeleri için iyi olmadığına inananların oranı 
ise yüzde 23'te kaldı. Ekim ayında yayınlanan an-
kette AB'ye güven yüzde 64 olurken, 2011 yılında 
bu oran yüzde 52'ye kadar inmişti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) 
yayımladığı ikinci tahmin verilerine göre, ülkede, 
mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 
GSYH 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 0,3 arttı. 
Büyüme verisi, 2017’nin son çeyreğindeki yüzde 
0,6’lık artışın altında kaldı. Çeyrek bazda ele 
alındığında, büyümeye olumlu katkı iç talepten 
geldi. Kamunun nihai tüketim harcamaları, 
neredeyse 5 yıldır ilk kez azalarak (yüzde 0,5) 
GSYH üzerinde aşağı yönlü bir etki yaptı. Geçici 

hesaplamalara göre, dış ticaretin gelişimi “daha 
az dinamik” gerçekleşti. Bu yılın ilk çeyreği ile 
2017'nin ilk çeyreği kıyaslandığında, düzeltilmiş 
ve takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH 
artışı yüzde 2,3 oldu. 2017’nin son çeyreğinde 
GSYH artışı yüzde 2,9 seviyesinde kaydedilmişti. 
Yılın ilk çeyreğindeki ekonomik performans, iç 
piyasada istihdam edilen 44,3 milyon kişiyle ger-
çekleşti. Bu arada, ikinci tahmin verileri, daha 
önce yayımlanan ilk tahmin verilerini teyit etti.

IMD Dünya Rekabetçilik Merkezi tarafından hazır-
lanan IMD Dünya Rekabetçilik Sıralaması'nın 2018 
yılı sonuçlarına göre ABD zirveye yükseldi. IMD'nin 
yaptığı sıralamada ilk 5 sırada yer alan ülkeler de-
ğişmezken, bu 5 içindeki yerlerinde oynamalar oldu. 
2017 yılında 4'üncü olan ABD bu yıl 100 tam puan ile 
ilk sırada yer alırken, geçen yılın birincisi Hong Kong 
ikinci sıraya indi. Listede geçen yıl 47'nci sırada yer 
alan Türkiye bu yıl 66,607 puan ile 46'ncı oldu. Rus-
ya, Türkiye'nin önünde 45'nci sırada, Hindistan ise 
44'üncü sırada kendine yer buldu. Singapur 3'üncü 
sıradaki yerini korurken, İsviçre ise 2'nci sıradan 
5'inci sıraya geriledi ve Hollanda dördüncü sırada 
yer aldı. Geçen yıl 10'ncu sırada yer alan BAE 7'nci, 
11'inci sıradaki Norveç 8'inci olurken, 6'ncı sıradaki 
İrlanda 12'nci sıraya, 8'inci sıradaki Lüksemburg ise 
11'inci sıraya geriledi.

Euro Grubu Başkanı Centeno, Euro para birimini 
kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin 
maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği 
Euro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklama-
larda bulundu. Toplantıda, Yunanistan'da uygula-
nan kurtarma programının görüşüldüğüne dikka-
ti çeken Centeno, “İlgili kurumlardan Yunanistan 
hakkında iyi haberler aldık. Yunan hükümetiyle 
teknik seviyede anlaşma yapıldı. Yunan hüküme-
tinin reformları hızla yerine getirmesiyle ilgili bir 
anlaşma sağlayabiliriz” diye konuştu. Centeno, 
Yunanistan'da uygulanan kurtarma programının 
tamamlanması için reformların devamının 
önemli olduğuna dikkati çekerek, “Yunanistan'ın 
kurtarma programından çıkıp çıkmamasına 
Haziran'da yapılacak toplantımızda karar 
vereceğiz” ifadesini kullandı. Yunanistan’ın borç-
larının hafifletilmesi konusunun da ele alındığını 
anlatan Centeno, bunun kurtarma programının 
başarılı bir biçimde sona ermesiyle birlikte 21 
Haziran'da Lüksemburg'da yapılacak euro Gru-
bu toplantısında gündeme geleceğini dile getirdi. 
Centeno, Yunanistan'ın borçlarının uzun vadede 
sürdürülebilir olmasını amaçladıklarını sözlerine 
ekledi. Toplantıda, Euro Bölgesi ekonomisinin 
durumunu da değerlendirdiklerini, 2017 yılında 
büyüme ve istihdamda hızlı artış yaşandığını 
anlatan Centeno, “Ekonomik görünüme yönelik 
önemli riskler mevcut. Bu kaygı verici riskler 
özellikle ABD yönetiminin siyasi duruşundan 
kaynaklanıyor. Bu süreçte ihtiyatlı iç politikalar 
ve Avrupa seviyesinde yakın koordinasyon 
gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. 

AB'ye destek 35 yılın zirvesinde Yunanistan’ın 
borçları 
hafifliyor mu?

En rekabetçi ülke ABD,
Türkiye 46’ncı sırada

Almanya’dan ilk çeyrekte 
yüzde 0,3 büyüme
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TÜRKİYE'DEN

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
esnafın e-ticarette var olması, ürünlerini 
satabilmesi ve büyüyebilmesi için Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan tüm 
platform çalışmalarını desteklediklerini ve kısa 
zamanda hayata geçmesini beklediklerini bildirdi. 
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, gelişen 

teknolojiyle birlikte e-ticaretin de her geçen yıl 
hızla büyüdüğünü ifade etti. Esnafın olmadığı bir 
ekonomi ve ticaret alanının düşünülemeyeceğinin 
altını çizen Palandöken, alışverişin sanal ortamda 
yapılmasının, reklam ve pazarlamanın yanı sıra 
perakende sektörü için de çok etkili olduğuna 
dikkati çekti. Palandöken, işletmelerin ayakta 
kalmak için çağa ayak uydurmak zorunda 

olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Buna 
da en çok esnafın dahil olması gerekiyor. Esnafın 
e-ticarette var olması, ürünlerini satabilmesi ve 
büyüyebilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından yapılan platform çalışmalarını 
destekliyor ve kısa zamanda hayata geçmesini 
bekliyoruz. Çalışmalar bittiğinde ilk etapta esnafın 
yüzde 10’u e-ticarette varlığını sürdürmeli.”

Türkiye'nin önde gelen K.İ.T kuruluşlarına mü-
teahhit firma olarak 15 yıldır başarıyla hizmet 
veren Hemak,  sıcak yaz aylarında ticari ve 
endüstriyel alanların soğutulmasında en uygun 
sistemi sunuyor. Evaporatif soğutucularda selü-
loz esaslı dolgu malzemesi kullanılıyor. Pompa, 
dolgu maddesini devamlı olarak ıslak tutuyor; 
hava ıslak dolgular üzerinden geçerken soğuya-
rak, nemleniyor ve istenen ortama basılıyor.
Her ölçekteki endüstriyel ve ticari alanların 
soğutulmasında diğer bütün sistemlere göre en 
az enerji sarf eden sistem, evaporatif soğutma 
sistemi olarak kabul ediliyor. Gazlı soğutmanın 
aksine, evaporatif soğutmada kapı ve pen-
cerelerin kapalı tutulması zorunlu olmuyor. 
Evaporatif klimanın çalışma prensibi soğutma 
kulelerine benziyor. Soğutma kulelerinde amaç 
suyu soğutmak olduğu halde evaporatif soğut-
mada öncelikli amaç havayı soğutmak oluyor. 
Evaporatif soğutma; üretim tesisleri, yiyecek-

içecek, bilgi işlem, sağlık ve eğitim sektörleri 
vb. geniş alanların soğutulmasında tek seçenek 
olarak öne çıkıyor. 
Evaporatif soğutma; sağladığı enerji tasarrufu, 
hijyenik ve çevre dostu yapısı, optimum nem 
seviyesi, kullandığı taze ve temiz hava ile bir 
numaralı tercih oluyor. Evaporatif soğutma, 
gazlı sistemlere göre yüzde 80 daha az enerji 
harcıyor. Soğutma işlemini su ile yapması ve 
zararlı gazlar kullanmaması ile çevre dostu 

yapısını koruyor. Ayrıca, açık havada etkili 
soğuma sağlıyor.
Evaporatif soğutmanın kurulumunda iki kulla-
nım çeşidi bulunuyor. Kanallı kullanımda, sıcak 
ortam havası klimada yıkanıyor, soğutuluyor ve 
kanallarla ortama basılırken; direkt kullanımda 
direkt olarak ortama basılıyor. Evaporatif soğut-
manın alışveriş merkezlerinden spor salonlarına, 
tarım işletmelerinden tekstil sanayi alanlarına 
kadar geniş bir kullanım alanı bulunuyor. 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) iştiraki olan Bilgiyi 
Ticarileştirme Merkezi’nde (BTM), yatırım bekleyen 
12 girişimci yeni iş fikirlerini ve ürünlerini tanıttı. 
Yeni iş fikirlerinin ticarileşmesi ve ticarileştikten 
sonra sürdürülebilir şekilde büyümesi için 
girişimcilere destek olan BTM’de gerçekleştirilen 
“BTM Sahne Yatırımcı ve Girişimci Buluşması”na 
birçok yatırımcı ve girişimci katıldı. Etkinlikte 12 
ekip proje sunumları gerçekleştirdi. İTO Başkanı 
Şekib Avdagiç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 
yenilik ve teknolojinin dönüşen dünyasında 
Türkiye'nin kararlı adımlarla yürüdüğünü söyledi. 
Son 16 yılda Türkiye’de gayrisafi milli hasılasında 
(GSMH) Ar-Ge harcamalarına ayrılan payın 25 
kat arttığını vurgulayan Avdagiç, "Yeni fikirler 
ve ürünler hızla artıyor. 2000 yılında, Türkiye’de 
toplam 3 bin 214 patent başvurusu vardı. 
2017’da bu rakam 9 bine yaklaştı. Neredeyse 

Yatırımcı ve girişimciler BTM'de bir arada

Ayakta kalmak için ayak uydurmalılar

Hemak ile enerji tasarrufunuz zirvede 

üç kat artış var. Yerli otomobilden, yeni enerji 
kaynaklarına, milli savunma sistemlerinden, 
yerli uydu çalışmalarına kadar her alanda 
büyük bir varoluş mücadelesi içindeyiz. 'İcat 
çıkarma diyenlere' karşı gençlerimizin yanında 
durmayı bir görev biliyoruz. 'Küçük olsun benim 

olsun' anlayışını değil, paylaşarak büyüme ve 
küreselleşme fikrini öne alıyoruz" diye konuştu. 
Avdagiç, gençlere iyi bir iş bulmanın değil, iyi iş 
kurmanın hedefini gösterdiklerini belirterek, ancak 
geleceği bugünden anlayabilenlerin yarınları inşa 
edebileceğini ifade etti.
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Evaporatif Soutma 
Ticari ve Endüstriyel Alanların Soutulmasında En Uygun Sistem 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

          

      
 

           Evaporatif Klima Uygulanmamı 
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EV-ECO Evaporatif Klima 
 
EV-ECO Evaporatif Soutucular, 
açık ve geni alanların soutulması 

amacıyla üretilirler. 

 

Evaporatif soutucularda selüloz 

esaslı dolgu malzemesi kullanılır.  

 

Pompa, dolgu maddesini devamlı 

olarak ıslak tutar.  

 
Hava ıslak dolgular üzerinden 

geçerken sour, nemlenir ve istenen 

ortama basılır. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

              
 

 

   Hemak Evaporatif Klima (EV-ECO) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Neden Evaporatif Soutma? 
 

 
Enerji Tasarrufu; Gazlı 

sistemlere göre %80 daha az 

enerji harcar. 
 

 

 

Çevre Dostu; Soutma ilemi 

su ile yapılır. Zararlı gazlar 

kullanılmaz. 
 

 

 

 

Taze ve Temiz Hava; %100 

taze hava kullanılır. Yüksek O2  

oranı. 
 

 

 

 

Hijyenik; Hava yıkanarak toz 

ve bakterilerden arındırılır.  
 

 

 

 

Optimum Nem Seviyesi; 
Düük nem oranını istenen 

seviyeye getirir. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

         
 
 

 
    

      
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

        
 
                             

 
 

 

 
 

                                                            
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Kurulum 
 

Kanallı Kullanım 
 

Sıcak ortam havası klimada yıkanır, 

soutulur ve kanallarla ortama basılır. 
 

 

 
 

 
 

Direkt Kullanım  
 

Sıcak ortam havası klimada yıkanır, 

soutulur ve direkt olarak ortama 

basılır. 
 

 

 

Açık havada etkili soutma salar. 



www.csd.org.tr
MESLEKİ EĞİTİM...

39Çorapland Eylül-Ekim / Kasım-Aralık 2016



10

FUAR

Dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye’den sektör mensuplarının akın ettiği ITM 2018 Fuarı, 
dört gün boyunca yoğun ziyaretçisiyle göz doldurdu. Tekstil teknoloji liderlerinin dünya 
lansmanını yaptığı ve adeta bir tekstil şovuna dönüşen ITM Fuarı, 94 ülkeden 58 bin 942 
ziyaretçi sayısıyla da katılımcıların yüzünü güldürdü. 

TEKSTİL TEKNOLOJİ LİDERLERİNİN 
GLOBAL ŞOVU: ITM 2018

Tekstil sektörünün iki yıldır bü-
yük bir merakla beklediği ITM 
2018 Uluslararası Tekstil Maki-
neleri Fuarı 14-17 Nisan tarihleri 

arasında gerçekleştirildi. TÜYAP Tüm 
Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Teknik Fuar-
cılık A.Ş. ortaklığı, TEMSAD (Tekstil 
Makine ve Aksesuar Sanayicileri 
Derneği) iş birliği ile düzenlenen ITM 
2018 Fuarı, dört gün boyunca tekstil 
teknoloji liderlerine ev sahipliği yaptı. 
Kapılarını açtığı andan itibaren yoğun 
ilgi gören ve adeta sektör profesyo-
nellerinin buluşma noktası olan ITM 
2018 Fuarı, gerek yurt içi gerekse 
yurt dışı firmaların milyon Euro’luk 
satışlar gerçekleştirdiği ve birçok iş 
bağlantısına imza atılan muhteşem 
bir organizasyon olarak dünya tekstil 
tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 

İlklerin buluşması yaşandı
64 ülkeden tekstil teknoloji üreticisi 
Bin 150 firma ve firma temsilcisi ile 
on bir salonda gerçekleşen ITM 2018 
Fuarı’nda sektörün ilk kez tanıştığı 
ürünler ve teknolojiler sergilendi. 
Alanında öncü teknolojiler geliştiren 
yüzlerce üretici ve küresel çapta yatı-
rımcının katılımı ile adeta bir tekstil 
şovuna dönüşen ITM 2018 Fuarı’nda 
pek çok lider tekstil makine üreticisi 
firma, dünya lansmanlarını gerçekleş-
tirdi. Katılımcı firmaların daha büyük 
stant alanlarında daha fazla sayıda 
makine sergilemeleri ise dikkat çekti. 
ITM 2018, 94 ülkeden,14 bin 248’i ya-
bancı olmak üzere toplam 58 bin 942 
ziyaretçisiyle şimdiye kadar yapılan 
ITM Fuarları arasında bir rekora imza 
attı. Bir önceki ITM Fuarı’na oranla 

hem ülke çeşitliliği hem de ziyaretçi 
sayısında önemli bir artış kaydeden 
ITM 2018 Fuarı, katılımcı firmalar 
ve ziyaretçilerden aldığı olumlu geri 
dönüşlerle başarı çıtasını daha da 
yükseğe çıkardı. 
Kapıları açtığı ilk dakikalardan itiba-
ren yoğun ilgi gösterilen ITM 2018, 
hem ziyaretçilerden hem de katılımcı 
firmalardan tam not aldı. Fuarı ziyaret 
eden Çorap Sanayicileri Derneği 
üyeleri de olumlu düşüncelerini dile 
getirdiler. Bu seneki fuarın önceki 
senelere göre çok daha profesyonel bir 
fuarcılık anlayışı ve dizaynı ile gerçek-
leştiğine değinen ÇSD üyeleri, ilginin 
bu sene çok daha yoğun olduğunu 
eklediler. 
Örme alanındaki firmalar 6'ncı ve 
7’nci salonlarda yer aldı. İplik 11’inci 
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salonda idi. Birçok önemli dünya mar-
kası görkemli stantları ile göz doldur-
du. Karl Mayer, Groz-Beckert, Som-
teks, Tekspart, Pailung, Mayer&Cie, 
Orizio, Terrot, LGL, Memminger-iro 
ile çorap makine devi Lonati yenilikle-
rini müşterileriyle buluşturdu. Bunla-
rın yanında bazı Uzakdoğu markaları 
kendilerine yeni müşteriler bulmak 
için fuarda yerini aldı. İplikte Çin 
pavilyonu dikkat çekti. Birçok yerli ve 
yabancı üretici ve tedarikçi sentetik ve 
pamuklu ipliklerini sergilediler. Gerek 
makine stantları gerekse de iplik 
stantları ziyaretçilerle doluydu. 

Groz-Beckert’e ziyaretçi akını
ITM 2018’de standı ile yer alan fir-
malardan Groz-Beckert, 7 numaralı 
salonda 710/B numaralı standında 
Örgü, Dokuma, Keçe ve Taraklama 
segmentleri için ürün ve hizmetlerini 
sergiledi. Groz-Beckert standını ziya-
ret edenlerin çoğu Türkiye'den geldi. 
En büyük ikinci grup Özbekistan'dan 
ve üçüncü grup da İran’dan geldi.
Çorap ve raşel (çözgülü) örgü şeffaf 
makine modelleri örgü ürün grubu-
nun sunumunu tamamladı. Akrilik 
malzemeden yapılmış bu makine 
modellerinin her biri detaylı inceleme 
için ayrı ayrı çıkarılabilir segmentlere 
sahip olmasıyla öne çıktı. Stantta ay-
rıca, çok gelişmiş bir ürün kataloğuna 
ve örgü teknolojileri hakkında birçok 
önemli bilgiye sürekli erişim sağlayan, 
online Örgü Müşteri Portalı ile ilgili 
canlı sunumlar yapıldı. Dokuma ürün 
grubunda, diğer ürünlerinin yanında 
hızlı ve üniversal çözgü düğüm ma-
kinesi Knotmaster AS/3 ziyaretçilere 
gösterildi. Knotmaster AS/3, dört 
farklı düğüm çeşidi, tek düğüm, oto-
matik tekrar, çift iplik ve iplik kopuş 

dedektörleri  gibi birçok faydalı özel-
liği ile çok geniş bir uygulama alanına 
sahip ve standart versiyon düğüm ma-
kineleri içinde en çok satılan model 
olmasıyla öne çıktı. Groz-Beckert için, 
İstanbul'daki ITM 2018 fuarı, birçok 
önemli görüşmeye ve yeni iş birliği 
fırsatlarının keşfedilmesine imkan 
verdiği için çok başarılı bir fuar olarak 
değerlendirildi.  

Yeni çözüm önerileri 
Teksel’de
ITM 2018’de standı ile yer alan katı-
lımcı firmalardan biri de Teksel Teks-
til oldu. Teksel Tekstil’in ürün port-
föyüne yeni katılan markası RITE, 
pazarda 50 yıldır iplik kalitesi için 
çalışmaları ile biliniyor. 1958 yılından 
günümüze, soket ve medikal çorap 
makineleri üretiminde lider konum-
da yer alan BUSI GIOVANNI Srl, tek 
silindir makinelerde Ribana lastik ve 
desenlendirmeyi aynı anda sağlayan 
tek üretici olarak rakiplerinden ayrı-
lıyor.  Busi patentini yakın zamanda 
aldığı çorabın iç ve dış kısımlarını 
ayrı ayrı veya aynı anda örebilen dev-
rimci Twin Layer çorap makinesini 
ve 200/400 iğne aralığında medikal 
çorap makinelerini pazara sunuyor. 
Ziyaretçiler, markanın, soket çorap ve 
medikal çorap makinelerini fuarda 
detaylı inceleyebildiler. 
Yuvarlak örgü makineleri üreticisi 
Monarch’ın 36gg tek plaka elektronik 
jakarlı makinesi de ITM ziyaretçile-
riyle buluştu. Tinarelli markası ise 
tasarlayıp ürettiği paketleme makine-
leri ile sektöre çözüm sağlıyor. Japon 
teknolojisinin temsilcisi Matsuya, 
triko, yaka ve eldiven üretimi yapan 
makineleri pazara sunuyor. Teksel 
Teksil standında ayrıca Samsung 

Knitting Needle markasının; yuvarlak 
örme, triko, çorap, seamless ve raşel 
makineleri için uzun ömürlü iğne ve 
platinleri de yer aldı.

Heliot’tan iki dev yenilik
ITM 2018’in yoğun ilgi gören stantları 
arasında Heliot da vardı. Sektörün 
başarılı firmaları arasında yer alan 
Heliot’un Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Torfilli, ITM fuarına çok 
önem verdiklerine dile getirerek 
bu sene de yoğun bir fuar süreci 
geçirdiklerini belirtti. Dünyanın pek 
çok farklı yerinden gelen ziyaretçileri 
ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduklarını ifade eden Mehmet 
Torfilli, Heliot olarak ITM 2018’de 
sergiledikleri ürünleri şöyle açıkladı: 
“Bu seneki fuarda yeni makine-
lerimizi müşterilerimize tanıttık. 
Birincisi, yüksek kalitede çorap imal 
etmek isteyen firmalara yönelik olan 
ve çorabı uzun süreli basınç altında 
buharlayabilen, SOCKSTEAM-MİDİ 
makinemiz ki, bu makinenin Türk 
çorap üreticileri için stratejik bir 
önemi olacağını düşünüyoruz. Bo-
yutlarının küçüklüğü, 1,3Kw elektrik 
ve ortalama 35kg buhar harcaması 
ile,  müşterilerimizin oldukça ilgisini 
çekti. Bu makine, çorap kalitesi ile 
rakiplerinden öne çıkmak isteyen 
firmalar için en ideal çözümü sun-
maktadır. İkinci olarak ise, SOCK-
SPEED adını verdiğimiz, hızlı, 1,2Kw 
elektrik ve 28 kg buhar harcaması 
ile rakipleri arasında en düşük enerji 
harcaması ile öne çıkan makinemizi 
tanıttık. Her iki makine de yeni nesil 
Heliot çorap ütüleme ve fiske etme 
makineleri arasında yer alacak ve 
müşterilerimizi memnun edeceğini 
düşünüyoruz.”

ITM 2018’den
rekor katılım

94 ülkeden,14 bin 248’i 
yabancı 

toplam 58 bin 942 
ziyaretçi 

64 ülkeden tekstil 
teknoloji üreticisi 

1150 firma ve firma 
temsilcisi
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyeleri, Oda’da 4 yıl 
boyunca görev yapacak temsilcilerini seçmek 
için 9 Nisan 2018 tarihinde, Yeşilköy’deki 
İstanbul Fuar Merkezi’nde sandık başına gitti. 
Oda ve Birliklerde çorap sektörünün önemli 
isimleri yönetim kurullarında görev aldı. Oda 
ve ihracatçı birliklerinin Nisan ayında yapılan 
olağan seçimli genel kurullarında çorap 
sektörüne yön veren isimler yönetime seçildi. 
2 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Sanayi Odası 
20. Çorap Meslek Komitesi seçimleri başarı 
ile gerçekleşirken Çorap Sanayicileri Derneği 
üyelerinden Atlas Çorap Yönetim Kurulu 
Başkanı Haydar Özüren,Hobi Çorap Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent İyikülah, Erbos Çorap 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Cengiz, 
Boğaziçi Çorap Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda 
Özdoğancı, Murat Çorap  Yönetim Kurulu Üyesi 
Ümit Özüren komitede yer aldılar. 
36 No’lu Örme Kumaş, Çorap ve Trikotaj 
komitesinde ise iki rakip liste, son anda 

Her sene 1 Haziran tarihinde sağlık çalışanları 
tarafından kutlanan ve farkındalık günü 
olarak tasarlanan Socks 4 Docs Day, bu 
sene de renkli görüntülere sahne oldu. 
Çorapların bir konuşmacı aracı ve diyalog 
başlatıcı önemli bir unsur olarak görüldüğü 
bu günde, meslektaşlar birbirlerine “Bugün 
nasılsın?” sorusunu sormaları amaçlanıyor. 
#CrazySocks4Docs kampanyası, sağlık 
sektöründe çalışan herkesin sağlık ve esenlik, 
özellikle de ruh sağlığının önemi hakkında 
farkındalık yaratmak için tasarlanıyor.

“Kendi hayatımızı
kaybetmeyelim”
Sidney Çocuk Hastanesinde Baş Uzman 
Tıbbi Sorumlusu Anna Van Beek, bu özel 
gün ile ilgili şu açıklamada bulunuyor: 
“Sağlık sektöründe çalışmak, hayatımızın 
çoğunu hastalara ve ailelerine bakmakla 
geçiriyoruz. Kendimizi ve birbirimizi yakından 
takip etmemiz gerektiğinden emin olmalıyız, 
böylece başkalarının hayatlarını kurtarırken 
kendi hayatlarımızı kaybetmeyiz. Çalışanların 
yalnızca destekleyici bir ortamda öğrenme 
ve mesleki gelişimlerine devam etmeleri 

İTO ve İSO’da yeni dönem başlıyor

Sağlık çalışanlarından #CrazySocks4Docs kampanyası

birleşerek tek liste halinde seçime gitmek 
istediler. Fakat daha sonra bir başka grup da 
liste hazırlayarak seçime girdi. 09 Nisan 2018 
Tarihinde İstanbul Ticaret Odası 36. Meslek 
Komitesi’ne  Örme Kumaş; Çorap ve Trikotaj  
Meslek Komitesi seçimleri başarı ile gerçekletşti 
ve Derneğimiz üyelerinden Üç-Ar Çorap Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Bilal Kıymaz ve Çimpa 

Çorap Yönetim Kurulu Başkanı Ender Doğan 
yeni komiteye seçildiler. Öte yandan ÇSD eski 
başkanlarından Özkan Karaca İHKİB’in Mutafa 
Gültepe başkanlığındaki yeni yönetiminde 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 
üstlendi. Çorapland ekibi olarak, Derneğimizin 
ve sektörümüzün değerli üyelerine önümüzdeki 
dönemde başarışla diliyoruz.

için teşvik edilmedikleri, aynı zamanda 
personelin iyi olmadığının bilinmediği ve 
ihtiyaç duyduklarında destek almak için rahat 
ve güçlü olduklarını hissettikleri bir kültür 
yaratmak istiyoruz.”
Socks 4 Docs Day’i kutlayanlardan bir diğer 
kurum ise, Kingaroy Health oldu. Kingaroy 
Health servis personeli, Socks 4 Docs Day’da 
sağlık çalışanları zihinsel sağlık konularında 
farkındalık yaratmak için parlak renkli, 
desenli ve tek çoraplar giydi. Doktorlar 
ve hemşirelerden yönetime ve destek 
personeline kadar herkes, sağlık çalışanları 
akıl sağlığı sorunları ve intihar oranlarının 

bilincini artırmak için çirkin renkli ve desenli 
çoraplar giyerek geleneksel iş kıyafetlerini 
tamamen terk etti. Kingaroy Hastanesi 
Hemşirelik Müdürü Vekili Aschleigh Perring, 
“Sağlık hizmeti personeli, sağlık çalışanlarının 
kusursuz olduğu algılanan beklentiden 
fiziksel hastalık, depresyon, tükenme, stres 
ve toplumsal baskı gibi çeşitli nedenlerin 
tetiklediği zihinsel sağlık sorunlarından 
mustarip olabilir. Personelimiz duygusal 
olarak yüksek oranda tükenen alanlarda 
çalışıyor, hayat ve ölüm durumlarına tanıklık 
ediyor, aileleri için yas tutanların yanında 
olarak kişilere destek oluyorlar" dedi.

1 Haziran tarihinde sağlık çalışanlarının renkli çorap giyerek farkındalık yaratmayı 
amaçladıkları Socks 4 Docs Day, dünyanın pek çok yerinde kutlandı.
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Çorap Sanayicileri Derneği, 1 Haziran 2018 
tarihinde, sektöre nitelikli eleman yetiştiren 
ve sayılı okullar arasında yer alan İHKİB 
Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 
ziyaret etti. Ziyarete ÇSD bünyesinden ÇSD 
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Öztaş, Başkan 
Yardımcıları Ceyda Özdoğancı ve Serdar 
Bekmezci ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Bilal Kıymaz ve Tuğçe İyikülah Arık katıldı. 
Eğitim ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğinde 
olmasıyla sektörün çok daha nitelikli bir 
büyüme kaydedeceğini vurgulayan ÇSD 
Yönetim Kurulu Üyeleri yaptıkları ziyaret 
kapsamında okulun sınıflarını gezerek, 
makineleri incelediler. ÇSD Yönetim Kurulu 
Üyeleri, uzun süredir devam eden çorap 
alanındaki usta öğretici eksikliğine de çözüm 
getirdi. Öğrencilerin çorap üretiminde, sadece 
teorik bilgi ile yetinmek zorunda kaldıkları ve 
uygulamadan mahrum kaldıkları sorununa 

Artık hem teori var, hem de pratik
Çorap Sanayicileri Derneği, İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gerçekleştirdiği 
ziyaretle uzun süredir var olan çorap alanındaki usta öğretici eksikliğine çözüm getirdi. 
Öğrenciler artık, uygulamalı eğitim de alabilecekler.

Çorap Sanayicileri Derneği, çorap 
sektörünün başarılı isimlerini tek çatı 
altında toplayarak gücüne güç katmaya 
devam ediyor. ÇSD, 2018 yılının Haziran 
ayında bünyesine eklediği iki değerli isim 
Bolero Çorap ve Akay Çorap ile dernek 
çalışmalarına daha kapsamlı bir program ile 
sürdürmeyi hedefliyor. Çorap Sanayicileri 
Derneği, bünyelerine katılan sektörün değerli 
temsilcileri olan bu iki firmaya “Aramıza hoş 
geldiniz” diyor. 

Birlik ve beraberliğimiz artıyor
ÇSD üye ziyaretleri çerçevesinde, 4 
Haziran tarihinde Bolero Çorap ve Akay 
Çorap firmalarını ziyaret etti. Bolero Çorap 
Genel Müdürü Nazif Çelebi, ÇSD ailesine 
katılmaktan dolayı memnuniyetini dile 
getirerek, ÇSD’nin belirli periyotlarda 

Yeni üyelerimizle çok daha güçlüyüz

düzenlenecek toplantıların üyeler için yararlı 
olacağını belirtti. Birlik ve beraberliğin 
artması için düzenlenecek etkinliklerin 
büyük önem taşıdığını da vurguladı. Akay 
Çorap Genel Müdürü Adem Bozduman da, 

ÇSD’yi sektörün sıkıntılarını dinleyecek bir 
dost ortamı olarak görebilmeyi dilediğini dile 
getirdi. Üç ayda bir toplantılar düzenlenecek 
toplantılar ile üyelerin bir araya gelmesinin 
yararlı olacağını da sözlerine ekledi. 

Çorap Sanayicileri Derneği, bünyesine katılan yeni üyeleri ile beraber büyümeye devam 
ediyor. El ele vererek, tek bir çatı altında çok daha güzel işler ortaya konulacağı inancı ile ÇSD, 
yeni üyelerine “Aramıza hoş geldiniz” diyor. 

karşı ÇSD, alanında uzmanlaşmış usta 
öğretici ile anlaşarak tüm giderlerin ÇSD 
tarafından karşılanmasını sağladı. Usta 
öğreticileri olmadıkları için teorik bilgileri 
pratikte uygulayacak bir alan bulamayan 
öğrenciler, ÇSD sayesinde artık eğitimlerini 
pratik bilgiyle donatabilecekler. 

Akay Çorap Genel Müdürü Adem Bozduman Bolero Çorap Genel Müdürü Nazif Çelebi
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Sektörün kalifiye eleman eksikliğine çare, yine eğitimden geçiyor. Marmara Üniversite Tekstil 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Biret Tavman, “Türkiye çorap sektörü, dünyada Çin’den sonra ikinci. 
Böyle bir sektörümüz varken, sektöre tasarımcı yetiştiren bizim gibi bölümlerin sektörün 
hangi noktada olduğunu çok iyi gözlemlemesi lazım” diyor.

KALİFİYE ELEMAN SORUNUNA ÇARE, 
EĞİTİM ALANINDAKİ YENİLİKLERLE GELECEK

Çorap Sanayicileri Derneği 23 
Mayıs 2018 tarihinde Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Tekstil bölümüne 

ziyaret gerçekleştirdi. Tekstil Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Biret Tavman ile 
bir araya gelen ÇSD Yönetim Kurulu, 
bölüm hakkında bilgi alarak, ilerleyen 
zamanda bölümde açılması planlanan 
çorap tasarımı dersleri ile ilgili fikir 
alışverişinde bulundular. 
Bauhaus Ekolüne bağlı kalınarak 1957 
yılında kurulan Marmara Üniversitesi 
Tekstil Bölümü, uygulama ve atölye ça-
lışmalarının yoğun olmasıyla biliniyor. 
Sektöre Tekstil Tasarımcısı yetiştiren 
bölümde, Dokuma, Örme, Baskı ve 
Giyim alanları buluyor. Bu alanların 
2’nci sınıftan sonra seçilerek alanlarda 
iki yıl boyunca uzmanlaşıldığı bilgisini 
veren Prof. Dr. Biret Tavman, Tekstil 
Bölümü ile ilgili açıklamalarına şöyle 
devam etti: “İlk kurulduğunda sadece 
Dokuma ve Baskı alanları vardı. 1986 
yılında Giyim alanı da açıldı. 2010 
yılında ise Örme alanı açıldı. Şu anda 
Devlet Üniversitelerinde Güzel Sanat-
lar Fakültelerinin Tekstil Bölümlerinde 
tek Örme alanı olan bölüm. Vakıf 
Üniversitelerinde sadece kuruculuğu-
nu yaptığım Beykent Üniversitesi’nde 
Örme alanı bulunmaktadır. Diğer üni-
versitelerde maalesef bu alan ya bulun-
mamakta ya da çok az sayıda ders veri-
lerek yapılmaktadır. Bölümde bir örme 
atölyemiz bulunmaktadır. Atölyede 
sanayi tipi ve ev tipi düz el örme-Triko 
makineleri bulunmaktadır. Bunun 
yanında Shima Seiki Apex programı ve 
Stoll Triko makineleri için bilgisayar 
programları bulunmaktadır. İki yıldır 
öğrencilerimiz Apex programı eğitimi 
almaktadır. Öğrenciler atölyedeki düz 
örme makinelerini kullanarak kumaş 

oluşumu anlamında çok fazla deniyim 
kazanmaktalar. Sektörle bağlantıları-
mızın çok güçlü olması öğrencilerin 
okurken sektörü tanımaları çalışmala-
rını fabrika ortamında gerçekleştirme-
lerini sağlamaktadır. Sektörde eğitimi 
önemseyen işadamları sayesinde çok 
yol kat ediyoruz.” 

Hiçbir fakültede
çorap tasarım dersi yok
Çorap sektörünün sadece Türkiye’de 
değil,  dünya pazarında da önemli 
bir yere sahip olduğunu dile getiren 
Tavman, bölümde çorap tasarımı ko-
nusunda ders açılmasının planlanması 
ile ilgili “Bölümümüzde 7 yıldır Örme 
alanı mevcut. Tabi ki bu alan içinde 
örme sektörünün önemli bir parçası 
olan çorap konusu dikkate alınmalı 
ve ders olarak kesinlikle açılmalı. 
Böyle bir ders hiçbir Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde yok. Halbuki Türkiye 
çorap sektöründe Avrupa’da birinci. 
Dünyada Çin’den sonra ikinci. Böyle 
bir sektörümüz varken sektöre tasa-
rımcı yetiştiren bizim gibi bölümlerin 
sektörün hangi noktada olduğunu çok 

iyi gözlemlemesi lazım. 60 yıl önce 
Türkiye’nin tekstil sektörünün durumu 
ve ihtiyaçlarıyla şu andaki durumu ve 
ihtiyaçları arasındaki farkı tüm tekstil 
tasarım bölümlerinin görmesi gereki-
yor” dedi.

Öğrenci farkındalık
kazanacak
Sektörün önemli sorunlarının başında 
gelen kalifiye eleman eksikliği de 
ziyarette görüşülen konu başlıkları 
arasındaydı. Tavman, çorap alanında 
açılan derslerin öğrencilere farkındalık 
kazandırması ve tasarım aşamalarını 
öğrenebilmeleri adına büyük bir adım 
olacağını belirtti. “Böyle büyük bir 
sektör olduğuna göre muhakkak bizim 
öğrencilerimiz sektörde çalışıyordur. 
Ama bu konuda hiçbir bilgisi olmadan 
mezun olmuş tesadüfen bu alana 
girmiştir” diyen Tavman, “İşte eğitimin 
bize kazandıracağı tesadüfen değil; 
bilinçli, isteyerek, konuyu bilerek bu 
alana girmesidir. Sektörle olan bağ-
lantılarımız sayesinde öğrenci eğitim 
alırken işletmelere girerek deneyim 
kazanacaktır” dedi.
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EĞİTİM

İstanbul Avcılar İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, düzenlediği proje ile yurdun 
dört bir yanına uzanıyor. Yedi bölgeye yayılan “Yedi Bölge Moda İçin El Ele” projesinde 
öğrenciler, moda kavramını kendi yöre ve kültür kazanımları ile yeniden tanımlıyorlar. 

İstanbul Avcılar İHKİB Avcılar 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
koordinatörlüğünde ve Moda 
Tasarımcısı Hüseyin Küçük ile ha-

zırlanan protokol çerçevesinde hayata 
geçirilen “Yedi Bölge Moda İçin El Ele” 
projesi, ülkemizin tüm bölgelerinde 
öğrenciler tarafından yoğun ilgi gör-
dü. Öğrencilerin severek tasarımlarını 
gün yüzüne çıkardıkları, büyüdükleri 
ve yaşadıkları topraklardan edindik-
leri kazanımları aktarabildikleri bir 
platform niteliğinde olan proje için 
Mersin, Muğla/ Milas, Sivas, Erzu-
rum, Van, Trabzon ve İstanbul proje 
ortağı iller olarak belirlendi. 

Kardeşliğin pekiştiği proje
“Yedi bölge Moda İçin El Ele” projesi 
ile bölgelerarası birlik, beraberlik ve 
kardeşliği pekiştirmek, bölgelerin 
yöresel kumaşlarının günümüz 
modasına yansıtılarak gençlerin 
örf, adet, gelenek ve göreneklere 
göre giyim tarzlarını benimsetmek 
amaçlanıyor. Yedi farklı bölgeden 
gelen tasarımlar ve yöresel kumaşlar 
modacı Hüseyin Küçük ve ekibi ile 
birlikte öğrenciler tarafından dikilip, 
her bölge için ayrı ayrı defileler 
gerçekleştirilerek, yöresel motifler 
Türkiye genelinde tanıtılıyor. 

Türk kültürünün zenginliği 
tasarımlarla buluşuyor
Tüm öğrencilerin milli ve manevi 
değerler konusunda kazanımlarını ve 
farkındalık düzeylerini artırmanın, 
Türk kültürünü ve geleneksel Türk 
kıyafetlerinin zenginliğini tanımala-
rını sağlamanın, geçmiş ve günümüz 
arasında köprü oluşturmanın 
amaçlandığı projenin ekibinde; Okul 
Müdürü Canan Ertekin, Zehra Doğan, 
Ramazan Yıldırım, Yıldız Filizer, Yıldız 
Güleryüz, Dürdane Yüksel, Filiz Kazas 
ve İlkay Tulum yer aldı. Mesleki Eği-
timin gelişimine katkı sağlamanın ön 
planda olduğu projede; giyim üretim 

teknolojisi alanının geniş kitlelere 
tanıtılması hedeflendi. Proje kapsa-
mında hazırlanan kıyafetler Akatlar 
Kültür Merkezi’nde profesyonel man-
kenlerin sunumu ile gerçekleşti. Proje 
kapsamında her okul kendi bölgesinin 
özelliklerini taşıyan model, kumaş ve 
aksesuarlar ile günün modasına uy-
gun 5 adet kıyafet modernize ederek 
her ilde düzenlenecek defilelerde bu 
kıyafetlerin sunumunu gerçekleştirdi. 
Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 farklı 
okul ile birlikte yürütülerek ulusal bir 
organizasyon niteliği taşıyan proje; 
tüm illerde gerçekleştirilecek defileler 
ile sona erecek.

YEDİ BÖLGENİN ORTAK SESİ;
“MODA İÇİN EL ELE” OLDU

***ThermoSoft, Başyazıcıoğlu Tekstil A.Ş. Ar-Ge Merkezinde

    Geliştirilmiştir ve Tescil Hakkı Bulunmaktadır.***

Organic, BCI, Supima, Giza, Pima

Bambu, Modal, Tencel, Kaşmir, Yün

Core Spun, Slub, Crepe, Duo Core

Diğer Ürünlerimiz
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ZİYARET

Balsuyu Mensucat’a yapılan ziyaret ile pamuk ipliğinin tüm üretim aşamalarına tanıklık eden 
ÇSD üyeleri, ürünlerde kullanılan ipliğin yapısını yakından inceleme fırsatı buldular. Open End 
ve Ring üretim yapan Balsuyu Mensucat tesisini gezen ÇSD üyeleri, firmanın üretim kapasitesi 
hakkında da bilgi sahibi oldular.

orap Sanayicileri Derneği, 18 
Nisan 2018 tarihinde Balsuyu 
İplik Fabrikası’na ziyaret 
gerçekleştirdi. ÇSD Yönetim 
Kurulu Başkanı İlker Öztaş’ın 

katıldığı ziyarete dernek üyelerinden 
Öztaş Çorap Satın Alma Müdürü 
Kadir Ercan Sürücü, Ultra Çorap 
Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Ka-
raca, Eskişehir Çorap Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Özüren, Boğaziçi 
Çorap Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda 
Özdoğancı, Eligül Çorap Yönetim 
Kurulu Üyesi Erhan Eligül ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Alev Eligül, Aber Çorap 
Genel Müdürü Barış Atmaca ve Aber 
Çorap Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem 
Erdal Atmaca, Or-Al Çorap Yönetim 
Kurulu Üyesi Perran Yeşil, Hobi Çorap 
Yönetim Kurulu Üyesi Tuğçe İyikülah 
Arık, Kip Çorap Yönetim Kurulu Baş-
kanı Faruk Hamdi Kiper, Erbos Çorap 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Cengiz, Doğan Çorap Yönetim Kurulu 
Üyesi Haydar Can Özdoğancı, Atlas 
Çorap Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba 
Özüren, Dönsa Tekstil Yönetim Ku-

rulu Başkanı Davut Babayiğit ve ÇSD 
Genel Sekreteri Mehmet Kamil Yusuf 
katıldı. Tarladan tezgahlara üretimin 
tüm aşamalarını bünyelerinde gerçek-
leştiren Balsuyu Mensucat, hammad-
de halinde toplanan pamuğun ipliğe 
dönüşümünü başarıyla gerçekleştire-
rek üretimini sürdürüyor. Gerçekleşen 
üretimi yakından inceleyen ÇSD 

ÇSD’DEN BALSUYU 
MENSUCAT’A ZİYARET 

üyeleri, düzenledikleri günübirlik gezi 
ile ÇSD üyeleri, Balsuyu Mensucat 
İstanbul Şube Müdürü Selami Gül ile 
birlikte Kahramanmaraş’taki Balsuyu 
Mensucat firmasına günübirlik bir 
gezi düzenleyerek, tesisi yakından 
inceleme fırsatı buldular. Pamuk 
iplik üretimi gerçekleştirerek tekstil 
ve çorap sektöründe başarılı hizmet-
leri ile adından söz ettiren Balsuyu 
Mensucat’ın Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Duran Balsuyu ile bir araya ge-
len ÇSD üyeleri, tesisi gezerek, üretim 
aşamaları ile ilgili detaylı bilgiye sahip 
oldular. Balsuyu Şirketler Grubu’nun 
iplik üretim işletmesi olan Balsuyu 
Mensucat’ın ardından, yine bünyesin-
de bulunan ÇMS Tekstil’i ziyaret eden 
ÇSD üyeleri, bu işletmede ise, örme 
kumaş üretim alanını inceleyerek, 
üretim kapasitesi hakkında bilgi edin-
diler. Günün sonunda, ÇSD Başkanı 
İlker Öztaş, Balsuyu Mensucat Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ahmet Duran ve 
Balsuyu Mensucat Genç Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ahmet Balsuyu’na plaket 
takdiminde bulundu.

Cumhuriyet Mah. Işık Sk. No:23 / B  Beykent – Büyükçekmece / İstanbul

Tel: 0212 854 35 51 
Faks: 0212 854 35 57 e-mail: info@vipser.com.tr

www.vipser.com.tr

PERSONEL TAŞIMA HİZMETLERİ
ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI

Turizm



Cumhuriyet Mah. Işık Sk. No:23 / B  Beykent – Büyükçekmece / İstanbul

Tel: 0212 854 35 51 
Faks: 0212 854 35 57 e-mail: info@vipser.com.tr

www.vipser.com.tr

PERSONEL TAŞIMA HİZMETLERİ
ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI

Turizm



22

FUAR

Küresel çorap endüstrisinin 
en önemli fuarlarından 
CHPE 2018’de Türk çorapları 
görücüye çıktı. Çorap 
sektörüne dair yeni teknoloji 
ve trendlerin etkili sunumlar 
ile tanıtıldığı fuarda, ÇSD 
bünyesindeki 12 firma da 
stantlarıyla yer alarak, ikili 
görüşmeler gerçekleştirdi.

Global çorap sektörü 26-28 Mart 
tarihleri arasında düzenlenen 
13. Shanghai International 
Hosiery Purchasing Expo’da bir 

araya geldi. Her yıl 50’den fazla ülkeden 
500’ü firmanın katılım gösterdiği fuar, 
15 bini aşkın ziyaretçi ile yeni bir rekora 
imza attı. Çorap markaları ve üreticile-
rin buluştuğu, en yeni trendlerin yakın-
dan takip edilerek, en güncel teknoloji-
nin etkileyici sunumlarla gözler önüne 
serildiği CHPE 2018’e Çorap Sanayici-
leri Derneği’nden de katılım sağlandı. 
ÇSD bünyesindeki 12 firmanın katılım 
gösterdiği fuarda; Akın Çorap, Boğaziçi 
Çorap, Dönsa Çorap, Eligül Çorap, Er-
dal Çorap, Merdal Çorap, Or-Al Çorap, 
Öztaş Çorap, Paktaş Çorap, Ro-Yal 
Çorap ve Ultra Çorap stantları ile yer 
aldılar. Ayrıca fuara, İstanbul Tekstil ve 
Hammaddeleri Birliği de katıldı. 

Son teknoloji ürünler
dikkat çekti
Hem katılımcı hem de alıcılar 
için verimli bir ticaret platformu 
oluşturulan CHPE 2018’de, küresel 
çorap işletmeleri ürünlerini global 
pazara sunabilme fırsatı yakaladılar. 
Fuar ziyaretçilerinin sektörün 

profesyonellerinden oluşması, 
katılan firmaların da verimli bir fuara 
hazırlık sürecinden sonra kapsamlı 
sunumları ile fuarda yer almaları 
fuarın verimli geçmesinde büyük 
bir etken oldu. Moda endüstrisinin 
tamamlayıcı rolünü üstlenen 
çorap endüstrisinin A’dan Z’ye tüm 
gelişmelerin gözler önüne serildiği 
fuara katılan çorap markalarının 
ve üreticilerin sayısı geçen yıla göre 
yaklaşık yüzde 26'lık bir büyüme 

gösterdiği belirtildi. İpliklerden, çorap 
ürünlerine, çorap makinelerinden 
paketleme makinelerine kadar 
üretim zincirinin her aşamasına 
dair materyallerin bulunduğu CHPE 
2018’de Türk firmalarının stantlarına 
da ilgi yoğundu. Gösterilen ilgiden 
memnuniyet duyduklarını belirten 
ÇSD üyeleri, fuar katılımlarının 
artmasıyla Türk çoraplarının 
görünürlüğünün etkili bir şekilde 
arttığına tanık olduklarını belirttiler.

TÜRK ÇORAPLARI CHPE 2018’DE
BEĞENİYE SUNULDU
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Çorap Sanayicileri Derneği, her yıl Ramazan ayında düzenlediği 
Geleneksel İftar Yemeği ile bu sene de bir araya geldi. Birlik ve 
beraberliğin vurgulandığı bu anlamlı gecede, barış ve hoşgörünün 
Türkiye ve tüm dünyada egemen olması dileğinde bulunuldu.

ÇORAP SANAYİCİLERİ İFTAR 
YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Türk çorap sanayisinin çatı ku-
ruluşu olan Çorap Sanayicileri 
Derneği’nin Ramazan ayına özel 
düzenlediği iftar yemeği 22 Mayıs 

Salı günü Renaissance Polat İstanbul 
Hotel’de dernek üyeleri ve sektör tem-
silcilerinin yoğun katılımı gerçekleşti. 
Ramazan ayının birleştirici ve bütünleş-
tirici ruhu ile bir araya gelen ÇSD üye-
leri oruçlarını açarak, iftarda bir araya 
olmanın mutluluğunu yaşadılar. İftar 
programı, hazırlanan bir sinevizyon 
gösterimi ile başladı. ÇSD’nin çalışma-
larının anlatıldığı gösterimde, sektör 
ihracatı ile ilgili genel değerlendirmeler 
paylaşılırken, ÇSD’nin yeni dönem yö-
netim kurulu hakkında da kısaca bilgi 
verildi. Gösterimin ardından ÇSD 12. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı İlker 
Öztaş açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 

“Birlikteliğimizin en güzel 
örneği”
ÇSD Başkanı İlker Öztaş sözlerini şöyle 

sürdürdü: “Bundan 23 yıl önce 20 sektör 
duayenimiz tarafından temeli atılan 
ve bugün köklü ve kurumsal sektörel 
kuruluşlar arasında yer alan Çorap Sa-
nayiciler Derneği’nin kurucuları başta 
olmak üzere günümüze kadar görev 
alan tüm başkan ve yönetim kurulu 
üyelerine bu vesile ile teşekkür etmek 
istiyorum. Ekim ayında dernek yöneti-
mine talip olduğumuzda ülkemize ve 
sektörümüze en iyi şekilde hizmet ede-
cek genç, eğitimli ve tecrübeli bir ekip 
oluşturduk. İkinci ve üçüncü kuşak 
temsilcilerinden oluşan 12’nci dönem 
Yönetim Kurulu olarak hedeflerimiz; 
sektörün en önemli sorunu olan eğitim-
li ve nitelikli çalışan açığını kapatmak, 
ihracatımızı ve dünya piyasasındaki ko-
numumuzu artırmak, sektörde kadın-
larımıza daha fazla söz hakkı vermek 
ve sektörün birlikteliğini güçlendirerek 
bunu gelecek nesillere aktarmaktır. Bu 
vesile ile birlikteliğimizin en güzel ör-
neği olan Geleneksel İftar Yemeğimizde 

siz değerli dostlarımızı yeniden aramız-
da görmekten dolayı şahsım ve Yönetim 
Kurulum adına mutluluğumuzu ifade 
etmek istiyorum.”

Dileğimiz; barış egemen olsun
Ramazan ayının sevgi ve kardeşlik ayı 
olduğuna vurgu yapan ÇSD Başkanı 
İlker Öztaş, bu özel ayın aynı zamanda 

İlker Öztaş 
ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı

“En büyük dileğimiz, dünyada yaşanan acıların sona 
ermesi, sevginin ve barışın egemen olmasıdır.”
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empati gücümüzü geliştirici özel bir 
göreve işaret ettiğini anımsatarak; 
“Bildiğiniz gibi Ramazan ayı; sevgi, kar-
deşlik, hoşgörü ve barış ayıdır. Ramazan 
ayı bizlere toplum olarak birbirimizi 
anlamak, aynı sofra etrafında bir araya 
gelmek, empati yapmak, yemek ile bir-
likte duygularımızı paylaşmak diyalog 
için çok değerli fırsatlar sunar. Yakın 
geçmişte, küreselleşme ve sınırların 
ortadan kalkması gibi konular konuşu-
lurken ne yazık ki bugün özellikle bu-
lunduğumuz coğrafyada siyasi gerilime 
ve bunun beraberinde getirdiği insanlık 
dramına hep birlikte şahit oluyoruz. 
Birçok insan öldürülüyor, yaralanıyor, 
doğup büyüdüğü topraklardan göç 
etmeye zorlanıyor. Bu içler acısı durum, 
hepimizin içini acıtıyor. En büyük dile-
ğimiz, yaşanan bu acıların sona ermesi, 
dünyada sevginin ve barışın egemen 
olmasıdır” açıklamasında bulundu.
“Yakın coğrafyamızda yaşanan tüm bu 
olumsuzluklara rağmen, sektör olarak 
üzerimize düşen görevi en iyi şekilde 
yapmak için çalışıyoruz” diyen Öztaş, 
ÇSD olarak yapılan yardımlar hakkında 
misafirleri kısaca bilgilendirerek 
sözlerini tamamladı: “Siz değerli üyele-
rimizin de desteği ile bu yıl da Kızılay’a 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 
birçok çorap yardımında bulunduk. 
Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu 

lama Müdürü Sinan Uğurlu’ya, Mersu 
Yönetim Kurulu Üyesi Tuğçe Taşova’ya 
ve Groz-Beckert Türkiye Ülke Müdürü 
Özkan Edirne’ye teşekkür edilerek 
plaket takdim edildi. Son olarak, Çorap-
land dergimizde yayımlanan makaleleri 
ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Bakırköy Şube Müdürü Erol Demir de 
sahneye davet edildi ve ÇSD Basın Yayın 
Komite Başkanı Tuğçe İyikülah Arık, 
Demir’e katkılarından dolayı teşekkür 
ederek plaketini takdim etti. 
Plaket takdiminin ardından Ramazan 
ayının barış ve hoşgörü iklimi ile birlik-
te Ramazan’ın bereketinin tüm iş dün-
yasına üzerine yağmasını temennileri 
ile birlikte iftar yemeği, musiki dinletisi 
eşliğinde devam etti.

desteğimizin önümüzdeki yıllarda ar-
tacağını ümit ediyorum. Dünyada sevgi 
ve hoşgörünün hakim olması dileğiyle 
şahsım ve tüm Yönetim Kurulum adına 
mübarek Ramazan ayınızı, Kadir Gece-
nizi ve Ramazan Bayramınızı kutluyor, 
bu iftar sofrasında bizlerle birlikte oldu-
ğunuz ve davetimizi onurlandırdığınız 
için sizlere teşekkür ediyorum. Oruçla-
rınızı Allah kabul etsin, afiyet olsun.”
ÇSD Başkanı İlker Öztaş’ın konuşma-
sının ardından, düzenlenen Geleneksel 
İftar Yemeği’ne destek veren firmalara 
da ayrıca teşekkür edilerek plaket tak-
dim edildi.  Gecenin sponsorlarından; 
Heliot Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Torfilli’ye, Gapsan Tekstil Genel 
Müdürü Cüneyt Yıldız’a, Eurotex Plan-

Heliot, Gapsan Tekstil, Eurotex, Mersu ve Groz-Beckert firmaları bu anlamlı gecenin sponsorlarıydılar. 

ÇSD Başkanı İlker Öztaş, Heliot Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Torfilli’ye teşekkürlerini ileterek 
plaket takdiminde bulundu. 

ÇSD Başkan Yardımcısı Serdar Bekmezci, Eurotex 
Planlama Müdürü Sinan Uğurlu’ya plaketini 
takdim etti. 

ÇSD Musahip Yönetim Kurulu Üyesi Erhan 
Eligül Groz-Beckert Türkiye Ülke Müdürü Özkan 
Edirne’ye plaketini takdim etti. 

ÇSD Başkan Yardımcısı Ceyda Özdoğancı, Gapsan 
Tekstil Genel Müdürü Cüneyt Yıldız’a plaket 
takdim etti.

ÇSD Genel Sekreteri Osman Cengiz, Mersu 
Yönetim Kurulu Üyesi Tuğçe Taşova’ya plaketini 
takdim etti. 

ÇSD Basın Yayın Komite Başkanı Tuğçe İyikülah 
Arık, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bakırköy 
Şube Müdürü Erol Demir’e plaketini takdim etti. 
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STRATEJİ

Teknoloji gelişiyor, rekabet artıyor, çorap sektörü de global pazardaki konumunu 
güçlendirmek için pazarlama stratejilerine yöneliyor.  Pazar yönetimini esas alan stratejiler 
büyümeye gidilecek yolda, önemli ipuçları veriyor.

İÇİN PAZAR STRATEJİN VAR MI? 

Tüm dünyada globalleşme, hızlı 
teknolojik değişim, yeni oluşan 
pazarlar, müşteri beklentilerinin 
değişmesi gibi nedenler sonucu 

ortaya çıkan ve her geçen gün giderek 
daha da ezici rekabet karşısında kalan 
firmalar, stratejik planlamaya ve 
stratejik karar almaya eskisinden daha 
fazla önem vermek zorunda kalıyor.
Günümüzde, yoğun rekabetin içeri-
sinde var olmaya çalışan ve konumunu 
güçlendirmek isteyen firmalar için 
"stratejik yönetim" artık bir zorunlu-
luk halini alıyor. Yönetim Bilimi ala-
nında çalışmalar yapan araştırmacı W. 

Barry’nin tanımında stratejik yönetim, 
bir organizasyonun gelecekte varmak 
istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl 
ulaşılacağını gösteren süreci analiz 
etmek olarak tanımlanırken, yine aynı 
alanda başarılı araştırmalara imza 
atan John M. Bryson; “Stratejik yöne-
tim, bir organizasyonun ne yaptığını, 
varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak 
istediği hedefleri ortaya koyan bir 
yönetim tekniğidir” diyor. 
Dünya çorap pazarında, Çin’den sonra 
ikinci sırada yer alan Türkiye, geliştir-
diği URGE projeleri ve fuar katılımları 
ile pazardaki yerini sağlamlaştırıyor. 

Global pazardaki ihracat payını yüzde 
15’e çıkarmayı hedefleyen çorap sektö-
rünün, bu hedefte ilerlerken uygulaya-
bileceği stratejiler de önem kazanıyor. 
Bilimsel olarak sunulan bu stratejiler, 
çorap sektöründeki temsilcilerin her 
birinin hem firmaları nezdinde uy-
gulayabileceği nitelikte olup, hem de 
Türkiye pazarının gelişmesi açısından 
büyük ölçekte pazarın artı ve eksilerini 
genel olarak değerlendirebilme imkânı 
sunuyor. 
Pazar stratejilerini bir nevi belirlenen 
yol haritasındaki önemli uyarı levha-
ları olarak düşünebiliriz. Bu levhalar, 

SINIRLARIN ÖTESİNE GEÇMEK 
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pek çok üretici ve ihracatçımıza gidile-
cek yolda dikkat edilmesi gerekenleri, 
hangi manevralarla karşılaşabile-
ceğini, görmesi gereken tehdit ve 
fırsatları işaret ediyor. Eğer en az hata 
ile başarılı bir üretim gerçekleştirerek, 
ihracatını artırmak isteyen bir sektör 
temsilcisiyseniz, siz de bu stratejiler 
sayesinde kuralları bilerek, karşılaşı-
labilecek durumları analiz ederek ve 
en önemlisi somut bir değerlendirme 
yaparak firmanızı bir adım öteye taşı-
yabilirsiniz.  

Hedeflenenin ötesine
ulaşabilmek için...
Peki, asıl konuya gelirsek; nedir bu pa-
zar stratejileri? Pazarda hedeflenenin 
ötesine ulaşabilmek ve emin adımlarla 
ilerleyebilmek için gidilecek yol hari-
tasında pazar stratejileri 4 temel baş-
lık altında karşımıza çıkıyor. Bu dört 
adımın ilk ayağının adı: “WHO” Biraz 
daha açarsak, WHO, bir firmanın veya 
sektörün kendini tanımlaması, kabi-
liyetleri ve kapasiteleri doğrultusunda 
vizyon ve misyon belirlemesi anlamına 
geliyor. İş dünyası uzmanları ve da-
nışmanları, SWOT analizinin uygu-

lanmasının firmalar açısından önemi 
üzerinde oldukça duruyorlar. Analizin 
anlamı, SWOT kelimesinin harfle-
rinde saklı… Strengths,  Weaknesses, 
Opportunities, Threaths kelimelerinin 
ilk harflerinin birleşiminden oluşan 
SWOT analizi, her firmanın güçlü 
ve zayıf olduğu noktaları objektif bir 
gözle analiz edebilmesi ve benimsenen 
iş modelinin maruz kaldığı tehditleri 
iyi bir şekilde tespit edebilmesinin 
önemini vurguluyor. 
SWOT analizinin temel amacı; 
herhangi bir konu için karar verme 
aşamasında güçlü veya zayıf, avantajlı 
veya dezavantajlı noktaların bir bütün 
halinde ele alınmasını sağlamak olarak 
öne çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre 
analiz; dünyanın ve pazarın mevcut 
durumuna göre kişilerin veya işletme-
lerin karar almalarını sağlamak adına, 
iç ve dış faktörleri yansıtan bir ayna 
görevi görüyor. Hem kişisel hem de 
kurumsal olarak, güçlü ve zayıf yanlar 
iç faktörleri oluşturuyor. Fırsatlar 
ve tehditler ise dış faktörlerle ilişkili 
olarak görülüyor. SWOT analizi, güçlü 
ve zayıf yanlarımızla, olası fırsatları 
ve tehditleri değerlendirerek, atılması 

SWOT analizi, her firmanın 
güçlü olduğu ve zayıf 
olduğu noktaları objektif 
bir gözle analiz edebilmesi 
ve benimsenen iş modelinin 
maruz kaldığı tehditleri 
iyi bir şekilde tespit 
edebilmesinin önemini 
vurguluyor. 

S - güçlü olduğun 
alanları bil
W – zayıf olduğun 
noktaları tanı
O -  fırsatlarını 
değerlendir
T – tehditlerini gör
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STRATEJİ

gereken en doğru adımların belirlen-
mesine yarıyor. 

Kuzey Amerika’nın 
potansiyeli yüksek
Pazar strateji gelişmenin ikinci ayağı; 
“WHERE to play"; kısaca W2P. Ve 
bu aşamanın sihirli kelimesi; hangi 
pazar? Bu aşamada pazar analizi 
yapılıyor. Hangi pazara yönelmenin 
önemli olduğu, alternatif pazarların 
araştırılması W2P aşamasında 
devreye giriyor.  Avrupa pazarı şu an 
dünyadaki toplam tüketimin yüzde 
34,15’ini oluşturuyor ve Avrupa’nın 
2020’de de yüzde 33,89’luk bir pazar 
payı ile baskın hale gelmesi bekleni-
yor. Çorap sektörünün önümüzdeki 
dönemde yönelmesi gereken pazarlar 
arasında, Kuzey Amerika ve Asya pa-
sifik ülkeleri önem taşıyor. Özellikle 
de Japonya, Singapur ve Avusturalya 
büyük bir potansiyel oluşturuyor. 
Stratejinin üçüncü ayağı ise, “HOW 
to win" (H2W). Hangi ürünün nasıl 
rekabetçi bir ortam yaratacağının 
analizinin yapıldığı, maliyet avanta-
jının saptandığı H2W aşamasında, 
firmalar marka ve tasarımın önemi 
bir kez daha ortaya çıkıyor. Yüksek 
katma değerli ürünlerin ihracatı ile 
başarının sağlanacağı bu aşamada, 
firmalar, farklılıklarını gösterebile-
cekleri materyalleri analiz ederek 
pazara sunuyorlar. Farklılaşmanın, 
yüksek teknolojinin kullanımı ve 
tasarımın gücüyle sağlandığı bugün, 
pazarda adından söz ettirmek isteyen 

çorap sektörü de, niş ve özel ürünlere 
odaklanarak rakip ülkelerden ken-
dini sıyırabilmenin yolunu bulabilir. 
Maliyet avantajının saptandığı H2W 
aşamasında, teknoloji, verimlilik artı-
şı ve ölçek ekonomilerinin avantajları 
ile sabit maliyetlerin düşürülmesinin 
sağlanması amaçlanıyor. Bu aşamada 
gerçekleştirilmesi gerekenler, ürün 
portföyüne yeni ürünler eklenerek 
nihai müşteri ile olan bağın birden 
çok ürüne taşınması ve kuvvetlendi-
rilmesi, yüzde 100 doğal malzemeler-
den oluşan ürünlere veya katma de-
ğeri yüksek olan ürünlere portföyde 
yer verilmesine başlanması, e-ticaret 
satış kanalının kullanılması ve fason 
imalat yapan firmalar için markalaş-
ma çalışmalarının yapılması olarak 
belirtiliyor. 

2020 yılına kadar e-ihracat 
3,4 trilyon dolara çıkacak
Günümüzde e-ticaret, tartışmasız 
bir güce sahip. Sınırların aşıldığı, 
dünyanın dört bir yanına ulaşımın 
sorunsuz sağlandığı, iletişimin her 
an aktif olduğu bir sistemde firma-
ların internet teknolojisinden uzak 
kalması ise kaçınılmaz gözüküyor. 
Sınır ötesi ticaretin son birkaç yılda 
gözle görülür biçimde hızlı bir ivme 
kazandığı biliniyor. Bu doğrultuda, 
giderek yükselen bir trend halini alan 
e-ihracatın 2020 yılına kadar pazar 
değerini 3,4 trilyon dolara çıkaracağı 
öngörülüyor. Ayrıca e-ihracat tüketici 
nüfusunun önümüzdeki 3 yıl içeri-

sinde 2 milyara ulaşarak toplam dün-
ya popülasyonunun neredeyse yüzde 
30’unu oluşturması bekleniyor. 

Şimdi harekete geç!
Stratejinin son ayağını ise “WHAT TO 
DO”/MODE OF EXECUTION (MOE) 
oluşturuyor. Bu aşamada, tüm çıkarı-
lan analiz sonuçlarının işleme alınması 
ve “harekete nasıl geçeceğiz?” sorusu-
nun cevabı püf noktayı oluşturuyor. 
Uygulamanın sürdürülebilirliliği ve 
fizibilite çalışmaları da bu aşama kap-
samında değerlendiriliyor. Oluşturulan 
stratejinin makro trendlere uygunluğu, 
çorap sanayisinin dinamikleri ile firma 
portföyüne uygunluğu, sektörün ve 
ekonominin döngülerine kısa, orta ve 
uzun vadede uygunluğu noktalarına 
göre ayrıca hassasiyet kontrolünün 
yapılması önem taşıyor. Stratejinin 
işlerliği ve sürdürülebilirliği için global 
pazardaki lider firmaların faaliyetle-
rinin göz önüne alınması büyük bir 
ipucu sağlıyor.

Calzedonia
32 bin çalışanı ile

22 ülkede faaliyette
Strateji: yenilikçi 

ürün, fiyat liderliği
Vizyonu: ulaşabilir 

moda

Socks Fancy
95 ülkede etkin

Vizyonu: aylık servis 
edilen çoraplar

Strateji: e-ticaret 
kullanımı, özel paket 

tasarımı
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Çorap sektörünün 
önümüzdeki dönemde 
yönelmesi gereken pazarlar 
arasında, Kuzey Amerika ve 
Asya pasifik ülkeleri önem 
taşıyor. Özellikle de Japonya, 
Singapur ve Avusturalya 
büyük bir potansiyel 
oluşturuyor. 

Pazar stratejisini stil sahibi erkeklerin tercih etmesi gereken bir marka olarak gösteren Gallo, tasarımlarında 
çok renkliliği ve modaya öncülük eden yaratıcılığını sergiliyor.

Mavi misin kızıl mı?
Pazar stratejileri arasında Red Ocean 
Strategy ve Blue Ocean Strategy de fir-
malar tarafından uygulanan yönetim 
analizleri arasında yer alıyor. Kızıl Ok-
yanus Stratejisi (Red Ocean Strategy) 
günümüzde mevcut olan endüstrilerin 
tümünü temsil ediyor. Bu stratejide, 
endüstrinin sınırları belirlenmiş ve 
kabul edilmiş olup, oyunun rekabet 
kuralları biliniyor. Mavi Okyanus 
Stratejisi (Blue Ocean Strategy) ise, 
açılmamış pazar alanı, talep yaratma 
ve yüksek kârlı büyüme fırsatı olarak 
tanımlanıyor ve değer-maliyet değiş 
tokuşunu yıkmak amaçlanıyor. 

Gallo’nun stratejisiyle 
yakalanan kaçınılmaz başarı
Gelin şimdi çorap sektörünün lider 
firmalarının başında gelen Sock Fancy 
ve Gallo’nun bu stratejilere göre nasıl 
bir büyüme gösterdiğini adım adım 
inceleyelim. 2016 yılında 22,5 milyon 

Euro cirosu ile başarısını kanıtlayan 
Gallo’nun referans aldığı makro tren-
di, erkek giyiminde stil sahibi olmanın 
ve kişisel bakımın önem kazanması 
olarak öne çıkıyor. Gallo’yu “Where to 
Play” ayağında ele aldığımızda; pazar 
stratejisini stil sahibi erkeklerin tercih 
etmesi gereken bir marka olarak lanse 
eden başarılı marka, 2015 yılından 
itibaren ihracatını çift haneli olarak 
sürdürdüğünü görüyoruz. Yüzde 
90 pazar payıyla İtalya’da hakimiyet 
kuran marka, yüzde 10’luk ihracat payı 
ile büyüme gösteriyor.  “How to win” 
ayağında ise; çok renkli ve modaya 
öncülük eden ürünleri “Made in Italy” 
prestijiyle birleştirerek yüksek marka 
değeri ve katma değer oluşturulması 
öne çıkıyor. Gallo’nun iş modeline 
benzer diğer bir örnek de, Sock Fancy 
firmasında görülüyor. Sock Fancy viz-
yonunu, aylık sevk edilen mükemmel 
çoraplar olarak tanımlıyor. Firmanın 
"Where to Play" ayağında; 95 ülkeye 

ulaşan pazar ağı ve internet üzerinden 
satış öne çıkarken, "How to Win" aya-
ğında ise, farklı ihtiyaçlara uygun oluş-
turulan paketlerin aylık olarak üyelere 
gönderilmesi görülüyor. Sock Fancy, 11 
dolar, 33 dolar ve 57 dolarlık paketlerle 
satış stratejisini gerçekleştiriyor. Kişi-
selleştirme ve özgün olabilme adına 
yaptığı kurumsal ve kişiye özel hazırla-
nabilen hediye servisi müşterileri algı-
sındaki özel ve başarılı marka olabilme 
algısına olumlu katkı sağlıyor. Bir diğer 
başarılı İtalyan firma Calzedonia. 
2016 yılı cirosu 2,018 milyar Euro olan 
firmanın bünyesinde 32 bin çalışan 
bulunuyor. Bu devasal işletmenin viz-
yonu, ulaşılabilir modayı temel alıyor. 
İtalya ve İtalya dışında 22 farklı ülkede 
faaliyet gösteren Calzedonia, benimse-
diği pazar stratejisinin “How to Win” 
ayağında; ölçek ekonomileri sayesinde 
fiyat liderliği ve sürdürülebilirliği 
görülüyor. Marka, yenilikçi ürünleri ile 
pazarda fark yaratıyor. 

Pazardaki ana zorluklar 

-Daha ucuz ürünlere erişilebilirlik, 
-Kadınların çorap tüketim şeklini 

değiştirmesi, 
-Kadınların rahat giyimin bir bileşeni 

olarak daha çok pantolon giymeye 
başlaması. 

Pazardaki makro trendler  

-Multikanal pazarlama ve satış imkanı, 
-Teknolojik gelişmeler, inovasyon ve 
buna bağlı ürünlere eklenen katma 

değer. 
-Büyük veri (big data), büyük fırsat, 

-Erkek giyiminde stil sahibi olmanın ve 
kişisel bakımın önem kazanması. 

-Sağlıklı yaşam ve sporun hayat tarzı 
olarak ön plana çıkması ve günlük 

giyimi etkisi altına alması. 

Pazarın büyümesindeki
ana faktörler 

-Çorap için artan talep, 
-Değişen tüketim alışkanlıkları, 

-Büyüyen organize perakendecilik, 
-Büyüyen e-ticaret satış hacmi, 

-Kişisel bakımın hayat tarzındaki önemi-
nin artışı, 

-Rahat ve şık ürünlere olan talebin 
artması 
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PAZAR ANALİZİ

Türk çorap üreticilerinin alternatif pazar arayışları sürüyor, ihracat ağını genişletmek isteyen 
yerli çorap üreticileri yönünü ABD pazarına çeviriyor. Peki ya ihracatçılarımızı ABD pazarında 
neler bekliyor?

ÇORAPÇILARIN YENİ
İHRACAT ROTASI: ABd PAZARI

İhracatının yüzde 90’ını AB ülke-
lerine yapan yerli çorap üreticisi, 
hedefini ABD pazarına yönelterek 
ihracatını geliştiriyor. Biz de Ço-

rapland ekibi olarak, ABD pazarına 
ilişkin bilgileri derlediğimiz, ihracat 
stratejinizde sizlere rehberlik edecek 
bir dosya hazırladık. 
ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 63’ü 
18-64 yaş aralığında yer alıyor. 2019 
yılında pazarın 3,04 milyar dolarlık 
bir büyüklüğe ulaşacağı ve büyüme 

oranının yüzde 2,72 olacağı tahmin 
ediliyor. 2019 yılında ürün bazında; 
çorap yüzde 75,25, tayt yüzde 18,2, ba-
yan çorabı vb.nin yüzde 6,6 paya sahip 
olması öngörülüyor.
Türkiye’nin çorap ihracatını incele-
diğimizde; 2017 yılında bir önceki 
yıla oranla yüzde 2,2 oranında artış 
göstererek 1,06 milyar dolara ulaştığını 
görüyoruz. 2016’da 14,8 milyon dolar 
çorap ihraç edilen ABD’ye 2017’de 13,4 
milyon dolarlık ihracat yapıldı. Gözle-

nen ihracattaki hafif düşmenin birinci 
nedeni; Çin’in fiyat üstünlüğü olarak 
görülüyor. 

ABD pazarına nasıl girilir?
ABD pazarına odaklanan çorapçılar 
için, fırsatların tüketici üzerindeki 
etkilerinde şöyle bir tablo karşımıza 
çıkıyor: En yüksek etki obez kişilerin 
yükselen talebinde görülüyor. Kişisel 
görünüme verilen önemin giderek 
artması da ikinci büyük etki yaratan 
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tüketici nedenleri arasında yer alıyor. 
Konforlu ve tarz çoraplara olan talebin 
orta etkide olması da ABD çorap paza-
rının fırsatları arasında görülüyor. 
Günümüzde tüketici algısının da 
değiştiği görülüyor. Erkek tüketiciler 
dahil, genel olarak ABD tüketicileri, 
kaliteli, özellikli, modaya uygun ya da 
kendine has özellikleri olan ve daya-
nıklı çoraplara daha yüksek fiyatlar 
ödemeye istekliler. Artık tüketici de, 
sıradan olanın aksine hem fonksiyonel 
hem de tasarımı ile özel, dokusu ile 
kaliteli bir ürün görmek istiyorlar. Bu 
‘ideal’ ürünü bulduklarında da, yüksek 
bir meblağ ödemekten çekinmiyorlar. 
Amerikalı tüketici, Avrupalı tüketi-
ciden farklı özelliklere sahip. Rahat 
ve “basic” ürünler tercih eden ABD’li 
tüketici, spor modellere büyük ilgi 
gösteriyor.
Dikkat edin, ‘sağlıklı yaşam’, ‘sportif 
bir hayat’ mottosunun hüküm sür-
düğü bir çağdayız. Yediğimizin de, 
giydiğimizin de doğal olanına, sağlıklı 
olanına ihtiyaç duyuyoruz. Tercih 
sebebimizin ilk kriterine sağlığı işaret-

liyoruz. ABD pazarındaki tüketicinin 
de, bu tüketim algısından hareketle, 
üretilen ürünün fonksiyonel yapısına 
dikkat kesilmesi muhtemel. Ürün çe-
şitliliğinin günden güne çoğalmasıyla, 
tüketicinin talepleri de artıyor. Bir 
ürün, temel bir fonksiyona sahipken, 
yan birçok fonksiyon ile ürün yeniden 
tanımlanıyor. Yan ürünlerdeki farklı-
lıklar, farklı ürünlerin ortaya çıkması-
na sebebiyet veriyor. 

Çorabın organiği pazarda 
kabul görüyor
Kişisel görünüme verilen önem artı-
yor, hatta bu ‘mükemmel’ görünüm 
isteği bazen ciddi boyutlara ulaşıyor. 
Sosyal medyanın etkisi, çevremizde-
ki tüm uyaranlardan “iyi görünme” 
adı altında maruz kaldığımız 
bombardımanla, artık tüke-
tici de trend olanın aynı 
zamanda özel olanın 
peşine düşüyor. Nite-
kim çorap sektörüne 
bunun yansıması 
da, renkli şoset 
çoraplara olan 
talebin artışı ile 
oluyor. Bu ürüne 
talep arttıkça, 
ürünün pazarda 
kalma süresi de 
bir o kadar uzun 
oluyor. 
Tabloyu inceledi-
ğimizde, tüketici 
algısındaki en büyük 
etkinin sağlık ile 
sağlandığını görüyoruz. 
Günümüzde ABD’de obe-
zite ile mücadelede yapılan 

ciddi yatırımları göz önünde bulun-
durduğumuzda, çorap sektörünün de 
insan sağlığına zarar vermeyen, orga-
nik ürünler ortaya çıkarması büyük bir 
fırsat olarak değerlendirilebilir. 
ABD çorap pazarında bazı tehditler de 
söz konusu. Büyümenin en büyük 3 
engeli ile bugün karşı karşıyayız. Bun-
lardan ilki; günlük giyimde pantolon 
giyiminin artması ile çorabın görünür-
lüğünün azalması, ikincisi kadınların 
çeşitli nedenlerden dolayı ince çorap 
kullanımına karşı isteksiz bir tavır 
içerisinde olmaları, üçüncüsü ise dü-
şük maliyetli ürünlerin piyasaya girişi. 
2019 yılında bu tehditlerin tüketici 
kategorilerine etkisinin “çok yüksek” 
olacağı ifade ediliyor. Özellikle bahar 
ve yaz aylarında kadınlar ince çorap 
giymeyi gereksiz hatta “modası geç-
miş” buluyor. ABD’li çorap üreticileri 
ve diğer pazar oyuncuları için Çin vb. 
pazarlardan ithal edilen düşük fiyatlı 
ürünler önemli bir tehdit oluşturuyor. 
ABD 2,2 milyar dolarlık çorap ithalatı-
nın 1,3 milyar dolarlık kısmını Çin’den 
yapıyor. 2017 yılında ABD pazarı için 
hedeflenenin altında seyreden ihra-
catımızın, belli başlı nedenleri de var. 
Çin’i fiyat üstünlüğü başlıca nedenler 
arasında yer alırken, ikinci neden 
ise ABD’li alıcıların büyük miktarlı 
siparişlerine yanıt verilememesi olarak 
görülüyor. ihracatta uygulanan yüksek 

ABD çorap pazarındaki 
eğilimlerde, hamileler 
için çorap talebindeki 
artış dikkat çekiyor. Erkek 
çorabına olan talep artışı, 
teknolojik gelişmeler, 
yenilikçi ürünlere talepler de 
ABD pazarının eğilimlerini 
gösteriyor.
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gümrük vergilerinin 
ihracatımızı etkilediği 
gibi, Türkiye’nin pamuklu 
çorapta iyiyken sentetik 
çoraplarda Çin’e kıyasla 
nispeten zayıf olması da 
hedeflenenin aşağısında 
gerçekleşen ihracatın 
nedenleri arasında yer 
alıyor. 

Hamile çoraplarına 
talep yoğun
ABD çorap pazarındaki 
eğilimlere göz attığımız-
da; ilk sırada hamileler için 
çorap talebindeki artış dik-
kat çekiyor. Erkek çorabına 
olan talep artışı, teknolojik 
gelişmeler, yenilikçi ürünlere 
talepler de ABD pazarının 
eğilimlerini gösteriyor.
Hamileler için özel üretilen çoraplar, 
tüketici tarafından severek tercih 
edilen ürünlerin başında geliyor. Kan 
akışını düzenleyen ve ödem oluşu-
munu önleyen, aynı zamanda trend 
renk ve tarzlara sahip ürünler en çok 
ilgi gören grupta yer alıyor. Doğum 
sırasında kullanılabilen pamuklu 
şoset çoraplar, ABD çorap pazarında 
en çok rağbet gören ürünler arasında 
gösteriliyor. 
En çok talep gören ürünlerde, hamile 
çorapları kadar taytlar da rağbet 
görüyor. Bu ürünler özellikle karın 
bölgesinde giyim konforu sağlayan 
panel bölgeleri ile öne çıkıyor. 
Bambu gibi nem konforu yüksek 
lifler son zamanlarda tercih ediliyor. 

Hamilelerin konforu-
nu sağlayan çoraplar, 
teknolojik gelişme-
lere de bağlantılı 
olarak ilerliyor. Ye-
nilikçi bakış açısıyla 
üretilen ürünler, 
ABD pazarının 
rağbet gösterdiği 
kriterler arasında 
yer alıyor. 
Erkek çorapla-
rında, renkler ve 

desenli tasarımlar 
yoğunlukta. Görülen 

o ki erkek tüketici, 
basma kalıp algıların 

aksine renk ve desenlerin 
yoğun olduğu ürünleri daha 

çok tercih ediyor. Hayatında 
hissettiği coşkuyu giyimine de 

yansıtmak isteyen günümüz insa-
nı, giyiminin önemli bir parçasının 
da çorap olduğunu düşünerek, 

tercihlerini rengarenk ve farklı 
desenlerdeki çoraplardan 

yana kullanıyor. İş hayatında 
sınırların kalkması, klasik 

siyah çorabın yerini takım elbiselerin 
altına dâhi rahatlıkla giyilen renkli 
çorapların gün yüzüne çıkması bu 
talebi de artırıyor. 
ABD’deki çorap üreticilerine 
baktığımızda; üreticiler ağırlıklı 
olarak Kuzey Carolina’da bulunuyor. 
Johnson Hosiery Mills çorap boyama 
ve terbiyesi üzerine uzman bir firma 
olarak sektörde yer alırken, Kentucky 
Derby Hosiery basic üretim yapıyor. 
Mayo Knitting Mill spor faaliyetleri-
ne yönelik çoraplar üretiyor. Parker 
Hosiery, çevreye duyarlı, organik ve 
geri kazanılmış lifler kullanılarak şo-
set ve bayan çorabı üretiyor. Pro Feet, 
pamuklu, spor faaliyetlerine yönelik, 
nem yönetimi iyileştirilmiş şoset ço-
rap üretiyor. Çevre dostu, organik ve/
veya geri kazanışmış liflerden ürün-
ler üzerine ürünleri bulunan Royal 
Apparel, spor giyim ve tayt üretiyor. 
Royce Hosiery Mills, her kategori 
grubunda üretimi bulunuyor. Tower 
Mill, farklı tiplerde bayan çorapları 
üretiyor. 
Pazardaki güç dengesinin analizinde; 
tedarikçilerin pazarlık gücünün 
düşük olduğu görülüyor. ABD’nin 
lider pamuk ülkelerinden biri 
olmasından dolayı pazarda düşük 

fiyata hammadde sağlayabilecek çok 
sayıda oyuncu var. Çorap için tehdit 
oluşturabilecek ikame ürün tehdidi 
düşük seviyede görülüyor. Her ne 
kadar tedarikçi sayısı pazarda sınırlı 
olsa da ürün- fiyat çeşitliliği yüksek, 
dolayısıyla tüketicinin pazarlık gücü 
düşük. 

Bunlara dikkat…
Pazarda yer alan lider oyuncular 
güç ve konumlarını koruyacak gibi 
görünmekle beraber özellikle Çinli 
firmaların daha ucuz fiyatlarla paza-
ra giriş yapması tehdidi orta seviye 
olarak algılanıyor. 
Türk üreticilerin ABD pazarı için 
atlamaması gereken belli başlı 
kurallar var: Müşteri memnuniyetini 
esas alan bir yönetim anlayışı da son 
derece önemli. Üretim süreçlerin-
de ve ürünlerde belli bir standarda 
uygunluk aranıyor. Ayrıca ABD’li şir-
ketler, öngördükleri kurallara uyum 
konusunda çok katılar. 

Erkek tüketiciler, basma 
kalıp algıların aksine renk 
ve desenlerin yoğun olduğu 
ürünleri günümüzde daha 
çok tercih ediyor.

Hamileler için özel üretilen 
çoraplar, tüketici tarafından 
severek tercih edilen ürünlerin 
başında geliyor. 

ABD pazarının eğilimlerini erkek çorabına olan talep 
artışı, teknolojik gelişmeler ve yenilikçi ürünlere olan 
talepler belirliyor.

ABD Pazar eğilimleri 

•Erkek çorabına talep 
artışı

•Hamileler için çorap 
talebinde artış

•Yenilikçi ürünlere talep
•Teknolojik gelişmeler
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Türkiye çorap sektörü dünya 
pazarındaki konumunu her 
geçen gün güçlendirirken, çorap 
ile ilintili olan diğer pazarlar da 

zincirleme bir şekilde çorap sektörünü 
etkiliyor. Çorabın bağlayıcı olduğu 
ve akla ilk gelecek olan pazarların 
başında; spor ayakkabı ve hamile iç 
giyim yer alıyor. Özellikle tüketicinin 
son yıllarda, çevreye duyarlı organik 
ürünleri tercih etmesi ve internetin 
sınırlarını aşarak satış ve pazarlama 
alanında e-ticaret kavramını tüketiciye 
benimsetmesi ile pazarın gelişimi 
hız kazanıyor.  Küresel spor ayakkabı 
pazarının 2015 yılındaki 1,3 milyon 
çiftten oluşan spor ayakkabı pazarı 
80,3 milyar dolar değerinde olup, 2016 
yılında değer bazında yüzde 2,3 ora-
nında büyüme gösterdi. 2020 yılında 
ise, pazarın değer bazında yüzde 2,7 
oranında, hacimsel olarak ise, yüzde 
1,34 oranında büyüme göstereceği ön-
görülüyor. 2020 yılında spor ayakkabı 
pazar büyüklüğünün, 1,377 milyon çift 
ayakkabı ve 91,15 milyar dolar değerin-
de olacağı düşünülüyor. 

Pazarlar birbirini tetikliyor 
Günümüzde, spor ayakkabı pazarı da, 
kendi içinde pek çok dala ayrılarak 
üretimini sürdürüyor. Krampondan 
koşu ayakkabısına, tenis ayakkabısın-
dan jimnastik ayakkabısına, atletler 
için üretilen özel ayakkabılardan 
nicelerine birçok çeşidi bulunan 
spor ayakkabı pazarı, bu alanlardan 
herhangi birine yönelen tüketiciye, 
yöneldiğin alanın ekstra gereken 
ihtiyaçlarını da sıralıyor. Kısacası, 
tüketici koşu ayakkabısı almak istediği 
zaman, koşuya uygun diğer mater-
yallere de sahip olmak istiyor. Tam 
anlamıyla, kusursuz bir koşu faaliyeti 
gerçekleştirmek isteyen tüketici, koşu 

bandından gözlüğüne, koşu şortundan 
çorabına daha pek çok materyal paket 
olarak sunuluyor. Peki, hamile iç giyim 
çorap pazarına nasıl bir canlılık katı-
yor? İç giyim pazarının 2020 yılı için 
öngörülen verilerinde, gerçekleşecek 
olan büyümede çorap sektörünün bir 
payı olmadığına değiniliyor. Fakat, 
bu pazarda da, kişiye özel tasarım-
ların ve çevre dostu ürünlerin aynı 
çorap sektöründe olduğu gibi iç giyim 
sektörünü de etkilediği görülüyor. 
Verilerden hareketle, iç giyim pazarı-
nın en önemlileri arasında; Amerika, 
Avrupa ve Asya Pasifik özellikle de 
Hindistan yer alıyor. Yüzde 43 oranıyla 
Amerika, pazarın en baskın oyuncusu 
konumunda bulunuyor. Ürün bazında 
incelendiğinde, çorabın yer aldığı diğer 
ürünler grubu yüzde 13’lük bir pazar 
payına sahip olmasıyla öne çıkıyor. 
2019 yılına gelindiğinde ise, pazar için 
değer bazında yüzde 3,2 oranın büyü-
me ile 1,92 milyar dolara ulaşacağı ön-
görülüyor. İç giyimde e-ticaret hacmi 

yükseliş gösteriyor. Kişiye özel ürünler 
(customization) talep görüyor. Aktif 
spor giyim (fitness dahil) pazarının 
verilerini incelediğimizde de, Kuzey 
Amerika’nın en büyük pazar olduğu 
göze çarpıyor. Obezite ile mücadele-
nin yoğun olduğu ülkede, insanların 
daha çok spora yönlenmeleri isteniyor 
ve bunun için obezite ile mücadele-
ye 147-210 milyar dolar arasında bir 
maliyet harcanıyor. 2020 yılında pazar 
büyüklüğünün projeksiyonunda, 
yüzde 4,34 oranında büyüme ile 196,6 
milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. 
Spor giyimin yüzde 92,39, fitness 
giyimin yüzde 7,6’lık bir paya sahip 
olacağı tahmin ediliyor. Görünen o ki, 
birbirini tetikleyen pazarların gelişimi, 
çağımızda çevreci ve tasarım değerinin 
yüksek olduğu ürünlerle yeniden 
şekilleniyor. 

BİRBİRİNİ SAĞLAMLAŞTIRIYOR
PAZAR ZİNCİRİNİN HALKALARI

Global çorap pazarı, spor ayakkabı ve hamile iç giyim sektörü ile beraber büyüme gösteriyor. 
Zincirin halkaları misali birbirlerini etkileyen bu sektörlerin günümüzdeki ilgi odağı ise; çevre 
dostu ve tasarım değeri yüksek ürünler oluyor.

2020 spor
ayakkabı pazarı

91,15 
milyar dolar 

2,75 
oranında büyüme 

1,377.6 
milyon çift

ayakkabı
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Sıcak mevsimlerde toprağın üzerindeki beyaz 
altın, bin bir emekle toplanıyor, harmanlanıyor 
ve eğirme makineden geçerek, iplik halini alıyor. 
Pamuğun toplanıp iplik haline gelmesine kadar 
geçen süreç, tüketici sağlığı için faydalı bir 
dönüşümün de habercisi oluyor.  

BEYAZ ALTININ İPLİĞE 
DÖNÜŞÜM HİKAYESİ

Bu, toprağın üzerindeki emeğin 
hikayesi… Beyaz altının dönü-
şümünün yolculuğu… Doğanın 
kanunu bu, tohumdan hayata 

atılma hikayesi her canlıda başka bir 
serüven yaratıyor. Verimli toprakların 
mahsulü olan pamuk da ekildikten 
7 ay sonra olgunlaşan bir tür olarak 
ipliğe dönüşme serüvenine hazırlanı-
yor. Pamuğu toplama zamanı, iklime 
göre değişmekle birlikte daima sıcak 
mevsimden sonra yapılıyor. Elle ya da 
makine ile toplanan pamuğu ülkemiz-
de hala pek çok çiftçi elle topluyor. 
Fakat hemen belirtelim, son yıllarda 
makineli toplama işlemi bazı bölge-
lerde yaygınlık göstermeye başladı. 
Makineleşmeyle beraber el gücünün 
yerini, makinelerin hakimiyetine 
bırakıyoruz. Pamuk hasadı, ülkemizde 
genellikle 2-3 kez ve elle toplanarak 
yapılır. Birinci elde toplanan pamuk, 
iyi kalite özelliklerine sahip olmasıyla 
biliniyor. 
Rüzgar, yağmur ve güneş, aynı tarlada 
olan pamuklarda bile farklı görünüme 
yol açabiliyor. Pamuğun kalitesine ve 
fiyatına etki eden en önemli paramet-
re ise, lif uzunluğu olarak karşımıza 
çıkıyor. Lif uzunluğu arttıkça, iplik ve 
kumaş kalitesi de artış gösteriyor. 

Ekonomik değeri fazla
Pamuk, gerek lifi gerekse çiğidinden 
elde edilen yağı ve diğer yan ürünle-
riyle ekonomik değeri çok yüksek olan 

bir bitki türü. Pamuk, lifi doğal oluşu, 
teri absorbe edişi, ısıtılıp kaynatıldı-
ğında diğer liflere göre sağlam kalışı, 
statik elektriği daha az iletmesi, hava 
geçirgenliği ve hijyenik özellik taşıma 
avantajları ile beşeri ihtiyaçların kar-
şılanmasında diğer bitkisel ve sentetik 
elyaflara tercih ediliyor. Pamuk lifi 
tekstil sanayisinde hammadde olarak 
kullanıldığı için büyük önem taşıyor. 

Çırçırlanan pamuk
dönüşüme hazır
Toplanan pamuk bitkisinde bir sonra-
ki aşamanın adı; çırçırlama. Pamuğun 
koza ve çekirdeğin özel makinelerde 
elyaftan ayrılması gerekiyor. Çırçırla-
nan pamuk balya haline getiriliyor. Sı-
kıştırılmış balyalar halindeki pamuk, 
iplik fabrikasına getirildiğinde hem 
lifleri birbirine dolaşmış, hem de tar-
ladan toplanırken araya bitkinin par-
çaları karışmış halde oluyor. Üstelik 
balyalardaki pamuğun cinsi aynı olsa 
bile kalitesi değişeceğinden, önce bü-
tün balyaların birbirine karıştırılarak 
harmanlanması gerekiyor. Ek bir bilgi; 
pamuk lifinin yapısında yüzde 88-96 
selüloz, yüzde 1,5-5 protein ve pektin, 

yüzde 1-1,2 anorganik maddeler, yüzde 
2-3,5 nem ve yüzde 0,5-0,6 oranında 
vakslar ve yağlar bulunuyor.

Dönüşüm başlıyor
Ve sonraki süreçte pamuğun tama-
men makinelerdeki dönüşüm süreci 
başlıyor. Pamuk yığınları, liflerin 
açılıp temizlenmesi için tek bir birim 
halinde birleştirilmiş çeşitli makine-
lerden geçiriliyor. Bunlardan biri de, 
dönen tokmaklarıyla pamuğu dövüp 
kabartarak dağınık yumaklar haline 
getiren ve liflerin arasındaki yabancı 
maddeleri temizleyen hallaç maki-
nesi. Daha sonra tarak makinesine 
giren pamuk demetleri, her birinin 
yüzeyinde yüz binlerce incecik iğne 
bulunan döner silindirlerin arasından 
geçerek lif lif ayrılıyor ve tül inceliğin-
de gevşek bir örtüye dönüşüyor. Ama 
bir sonraki makine bu lifleri dağınık 
ve gevşek bir biçimde birbirine yaklaş-
tırarak 2 cm eninde bir pamuk şeridi 
haline getiriyor. 
Böylece temizlenip açılan lifler 
artık çekme ve bükme makineleri-
ne gönderilmeye hazır hale geliyor. 
Hasat edilen pamukların işlenmesi 
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Eğirme makinelerinde 
gerçekleştirilen son çekme 
işleminde ipliğin iyi bükülmesi 
çok önemli; çünkü ipliğin 
sert ya da yumuşak, sağlam 
ya da dayanıksız olması gibi 
niteliklerini belirleyen büküm 
sayısı olarak karşımıza çıkıyor.

(çırçırlanması) sırasında pamuklara 
bilinçsizce su veriliyor. Bu durum, 
pamuk liflerinin bozulmasına, 
renginin sararmasına ve kalitenin 
tamamen bozulmasına neden oluyor. 
Bu nedenle, pamuklara su verilme 
işleminin yasaklanması gerekiyor. Bu 
sorun, pamukların, çırçırlandıktan 
sonra dinlendirme ve nemlendirme 
ünitelerine alınması ile çözümlene-
bilir. Bu nedenle, mevcut çırçır evle-
rinde, dinlendirme ve nemlendirme 
ünitelerinin bulunması zorunlu hale 
getirilmesi büyük önem taşıyor.

Uzun ve kısa lifler 
ayrılıyor
Ve sıradaki aşama: tarama 
odası. Burada lifler birbirine 
paralel dizilecek şekilde tara-
nıyor, bir yandan da ilerideki 
işlemlerde güçlük doğurabile-
cek kısa lifler gideriliyor. Tara-
ma makineleri ya da taraklar 
dönen sert fırçalardan yapılmış 

olup, pamuk keçesi dönen silindirler 
yardımı ile taraklara gönderiliyor. Bü-
yük tarak silindirinde pamuk keçesi 
tel fırçalarla düzelticiler arasından 
geçiriliyor. Bu işlemde karışık lifler 
çözülüyor ve çok kısa olanlar gideri-
liyor. Taraktan çıkan pamuk düzgün 
ve ince bir katman şeklini alıp, bu da 
gevşek bir halat şeklinde toplanıyor. 
Yüksek kalite iplik elde etmek için bu 
gevşek halatlar bir de ince taraklardan 
geçiriliyor. Bu ince taraklar pamuğu 
saç tarar gibi tarıyor, bütün lifler bir-
birine paralel hale geliyor. Daha kısa 
lifler ayrılıyor.

Lif uzunluğuna dikkat
Lif uzunluğu pamuğun tekstil 
endüstrisinde hangi amaçla kullanı-
labileceği hakkında bilgi veriyor. Lif 
uzunluğunun uygulanan eğirme 
yöntemlerine göre kaliteye 
etki dereceleri de değişiyor. 
Lif uzunluğu, karde ve penye 
iplikçiliğinde yüzde 35 ora-
nında kaliteyi etkiliyor. Türk 
pamuğu, elyaf uzunluğu 31 
mm’yi geçmeyen 
ve inceliği 2,7-
5 mikroner 
değerinde olan 
pamuk olarak 
biliniyor. 

İplikte kaliteyi 
etkileyenler
- İplik düzgünsüzlüğü
- Neps - İnce yer,
- Kalın yer,
- İplik numarası,
- Numara varyasyonu,
- Büküm,
- Büküm varyasyonu,
- Mukavemet,
- Mukavemet varyasyonu

Pamukta uzunluktan sonra en çok 
aranan özelliklerden biri de incelik 
oluyor. Belirli bir numaradaki iplik 
için, kesitteki ortalama lif sayısı ince-
liğe bağlı kalıyor. İnceliğin artmasıyla 
iplik numarası artarken, düzgünsüz-
lük azalıyor. İnce liflerden yapılmış 
ipliklerin, kalın liflerden yapılanlara 
göre mukavemetleri daha fazla, düz-
günlükleri daha fazla ve telef miktarı 
daha az oluyor.
Her çeşit pamukta, gevşek halatlar 
iplik çekme tezgâhlarına gönderiliyor. 
Burada pamuk kütlesi, iplik haline 
getiriyor. Birkaç gevşek pamuk halatı 
bir araya getirilerek dönen makaralar 
arasından geçiriliyor. Makaraların 
dönme hızları birbirinden farklı 
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olduğu için,  uçtaki makaralar baş-
takilerden daha hızlı döner. Pamuk 
kordonları çekilerek gittikçe daha 
inceliyor. Bundan sonra pamuk dar 
hunilerden geçirilir ve tek bir kordon 
haline getirilir. 

Eğirme makinelerinde 
bükülme önemli
İplik çekme makinesi bu işlemi ge-
nellikle birkaç aşamada yapıyor. Ama 
daha ilk aşamadan önce pamuk şeri-
dindeki bütün liflerin aynı doğrultuya 
getirilmesi gerekiyor. Bunun için lif-
ler, her biri bir öncekinden daha hızlı 
dönen birkaç silindir çiftinin arasın-
dan geçiriliyor. Bu hazırlık aşamasın-
dan sonra uygulanan çekme işleminin 
temeli de gene lifleri silindirlerin 
arasından geçirmek oluyor. Çekme 
makinesinden gelen lifler iyice uzayıp 
incelmiş olduğu için son çekme 
işleminde kopabilir. Bunu önlemek 
için lifler hafifçe bükülerek fitil haline 
getiriliyor. Eğirme makinelerinde 
gerçekleştirilen son çekme işleminde 
ipliğin iyi bükülmesi çok önemli; 
çünkü ipliğin sert ya da yumuşak, 
sağlam ya da dayanıksız olması gibi 
niteliklerini belirleyen büküm sayısı 
olarak karşımıza çıkıyor. Pamuk iplik-
çiliği, tekstil literatüründe kısa elyaf 
iplikçiliği olarak adlandırılan üretim 

Pamuk ipliği neden yararlı?
Pamuk lifinden elde edilen ürünlerin günlük yaşantımızda 
oldukça yaygın bir kullanım alanı var. Sıvıları emme 
özelliğinin yüksek olması nedeni ile iç giyimde, çorapta, 
t-shirt, swith-shirt, ceket, yelek, gömlek, pantolon, vs. 
ev tekstilinde, tıbbi ve endüstriyel amaçlı olarak da geniş 
kullanım alanına sahip pamuk ipliği, insan sağlığı için de 
oldukça yararlı. Lifinin doğal oluşu, teri absorbe edişi, ısıtılıp 
kaynatıldığında diğer liflere göre sağlam kalışı, statik elektriği 
daha az iletmesi, hava geçirgenliği ve hijyenik özellik taşıma 
avantajları ile beşeri ihtiyaçların karşılanmasında pamuk, 
diğer bitkisel ve sentetik elyaflara tercih ediliyor. 

Lif uzunluğu, pamuğun 
tekstil endüstrisinde hangi 
amaçla kullanılabileceği 
hakkında bilgi veriyor. Lif 
uzunluğunun uygulanan 
eğirme yöntemlerine göre 
kaliteye etki dereceleri de 
değişiyor. Lif uzunluğu, 
karde ve penye iplikçiliğinde 
yüzde 35 oranında kaliteyi 
etkiliyor. Türk pamuğu, 
elyaf uzunluğu 31 mm’yi 
geçmeyen ve inceliği 2,7-5 
mikroner değerinde olan 
pamuk olarak biliniyor.

yöntemine göre yapılan yapılıyor. 
Pamuk iplikçiliğinde yaygın olarak 2 
çeşit iplik eğirme tekniği kullanılıyor. 
Bunlardan ilki Ring İplikçiliği, diğeri 
ise Open-End İplikçiliği olarak bilini-
yor. Ring iplik, pamuğun uzun elyaf-
larından üretiliyor. Ring iplik, karde 
ve penye olarak da kendi içinde ikiye 
ayrılıyor. İki iplik arasındaki fark ise 
penyeleme işleminden kaynaklanıyor. 
Penyeleme işlemi, makineyi besleyen 
pamuğun makinede bulunan taraklar 
yardımıyla yoğun bir tarama işlemine 
tabi tutulması ve bu şekilde pamu-
ğun kısa olan elyaflarının ayrılması 
anlamına geliyor. Kullanılan pamuğa 
ve makine ayarlarına bağlı olarak 
yüzde 5-25 oranında elyaf, hammadde 
içerisinden çıkartılarak farklı şekilde 
değerlendirilebiliyor. Karde ve penye 
iplik open-end ipliğe göre daha 
kalitelidir. Üretim aşamasında daha 
az büküm sayısı ile bütünlük sağla-
nabildiği için open-end ipliğe göre 
daha yumuşak ve daha düz dokuya 

sahiptir ve emiciliği daha yüksek. 
Ayrıca mukavemeti de oldukça güçlü 
olan bu ipliklerle üretilen kumaşlarda 
tüylenme veya bitlenme diye tabir 
edilen deformasyon oranı çok düşük. 
Ancak bu ipliklerin maliyetinin open-
end ipliğe göre daha yüksek olduğunu 
da ekleyelim. Open-End (açık uç) 
iplik eğirme sistemi, ring ipliğe göre 
tamamen farklı bir üretim tekniğine 
sahip. Ring ipliğin aksine pamuğun 
kısa olan elyaflarından üretiliyor. Kısa 
elyaflar kullanılarak hazırlanan pa-
muk fitili ile çok yüksek devirde dö-
nen bir rotor besleniyor. Merkezkaç 
kuvveti sayesinde fitil, rotor yüzeyine 
yayılarak yapışır. Rotor içerisine uza-
tılan bir iplik sürekli olarak çekilerek 
open-end iplik üretiliyor. İplik eğiril-
dikten sonra bobinlerden çözülüyor 
ve kullanılış amacına göre konik veya 
silindir biçiminde masuralar halinde 
sarılarak, piyasaya veya dokuma 
tezgâhlarına gönderiliyor.
Kaynak: http://www.nkfu.com
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İstanbul Kadın Kültür Vakfı Başkanı Saadet Gülümser Yıldırım, Türkiye’de patentli ilk kadın 
kültür müzesini kurarak, kaybolan kadın tarihinin değerlerini yeniden gün yüzüne çıkardı. 
Cesaret dolu kadınların kapsamlı biyografilerinin yer aldığı bu eşsiz zaman tünelinde, 
unutulan değerler yeniden hayat buldu.

GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARINA GEÇMİŞTEN BİR NOT:

“KENDİ GÜCÜNÜN FARKINDA OL”

Bilgisiyle, donanımıyla, cesaretiy-
le ve en önemlisi de paylaşımcı-
lığıyla tüm kadınlara güç veren, 
örnek olan Türkiye’nin başarılı 

kadınlarından biri Saadet Gülümser 
Yıldırım. 1985 yılında, tabi elyaf ürete-
rek kendi işini kuruyor ve profesyonel 
iş hayatına atılıyor. İstanbul Ticaret 
Odası'nın ilk kadın yönetim kurulu 
üyesi görevini üstleniyor.
Hani karşımızdaki kişinin bakışından, 
konuşmasından, oturuşundan ya da 
kibarlığından aklımızda bir portre can-
lanır ya, işte  Saadet Gülümser Yıldırım 
ile bir araya gelince de içten gülümse-
yişinin ardındaki zarafeti ile diyoruz ki, 
kendisi tek kelimeyle tam bir İstanbul 
hanımefendisi. Vakti zamanında bü-
yüklerinden öğrendiği “Öğretmek bil-
ginin zekatıdır” sözünü benimsemiş, 
kapısını çalan her kimse bilgisini esir-
gemeden sunmuş biri. Türkiye’nin ilk 
kadın müzesini kurarak, tarihimize yer 
etmiş kadınları bizlere kazandırması 
da yine Yıldırım’ın bilginin paylaşımına 
verdiği değeri ortaya koyuyor.  Evet, 
Saadet Gülümser Yıldırım, dünyadaki 
ikinci patentli müze olma özelliğini 
taşıyan "İstanbul Kadın Müzesi" ile 
Türkiye’de bir ilke imza attı. Şimdilik 
sanal ortamda gezinebileceğiniz bu 
zengin kültür pınarında; ilk Müslüman 
kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale’den 
İlk Ermeni kadın heykeltıraş Mari 
Gerekmezyan’a, Türkiye'nin ilk kadın 
filozof karikatüristi Piyale Madra’dan 
ilk feminist punk şarkıcısı Aylin 
Aslım’a kadar geçmişten günümüze 
pek çok isimle karşılaşabilirsiniz. Tari-
he adlarını yazdırmış, kültürümüze yer 
etmiş birbirinden değerli kadınların 
hayatlarına "İstanbul Kadın Müzesi" 
sayesinde tanıklık edebilirsiniz. 
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Çorapland olarak bu sayımızda, 
Türkiye’de bu önemli oluşumun kuru-
cusu olan Saadet Gülümser Yıldırım 
ile kadın kültürü ve müzenin hayata 
geçirilişi üzerine keyifli bir söyleşi 
yaptık. Şimdi sizleri her sözüyle, 
hayata dair adeta altı çizilesi notlar 
sunan Gülümser Yıldırım ile baş başa 
bırakıyoruz. 

İstanbul Ticaret Odası’nın ilk 
kadın yönetim kurulu üyesi 
ve İstanbul Kadın Müzesi’nin 
kurucususunuz. Kurum 
ve kuruluşlardaki erkek 
egemen yapıda, nasıl güçlü 
bir kadın olarak var olmayı 
başardınız?
Ben hep karma eğitim okudum. Erkek 
ve kız öğrenciler bir aradaydık. Bunun 
hiçbir mahsuru da yok. Ben erkek 
egemenliği diye bir şey görmedim. 
Aile yapımda da bu şekildeydi; babam 
her zaman arkamdaydı. Annem hiçbir 
zaman ezilmemiş bir kadındı, annem 
ve babam ortaklaşa ev düzenini 
götüren insanlardı. Erkek veya kadın 
egemenliği diye bir şey görmedim. 
Hayatı güzele ve hedefe doğru paylaş-
mak önemliydi. Ben hem ailemden, 
hem eğitim aldığım hocalarımdan da 
bu kültürü aldım. Çalışma hayatına 
girdiğimde de, erkek egemenliği diye 
bir kavramı mantığım kabul etmedi. 
Çalışma hayatınızda bilgilerinizi sergi-
liyorsunuz, o bilgiler sizde dolu doluy-
sa yapılması gerekeni yapıyorsunuz. 
Ben işimi yaptım, erkek egemenliği bir 
şey ifade etmedi. 

Müze fikri nasıl ortaya çıktı?
250 yıllık İstanbul kökenli bir ai-
leden geliyorum. İstanbul Ticaret 
Odası’nda, 2010 yılında, İstanbul 
Dünya Kültür Şehri olarak seçilmişti. 
O sırada, benden kültürü yansıtacak 
bir çalışma istediler. Ben de “Ne 
yapabilirim?” diye düşündüm. Çocuk-
luğumuzda, Rum, Ermeni arkadaş-
larımız vardı, oynardık. Annelerimiz 
evlere ziyarete giderdi, birbirlerine 
yemek tarifi verirlerdi. Birbirleriyle 
iletişimleri vardı. Ben de bunlarla 
ilgili bir sergi yapmak istedim. Fakat 
yaparken de finansmanda birtakım 
olumsuzluklarla karşılaştım. Bir gün, 
tüm bu süreci arkadaşıma anlatırken, 
“Bu kadar emek verdin, bırakma yazık 
olur” demişti. Ben de “Ne yapayım, 

müze mi kurayım?” dedim. O da “ 
Evet, müze kur” dedi. Aklımın bir kö-
şesine yer etti. Müze kurmamın beni 
en çok etkileyen kısmı da şu oldu: 
Hünkar Kasrı’nı gezerken tarihimizde 
Deli İbrahim’in karısı Hatice Turhan 
Sultan’ın orayı yaptırdığını öğrendim. 
Kasrı gezerken bir çalışma ofisi yaptır-
dığını gördüm. Çok akıllı bir kadın… 
Hatice Turhan Sultan’ın yaptıklarını 
inceledim; esnafın yağmur çamurun 
altında kalmaması için Mısır Çarşısı’nı 
kurmuş. Mısır Çarşısı, aslında Valide 
Sultan Çarşısı olarak kurulmuş fakat 
daha sonra kadının adı unutturulmuş, 
yok olmuş. Bugün ancak bir yerde 
okursanız fark ediyorsunuz. Bunun 
üzerine ben de “Tarihimizdeki unut-
turulmuş kadınlar için ben ne yapabi-
lirim?” diye düşündüm. Ve müze fikri 

buradan çıktı. Daha sonra baktım ki, 
dünyada bunun örnekleri var. 
Dünya Kadın Müzeleri üyesiyiz. Dün-
yada 52 tane kadın müzesi var, bunla-
rın bazıları sanal platformda, bazıları-
nın da yerleri var. Bizim şu an yerimiz 
yok ama dünyada patentli 2 müze var, 
onlardan biriyiz. Akademisyenleri-
mizle çalışmalarımız devam ediyor. 
Ciddi bir çalışma gerçekleştiriyoruz, 
çok kaliteli bir ekibimiz var. Organi-
zasyonlarımızda, Koç Üniversitesi, 
Sabancı Üniversitesi, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara 
Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ile be-
raber çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı 
profesyonel bir şekilde yürütüyoruz. 
Bu sene Dünya Kadın Müzeleri Genel 
Kurulu’nu Türkiye’de yapacağız. 
Şu an Türkiye’deki ilk patentli kadın 
müzesi olarak çalışıyoruz, farkındalık 
yaratıyoruz. O kadınlar nasıl müca-
dele vermişler, neler yapmışlar payla-
şıyoruz. Kimisinin farkında olmadan 
içinden bir cevher çıkmış, kimisinde 
farkında olmuş sahneye çıkmışlar, se-
sinin güzelliğini fark etmişler, sanatta 
ileriye gitmişler. Bunları gün ışığına 
çıkararak, genç kadınların içindeki 
farkındalığın farkına varılması için 
yaptım. Genç kadınlarımız için… 

“Genç kadınlara şunu 
tavsiye ederim; yaşamdan 
hiç korkmasınlar. Bilgilerini 
eve hapsetmesinler ve kendi 
güçlerinin farkında olsunlar.”

İslam ve Bizans sanatını buluşturan ilk kadın ressam Fahrünnissa Zeid: “Bir başyapıt oluşturabilmek için, önce 
tüm varlığınızı onun içine yerleştirmelisiniz.”
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“Kadınlar haklarına sahip 
çıkmayı bilmeli”
Sanal sergide gezindikçe, eski 
dönem kadınlarının çok daha 
cesur olduğunu hissettim. Daha 
az olanak ile çok daha büyük 
bir mücadele. Günümüzde biz 
kadınlar, her türlü imkâna 
sahipken geçmiş yıllara 
göre biraz daha mı arkada 
kalıyoruz?
Bunu şöyle açıklayabiliriz; o zaman 
dünyaya çok fazla açılım yoktu, sadece 
içteki değerlerin tamamen zekâyla 
ortaya çıkması söz konusuydu. Eski dö-
nemde belki de daha fazla baskı varken, 
daha cesaretli olmuşlar. Şunu çıkarmak 
lazım; o dönemde bu kadınlar başar-
mışlarsa, bu dönemde kadınların kendi 
içlerindeki bilgi ve görgüyü dışarıya 
çıkarmaları gerekli. 

Bir yandan da bazı kalıpların 
kırıldığı bir dönemdeyiz. 
Güçlü kadın imajına vurgu 
yapan reklamlar çok daha 
işleniyor. Yapılan işlerde kadın 
figürünün yoğun yer almasını 
nasıl buluyorsunuz?
Yeryüzünde kadın ve erkek nüfusu 
neredeyse eşit. Kadının da bu dünyada 
eşit şartlarda, rahat ve güzel yaşamaya 
hakkı var. O yüzden yapılan çalışmaları 
çok başarılı ve doğru buluyorum. Bu 
çalışmaların artması anlamlı olur ancak 
kadınların da bu yapılan çalışmalara 
sahip çıkması gerekiyor. Kadınlar hakla-
rına sahip çıkmayı bilmeliler. 

Sizin hayatınızda idol olarak 
gördüğünüz bir kadın var 
mıdır?
Çalışan, cesaretli olan bütün kadınlar 
benim için idol; hiç ayırt etmiyorum. 
Kendisine bir konu veya alan belirleyip, 
o konu üzerine giden herkes benim için 
değerli. Bu anlamda herkesi takdirle 
karşılıyorum. Emeğini kıskanmayıp top-
lumla paylaşan her kadın birbirinden 
önemli yere sahip.

Kadın müzesi kapsamında 
yeni projeler gelecek mi? 
Kadın müzesi için yer arayışımız sürü-
yor. Şu anda sanal ortamda müzeyi ziya-
ret edebiliyorsunuz. 4 bin metrekarelik 
kapalı alana ihtiyacımız var. Ekibimiz 
çok aktif bir şekilde çalışmalarını sürdü-
rüyor. Gönüllülük esasına dayalı olarak 

çalışıyoruz. 4 dilde anlatım bulunuyor. 
Ve ilginçtir ki, 4 dildeki çevirilerimizi 
dünyanın farklı yerlerindeki insanlar 
yardım ederek yaptılar. “Bizim için 
çalışıyorsunuz” dediğimizde; “Hayır, 
biz kendimiz ve gelecek nesiller için 
çalışıyoruz” dediler. Öyle global düşünen 
insanlarla karşı karşıyayız ki, bu çok bü-
yük mutluluk. Müzemizde yer alan tüm 
kadınların otobiyografik çalışmalarının 
4 dilde çevirisi uzun bir zaman aldı ama 
gönüllü bir şekilde tek kuruş almadan 
tamamladılar. 

“Yaşamdan korkmayın!”
Son olarak, genç kadınlara 
nasıl bir tavsiyede 
bulunursunuz?
Genç kadınlara şunu tavsiye ederim; 
önce eğitimlerine dikkat etsinler. Yaşam-
dan hiç korkmasınlar. Dünyada kadının 

görevi erkekten de fazla. Çünkü, erkeği 
de kızı da ‘o anne’ doğuruyor ve ‘o anne’ 
yetiştiriyor. Onun için kadınların eğiti-
mi yüksek seviyede olmalı ve kadınlar 
çalışma hayatı içinde olmalılar. Bilgisini 
eve hapsetmemeli. Kendi gücünün far-
kında olmalı. Yeteneğini kullanmalı. Ka-
dınlar hiç bunları sarfınazar etmesinler.  
Emeklerini ve bilgilerini esirgemesinler. 
Erkeklere de tavsiyem; kadının yaradılı-
şından gelen aklından, öngörüsünden, 
zekâsından ve cesaretinden kendi ha-
yatlarında istifade edebilmeliler. Ve ha-
yatı güzel yaşamalılar. Benim felsefem 
bu, erkek ve kadın bir elmanın iki yarısı 
gibidir. Bu iki yarı varsa bütün oluyor, 
aksi takdirde hayat çok zor oluyor. 
Yani, “Şu işi sadece ben yapayım, o evde 
otursun” mantığının yerine, “Herkes 
yeteneklerine göre çalışsın, üretsin” 
düşüncesini doğru buluyorum.

“Çalışan, 
cesaretli olan 
bütün kadınlar 
benim için 
değerli. Emeğini 
kıskanmayıp 
toplumla 
paylaşan 
her kadın 
birbirinden 
önemli yere 
sahip. Bu 
anlamda 
herkesi takdirle 
karşılıyorum.”
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Daha çok yapay zekâ ve ileri teknoloji firmalarına yatırım yapan melek yatırım şirketleri neden 
115 milyon dolar gibi yüksek bir meblağı bir çorap firmasına yatırırlar? Stance’i diğer çorap 
firmalarından ayıran ne?

SİLİKON VADİSİ YATIRIMCILARININ 
YENİ YATIRIM ALANI; ÇORAP

2017 yılında New York’ta Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nda toplantı 
aralarında Kuzey Kore tartışmaları 
ve iklim değişikliği kadar konuşu-

lan bir diğer konu da Yıldız Savaşları film 
serisinin kahramanlarından Chewbacca 
baskılı Stance çoraplarından giyen Kana-
da başbakanı Justin Trudeau oldu.  
Kanada Başbakanı’nın ayak bileğinde, 
saçı sakalı birbirine karışmış şeklindeki 
film karakterli çorap fotoğrafı, tüm 
dünyada gazete ve televizyonların haber-
lerinin ilk konularından biri oldu.  
Stance çorapları Hollywood aktörleri, 
hip-hop yıldızları, profesyonel atletler, 
kaykaycılar, motosiklet yarışçıları ve –en 
azından şimdilik- bir global lider için 
vazgeçilmez durumda. Kaliforniya’da 
San Clemente’de kurulan girişim bunu 
dayanıklılık, taban desteği, eşsiz tasa-

rımları ve hayranlarına markayı tanıtan 
ünlü destekçileri ile gerçekleştirdi. 
Örneğin markanın destekçilerinden olan 
Jay Z, 2013 yılında çıkardığı Single olan 
“F.U.T.W.” albümünde markadan bah-
setti. Rihanna ve hayranları da çorabın 
fanları arasında.

Çorabın Silikon Vadisi’ndeki 
hayranları
Stance çoraplarını bu kadar sevenler 
sadece Hollywood yıldızı ve sporcular-
la sınırlı değil, melek yatırım şirketleri 
de bu girişimi çok sevdi. Sadece son 
dönem çıkan melek yatırımcılar değil, 
uzun zamandır risk sermayesi işinde 
olan, silikon vadisinde melek yatırım 
şirketlerinin en eskilerinden olan ve 
GrandPa (Büyük Baba) olarak adlan-
dırılan Kleiner Perkins Caufield&Byers 

da firmanın geleceğine güvenenler 
arasında. Sadece Kleiner Perkins 
değil, August Capital, Shasta Venture 
gibi toplamda 24 silikon vadisi melek 
yatırım şirketi de Stance’ye farklı za-
manlarda yatırım yaptı. Şirket 2017 yılı 
itibariyle 400 milyon dolar değerleme 
ile toplam 115 milyon dolar yatırım 
almış durumda. Şirket, erkek çorap ve 
iç giyim bölümlerini geliştirmek için 
daha çok yatırıma ihtiyaçları olduğunu 
ve kadın iç giyimine de gireceklerini 
belirtiyor.

Asıl yatırım yönetim kadrosuna
Shasta Venture kurucu ortağı Tod Fran-
cis hiç kimsenin bu pazarda bu kadar 
bir yatırım beklemediğini ve Kanada 
Başbakanı Justin Trudeau Birleşmiş Mil-
letler Genel Kurulu’nda Stance’in Yıldız 
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Savaşları çorabını giyene kadar markanın 
Silikon Vadisi'nde kimsenin dikkatini 
dahi çekmediğini de sözlerine ekledi.
Yatırım analistleri melek yatırım şir-
ketlerinin asıl yatırımı CEO Jeff Kearl 
üzerine yaptığını belirtiyor. Kearl 2000’de 
internet balonunun patladığı dönemler-
de risk sermayesi ile ilgilenen tam bir iş 
ve pazarlama gurusu. Kearl daha önce 
on yıldan uzun süre Skullcandy AŞ’de 
yönetim kurulunda görev yaptı ve Skull-
candy kulaklıklarının bir dünya markası 
olmasında önemli rol oynayan ekibin 
içinde yer aldı. Ünlülerle işbirliği yapan 
bir markanın herhangi bir ürünü nasıl 
lüks ürün haline getirilebileceğini de 
orada birebir uygulama ve gözlemleme 
fırsatı buldu. 

Amaç marka yaratmak
Stance’nin kurucu ortağı ve CEO’su Jeff 
Kearl, Fast Company dergisine verdiği rö-
portajda Under Armaour gibi, sadece bir 
ürünü çok iyi şekilde yaptıkları ve kısa 
sürede büyük oranda yatırım alacakları 
bir ürün üretmek için yola çıktıklarını 
belirtiyor. Hatta ilk başta hangi ürünü 
üreteceğini bile bilmeyen Jeff Kearl, 
ABD’nin en büyük alışveriş marketlerin-
den birine gidip güneş kremi, kırtasiye, 
mücevher gibi farklı ürünleri incelemiş. 
Bunların brüt kâr marjlarını, pazar payla-
rını, nerede üretildiğini iyice araştırmış. 
Markette basit, sıkıcı plastik çantalar 
içindeki kahverengi, siyah, beyaz ve 
gri çoraplarla dolu reyona gelince ne 
yapmak istediğine karar vermiş. Hedefi 
belliydi artık, sıkıcı çorapları seksi ve 
heyecan verici ürünlere dönüştürmek. 
Kearl, amacının hiçbir zaman sadece 
çorap olarak görmediğini, çorabı sadece 
marka yaratmak için bir Truva atı olarak 
gördüklerini belirtiyor. 

Yatırım için küçük pazar
Çorap pazarı düşük kâr marjına sahip 

ürünler tarafından domine edilen bir 
pazar, NPD araştırma şirketinin verileri-
ne göre ABD’de yetişkin çorap pazarının 
büyüklüğü yıllık 5 milyar dolar civarında. 
56 milyar dolarlık Amerika ayakkabı 
pazarı ile kıyaslandığında melek yatı-
rım şirketleri için alışılmışın dışında, 
yatırım yapmaya değer bulmayacak 
kadar küçük bir pazar. Fakat Stance’nin 
küresel alanda marka olmaya odaklan-
ması yatırımcıları çeken başlıca konu. 

Stance çorapları Hollywood 
aktörleri, hip-hop yıldızları, 
profesyonel atletler, 
kaykaycılar, motosiklet 
yarışçıları ve bir global lider 
için vazgeçilmez durumda.

Stance kurucuları (SoldanSağa, CEO Jeff Kearl, Başkan John Wilson, CMO Ryan Kingman, CPO Taylor Shupe, 
CCO Aaron Hennings)

Stance
Kuruluş Tarihi: 2009

Faaliyette olduğu alanlar: 
Kadın, Erkek, Çocuk çorap / 

Kadın, Erkek içgiyim
Sponsorlukları: NBA, MLB, 
NFL, Harley Davidson, New 

Balance 

Stance çorapları Yıldız Savaşları serisi
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Kearl fikrini ilk -yatırım almak için- 
üniversiteden sınıf arkadaşı ve Domo 
A.Ş. isimli bir teknoloji girişiminin 
sahibi olan Josh James ile paylaştı. 
James’in biraz da Kearl’ün ısrarından sı-
kılarak verdiği 200 bin dolarlık yatırım 
şimdi 4 milyon dolar değerinde. 

Jeff Kearl bu başarıyı nasıl 
yakaladı?
Kearl 2009 yılında ilk çorap işine baş-
ladığında markanın sokaktaki itibarını 
yükseltmek için hedef olarak sörf ve 
paten mağazalarını seçmişti. Stance, 
ekstra topuk güçlendirmesi ve sıkı 
örgüsü ile kısa zamanda kaykaycıların 
vazgeçilmez çoraplarından biri haline 
geldi.10 dolar ile 30 dolar arasında de-
ğişen yüksek fiyatlarına rağmen Stance 
çorapları kaykaycılar ve sörfçüler 
arasında hızlı bir şekilde satılmaya baş-

landı. Hobie Surf mağazasının müdürü 
Natalie Gamette, görsel farkındalığı 
yüksek müşterilerin, Stance’nin en 
çok desenlerin ve renklerin ön planda 
olduğu avangart tarzına bayıldığını 
belirtiyor. Stance ekstrem sporlar 
alanında marka olduktan sonra yönünü 
önemli etkinliklerde ve sosyal medyada 
ürünün tanıtımını yapacak ünlülere 
çevirdi. Hip hop yıldızı Nas, Aktör Will 
Smith ve Basketbol oyuncusu Dwyane-
Wade bu ünlülerden bazıları. İlk zafer 
2015 yılında geldi ve Amerikan Ulusal 
Basketbol Ligi (NBA) ile oyuncuların 
oyun süresince Stance çoraplarını 
giymeleri konusunda sözleşme imza-
ladılar. Bir sene sonra da ABD’nin en 
büyük Beysbol ligi ile aynı sözleşmeyi 
imzaladı. Stance’nin bu adımı önemli 
spor markalarının dikkatini çekti. Bir 
yıl sonra Nike NBA oyuncularının 
çorap haklarını aldı (2017 yılı sezonu 
için). Stance arkasına melek yatırım 
şirketlerini almasına rağmen, Nike ile 
bu alanda rekabet etmedi ve müşterile-
rini tutma konusunda sıkıntılar yaşadı. 
Forrester Araştırma’dan Sucharita 
Kodali, Stance’nin milenyum markası 
olduğunu ve milenyum kuşağının mar-
ka bağımlılığı konusunda biraz vefasız 
olduğunu belirterek açıklama getirdi.

Teknoloji, Stance’nin 
gelişimindeki en önemi faktör
Stance’nin en avantajlı olduğu ko-
nuların başında teknolojik vizyon 
geliyor. Bunu da Stance’de teknoloji 
bölümünün başındaki Avi Cohen ile 

Stance Çoraplarını 
Kullanan Ünlüler
Sporcular
Andre Drummond-Allen 
Iverson-Chandler Parsons-
Dwyane Wade-Klay Thompson-
Lauren Fleshman-Todd 
Richards-Kassia Meador-John 
John Florence-SiljeNorendal-
Nyjah Huston-Chris Cole-
Theotis Beasley-Andrew 
Reynolds-Kenny Roczen-Chad 
Reed-Troy Lee-Bubba Watson-
Mikey Wright

Müzisyenler
Soko-Haim-Nikki Lane-
Thurzday-Santigold-Rihanna-
Big Sean-Willow Smith

Mankenler
Bambi Northwood-Blyth
Hanne Gaby Odiele

Tasarımcılar
Imogene Barron-Ronnie 
Fieg-Alexandra Spencer/4th 
&Bleeker

Sanatçılar/Fotoğrafçılar 
Brooke Reidt-Josie 
Ramondetta-Langley Fox 
Hemmingway-Mark Oblow
Russ Pope-Kid Creature-Todd 
Francis

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Yıldız 
Savaşları çorabı

başarıyorlar. Bir dönem İsrail’de baba-
sından kalma çorap fabrikasını işleten 
AviCohen, daha sonra profesyonel ha-
yata atılıyor. Jeff Kearl, Avi Cohen’i 2014 
yılında Cohen’in son çalıştığı yer olan 
Delta-Galil çoraplarından Stance’ye 
transfer ediyor. Delta-Galil, kendi 
markasının yanı sıra, Nike dahil bir çok 
önemli marka için çorap üreten bir fir-
ma. Avi Cohen ayrıca örgü konusunda 
kendi adına 3 patent sahibi. Stance’nin 
parmak kısmındaki aşınmayı önlemek 
için geliştirdiği teknolojide de Cohen’in 
imzası var. Cohen ve ekibinin Ar-Ge 
laboratuvarında geliştirdiği konular 
arasında çorabı normalden 3 kat es-
netebilen makineden, diğer çoraplara 
göre daha hızlı soğuyabilen çorap 
geliştirmek sayılabilir. 

Willow Smith, Stance kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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İş dünyasında başarının yolu artık inovasyondan geçiyor. Pazarlama ya da üretim anlamında 
yapılan yeniliklerle çorap şirketleri kârlarını artırıp, marka değerlerini güçlendiriyor. 

ÇORAPTA DEVRİM YARATANLAR

Günümüz iş dünyasının en po-
püler kelimelerinden biri olan 
inovasyon, doğru uygulandığın-
da aslında neden popüler oldu-

ğunu bize her uygulaması ile kanıtlıyor. 
Üretim maliyetini düşürenlerden, 
satışlarını ya da kârlarını artıranlara 
kadar inovasyonun doğru uygulamaları 
pek çok alanda firmalara avantaj sağ-
lıyor. Çorap sektörüne inovasyonun gir-
mesi ise son 4-5 yılda iyice arttı. Ayrıca 
bu inovasyonu yapanlar, sadece çorap 
firmaları değil. Nike, Adidas gibi ayak-
kabı firmaları ya da sağlık sektöründe 
faaliyet gösteren bir Ar-Ge şirketi de bu 
alandaki boşluğu görüp yatırım yapan-
lar arasında yer alabiliyor. 

Sadece kutuyu değiştirerek 
kârı artırmak
2017 yılında inovasyon ödülünü kaza-
nan “Seriously Silly Socks” firması da 

bunlardan biri. Şirket, “Kişiselleştir, 
seç, paketle ve kargola” isimli inovas-
yonu ile ABD’de kendi kategorisinde 
birinci oldu. Seriously Silly Socks 
firması bu inovasyonu ile sadece satış-
larını ve kârını artırmadı aynı zamanda 
da paketleme ve nakliye sürelerini de 
kısalttı. Şirketin geliri 2017 senesinde 
yüzde 50 arttı. Yılbaşı, bayram gibi özel 
günlerde satışların arttığını ve hediye 
olarak çorap hediye edildiğini fark 
eden şirket 3 farklı kutu tasarlıyor. İlki 
satın aldığı çorap markasına özel, 3 ya 
da 4 çift çorap alabilen bir kutu, diğeri 
çorap firmasının kendi tasarladığı 
oldukça kaliteli çekmeceli ve tekrar 
kullanılabilir, 4-6 arası çorap alabilen 
bir kutu. Son olarak da müşterilerin 
kendi seçebildikleri 4-6 arası çorabı 
mağazada müşteri temsilcilerinin 
kendilerinin yerleştirip, kargoladığı 
özel hediye kutuları. Bu da müşterilere 

kişisel ve eşsiz bir hediyeyi kaliteli bir 
sunum ile birlikte verme imkanı tanı-
yor. Müşterilerin hem çorap hem de 
paketleme ve kutular için ayrıca para 
ödediğini de belirtelim. 

Geceleri ışıldayan çorap
İnovasyonlar daha çok yukarıda olduğu 
gibi pazarlama ve ürünün sunumu ala-
nında olsa da üretim alanında da çok 
fazla sayıda inovasyon var. Shower Pass 
markası tarafından üretilen çoraplar 
bisikletçiler ve kampçılar için ideal. 
Güneş battığında parlamaya başlayan 
çoraplar ile yol kenarında bisiklet sü-
renler ekstra görünürlük kazanıyorlar, 
bu çoraplar kampçılar için de oldukça 
kullanışlı. Çünkü dağda arkadakiler 
tarafından kolaylıkla takip edilebiliyor-
lar. Yalnız bu çorabın tek dezavantajı, 
sadece bisiklet ve tenis ayakkabıları ile 
giyilebilmeleri. 
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Ayağın su toplamasını 
engelleyen çorap
Çok yürümekten, ayakkabı-
nın rahatsız hissettirmesi ya 
da başka sebepler nedeniyle 
ayağın su toplaması herkesin 
hayatında en azından bir kere 
yaşadığı ve çok acı verici tecrü-
belerden biri. Ayakkabı üretim 
teknolojisinin gelişmesi, bunu 
çok aza indirse de tamamen 
bitmiş değil. ABD merkezli 
Balega firmasının ürettiği mo-
her yünü ve Balega firmasının 

kendi geliştirdiği Drynamix 
teknolosi ile üretilen 
koşu çorapları, bu soru-
nu kökünden çözüyor. 

Aynı zamanda, ayağı 
kuru tutuyor. Çorap o kadar po-

püler olmuş ki, ABD’den Avustralya’ya, 
Hatta Çin’e kadar neredeyse her ülkede 
bu çoraplarla ilgili haberler yapılmış.

Gümüş artık ayaklarda
Çorap sektöründe yapılmış en önemli 
inovasyonlardan birisi de, gümüş 
kullanımı. İtalyan markası Vitalsox 
tarafından üretilen “Feetness First” 
çorapları doktorlar tarafından tavsiye 
edilen bir çorap. Kan akışını hızlandır-
maları, şişliği engellemeleri yararların-
dan sadece birkaçı. Uzmanlar çorabın 
içindeki gümüşün birkaç yıkamada 
çıktığı ve suya karıştığını iddia etseler 
de, bu konuda yapılmış kesin bir araş-
tırma bulunmamakta. 

Akıllı çoraplar hayatımızda
Bir başka inovasyon ise teknoloji ve 
yaratıcılık kullanılarak çorapta nelerin 
yapılabileceğini gösteren eşsiz bir ör-
nek, “Sensoria Smart Socks.” Ayak bile-
ğine, çorabın üzerine takılan bir cihaz, 

fiber sensörlü çoraplar ve cep telefonu 
uygulaması ile birlikte kullanılan akıllı 
çoraplar sporcular için ideal. Cep tele-
fonundaki uygulamayı çalıştırdığınızda 
çorapların alt kısmındaki sensörlerden 
ayak bilekliğine gelen verilerle kalp 
ritminiz, ayağınızın daha çok neresine 
ağırlık verdiğiniz, kaç km yürüdünüz/
koştunuz, adımlarınız arasındaki 
mesafe, tansiyon gibi pek çok değer 
analiz ediliyor ve gerçek zamanlı olarak 
cep telefonunuz aracılığıyla size bildi-
riliyor. 160 dolara satılan akıllı çoraplar, 
ABD’de birçok sporcu tarafından 
kullanılıyor.

Son yıllarda çıkmış 13 başarılı 
inovasyon örneği
1. Nike ayakkabıya entegre çorap
Nike’ın ayakkabıya entegre edilmiş 
çorapları Mercurial ayakkabıları ilk 
olarak 2014 Brezilya dünya kupasında 
piyasaya sunuldu. 

2. Kate Brien’in klasik tablo 
çorapları
Tasarımcı Kate Brien’ın Van Gogh, 
Frida, Leonardo Vinci gibi sanatçıların 
efsane tablolarını çoraba işlediği çorap-
lar 2014 yılında piyasaya sunuldu ve ol-
dukça ilgi gördü. Çoraplar 15 dolardan 
başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

3. Nike Hyper-Elit çorapları
Nike’in kişiselleştirilebilen çoraplarının 
en büyük özelliği, çorapların hava ala-
bilmesi ve ayakların ön ve arka kısmın-
da daha kalın ve yumuşak yapılması. 
2013 yılında piyasaya sunulan çoraplar 
10 dolardan satışa sunuldu.

4. Aylık çorap aboneliği
Satış temelli bir inovasyon da Fransa 
merkezli Pharmacie Goods firmasın-
dan. 3-6-12 aylık paketlerle üye olunan 
kampanyada, şirket size her ay İtalya’da 
üç kuşaktır çorap yapan fabrika tarafın-
dan üretilmiş lüks çorapları gönderiyor. 
2014 yılında başlayan kampanyadan 
yararlanmak için 3 aylık abonelik 20 
Euro, 12 aylık abonelik 18 Euro olarak 
ücretlendirilmiş.

5. Kan basıncını düzenleyen 
tasarım çorapları
Sağlık alanında uzun zamandır kullanı-
lan kan basıncını düzenleyen çoraplar 
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RejuvaHealth şirketi tarafından tasarım 
ile birleştirilerek herkesin kullanımına 
sunuldu. 30 dolardan başlayan çorapların 
onlarca farklı renk ve tasarımı mevcut. 

6. Çizgili şeffaf çoraplar
Çizgili ve polyesterden yapılan şeffaf 
çoraplar 2016 yılının en moda çorap-
larının başında geliyordu. Mavi ve 
kırmızı çizgilerle teni gösteren şeffaf 
kısımların birleşimi 5 dolardan satışa 
sunuldu. 

7. Nike Elit mürekkep baskılı 
basketbol çorapları
Nike’ın basketbolcular için ürettiği 
değişik mürekkep baskılı tasarım 
çorapları 2015 yılında piyasaya sunuldu. 
Sınırlı sayıda üretilen çorapların bir 
kısmı Türkiye’de satışa sunuldu. Nike 
Mürekkep baskılı çorapların yurtdışı 
satış fiyatı 30 dolar idi.

8. Akıllı bebek çorapları
Bebeklerin uykusunda ani 
ölümlerini engellemek amacıyla 
geliştirilmiş “Akıllı Bebek Çorapları” 
cep telefonunuza indireceğiniz 
bir uygulama ile çalışıyor. ABD’de 
yılda ortalama 3 bin 500 bebeğin 
uykusunda ani ölümünün önüne 
geçmek için tasarlanan çoraplar 
bebeğin kalp atışlarında ya da 
nefes almasında bir yavaşlama 
olduğu zaman cep telefonuna sinyal 
gönderiyor. Uygulama ayrıca bebeğin 
uyku düzenini, kanındaki oksijen 
seviyesini ve kalp ritmi gibi bir çok 
göstergeyi de ölçüyor. Çoraplar 300 
dolardan ABD’de satışa sunuldu. 

9. Mealtime çorapları
Jeen firması tarafından tasarlanan eğ-
lenceli yemek çoraplarında pizzadan, 
hamburgere kurabiyeye kadar farklı 
çorapları bulmak mümkün. Yurtdışın-
da 8 dolara satılan çorapların özellikle 
baskı kaliteleri dikkat çekici.

10. Derin toplar damar 
pıhtılaşmasını önleyen robotik 
çorap
Ulusal Singapur Üniversitesi araştır-
macıları tarafından geliştirilen robotik 
çorap kan akışına yardım ediyor. 
Çorap aynı zamanda bilek kaslarının 
iyileşmesine de yardım ediyor. 

11. Alarm saatli çorap
Eğer yataktan zor uyananlardansa-
nız bu çoraplar tam size göre. Cep 
telefonu uygulaması ile birlikte çalışan 
çorap, sabahları uygulama üzerinden 
belirlediğiniz saatte ayağınıza masaj 
yaparak huzur içinde uyanmanızı 
sağlıyor. 

12. Sınav kalemi tasarımlı 
çoraplar
Geleneksel silgili sarı sınav kalem-
lerinden ilham alınarak üretilmiş 
çoraplar ucundaki koyu kısmı ile ucu 
açık bir kalemi andırıyor. Genç kızlar 
hedeflenerek tasarlanmış kalemler, 
ABD’de 10 dolardan satılıyor.

13. Grafiti çoraplar
Kanadali Grafiti sanatçılarının 
eserlerinden ilham alınarak üretilen 
çoraplar kutu içinde satılıyor. Müşteri 
kutuyu açıncaya kadar hangi tarzda 
ürün aldığını görmeden alıyor. 

Akıllı bebek çorapları

Grafiti çoraplar

Kate Brien’in klasik tablo çorapları
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Dergimizin bu sayısında sizlere 
EUROSTAT rakamları ışığında, 
öncelikle Avrupa ülkelerinin, 
Avrupa dışı ülkelerden yaptığı, 

tüm çorap kategorilerini içeren toplam 
rakamlarla, Türkiye’nin rekabet anali-
zini yapacağım. Dergimizin ilerleyen 
sayılarında, dünya çorap ihracat paza-
rını, Birleşmiş Milletler'in COMTRADE 
rakamlarını kullanarak analiz etmeye 
devam edeceğim.  Türkiye her ne kadar 
çorap ihracatının çok büyük kısmını 
Avrupa ülkelerine yapsa da, dünya çorap 
pastasındaki konumumuzu analiz et-
meyi, gelecekteki trendleri görebilmek 
açısından önemsemekteyim. 

Çin Avrupa pazarında henüz 
zayıflık göstermiyor
Çin’e kotaların kaktığı 2003 öncesi 
dönemde Avrupa çorap ithalatının en 
büyük ülkesi tartışmasız Türkiye idi. 
2000 yılı ile başlayan süreçteki trendlere 
Grafik 1’den baktığımızda, Türkiye’nin 
zirveyi  yüzde 48,1 pazar payı ile 2003 yı-

DÜNYA ÇORAP İHRACATI DÜŞMEYE BAŞLAYAN ÇİN, 
AVRUPA’DA GÜCÜNÜ KORUYABİLECEK Mİ? 
Son 8 yıllık süreçte Türkiye, Avrupa dışı ülkelere yaptığı yüzde 44’lük ihracat payı ile dönemin 
en güçlü performansını gösterirken, Çin'deki yavaşlama dikkat çekiyor. Veriler,  Çin’in Avrupa’ya 
çorap ihracatı azaldığında, bundan ilk yararlanacak ülkenin Vietnam olabileceğini söylüyor.

lında yakaladığı görülmektedir. Aynı yıl, 
Çin ise sahip olduğu yüzde 11,2 pay ile 
2000 sonrası en düşük seviyesindeydi.  
Hepimizin birebir yaşadığı, Avrupa 
pazarında, 2003 yılından sonra, çorapla-
rına kotaların kalkmasıyla Çin, çok hızlı 
bir pazar payı artışı yaşamış ve tüm ço-
rap segmentlerini içeren 2010 yılı çorap 
ihracatıyla, EU28 pazarında yüzde 55,2 

pay ile zirveyi görmüştü. Çin’in zirveyi 
gördüğü  2010 yılı ise Türkiye için yüzde 
23 pazar payı 2000 yılından beri yaşadığı 
en düşük seviyeydi.  Daha önceki yazı-
larımdan hatırlayacaksınız, Çin’in pazar 
payı kazancı, ucuz çoraplarıyla Avrupa 
pazarını büyütmesi sayesinde olmuştur. 

Avrupa içi çorap ithalatı payı 
yarı yarıya düşmüş
Geriye bakıp rakamları analiz ettiği-
mizde gördüğüm ilk değişim, Grafik 
2’de de görebileceğiniz gibi, Avrupa içi 
ülkelerin çorap ihracat rakamlarında 
yaşanan düşüştü.  2000 yılında, EU28 
ülkelerinin, Avrupa içi ülkelerden 
yaptıkları  toplam çorap ithalatının payı 
yüzde 77 iken, bu oran önce Türkiye’den 
gelen baskılarla 2003 yılına kadar yüzde 
50’ler civarına düşmüş, 2003 sonrası 
ise Çin’in devreye girmesiyle bu düşüş  
istikrarlı bir şekilde devam etmiş ve 2017 
yılında yüzde 36 ile en düşük seviyesini 
görmüştür.  Aynı şekilde EU28 çorap 
ithalatında Avrupa dışı ülkelerin payı, 
2000 yılındaki yüzde 23 oranından, 2017 
yılındaki yüzde 64’e, neredeyse iki katı-
na çıkmıştır. Bu değişimin, Avrupa’nın 
çorap fiyatları üzerindeki etkisini ise 

DA KONG TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ MİTHAT ARACI
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dergimizin gelecek sayısında analiz 
edeceğim. Grafik 2’de oransal olarak 
gördüğümüz bu dönüşümün rakamsal 
ifadesini,Tablo 1’de görebilirsiniz.  Bu 
rakamlara göre, 2000-2010 arası Avrupa 
içi ülkelerin kendi aralarında yaptığı 
çorap ihracatının 3,187 milyon çiftten 
2,244 milyon çifte, çok ciddi bir oranda 
yüzde 30 oranında düşme kaydetmiştir. 
Aynı dönemde, Avrupa’nın dışındaki ül-
kelerden, özellikle Çin’den yaptığı çorap 
ithalatı, tablo 1’de görüleceği gibi, 1,507 
milyon çift iken, Çin’in zirve yaptığı 
2010 yılında bu rakam 3,760 milyon çifte 
çıkmış, yani yüzde 150 büyümüştür.
 
Çin Avrupa içi ithalatı 
baltalıyor
EU28 iç ticaretindeki düşüş, 2010-2017 
döneminde yerini küçük de olsa yüzde 4 
oranında yükselişe bıraksa da 2000-2017 
döneminde Avrupa ülkelerinin kendi 
içlerinde yaptığı ticaret kaybı yüzde 
27 olmuştur. Aynı şekilde,  2000-2017 
döneminde, Avrupa dışından gelen 
çorap ithalatı ise yüzde 180 artmıştır. 
Çin öncesi dönemde, azalıyor da olsa 
Avrupa’da çorap üretimi yapılmaktaydı. 
Çin’in olmadığı, 2003 öncesi dönemde 
Avrupalı alıcılar,  artan miktarda, başta 
Türkiye olmak üzere, Avrupa dışından 
fason çorap alımı yapmaktaydılar. Ancak 
Çin’in 2003 yılında devreye girmesiyle, 
Çin ucuz çoraplarını hem fason hem 
de kendisi direkt olarak, her ülkeye ayrı 
ayrı satmaya başladığından, Avrupalı 
satıcılara ciddi bir rakip olmuş ve onların 
kendi aralarında yaptıkları çorap ticare-
tini baltalamaya başlamıştır. Tablo 1’de 
ağırlık değişimlerine bakarsak, 2000-
2010 döneminde Avrupa içi ticaretin 
yüzde 72 düştüğünü, 2010-2017 döne-
minde yüzde 18 toparlandığını ancak 
2000-2017 döneminde yüzde 45 lik kayıp 
yaşandığını görürüz. 2000-2010 döne-
minde Avrupa dışından yapılan çorap  
ithalatındaki 2,253 milyon çiftlik artışın 
yüzde 85’i Çin’e yüzde 10’u Türkiye’ye, 
yüzde 3’ü Pakistan’a ve yüzde 1’i Endo-
nezya tarafından paylaşılmıştır.  Yani bu 
dönemi Çin’in Avrupa pazarını istila dö-
nemi olarak adlandırabiliriz. 2010-2017 
dönemindeki Avrupanın dış ülkelerden 
yaptığı 456 milyon çiftlik çorap ithalat 
artışının yanızca yüzde 2 si Çin tarafın-
dan paylaşılmış, Türkiye, bu dönemde 
artıştan aldığı yüzde 44’lük pay ile döne-
min en güçlü performansını göstermiş, 
Pakistan ve Endonezya sırasıyla yüzde 36 

ve yüzde 28 lik payı ile Türkiye’yi takip 
etmiş ve Avrupa çorap pazarında yerini 
hızla almaya başlayan Vietnam’da yüzde 
9’luk payı bölüşmüştür. Türkiye’nin bu 
dönemdeki güçlü performansı yanında, 
Çin’in 2010 yılı sonrası yavaşlaması çok 
dikkat çekmektedir.

Çin pazara nasıl hakim oldu? 
2000-2010 döneminde Türkiye’nin 
Avrupa’ya çorap ihracatı, 646 milyon 
çiftten 876 milyon çifte yüzde  35 artmış 
ancak bu artış pazarın büyüme hızının 
çok altında kalmıştır. Çin’in ihracatı 
ise aynı dönemde 157 milyon çiftten, 
2,075 milyon çifte, inanılmaz bir şekilde 
yüzde 1266 (yaklaşık 13 kat) artmıştır. 
Ucuz fiyatlarıyla Çin çoraplarının 
Avrupa piyasasını istila ettiği dönem, bu 
2003-2010 dönemidir. Ancak Çin 2010 
yılından 2017 yılına kadar, ilk dönemdeki 
performansının gösterememiş ve 
2075 milyondan 2,084 milyon çifte, 
yalnızca 9 milyon çift artışla neredeyse 
hiç büyüyememiştir. Türkiye ise aynı 
dönemde 875 milyondan 1,076 milyon 
çifte, 201 milyon çift artışla, Avrupa 
pazarının aynı dönemde toplam büyüme 
hızı olan yüzde 12’nin yaklaşık iki katı 
olan yüzde 23 oranında sağlıklı bir 
oranda büyümüştür.  
Bir sonraki bölümde analiz edeceğim 
Çin çorap ihraç fiyatlarındaki artış, Çin’i 
yalnızca Avrupa pazarında zorlamı-
yor, Grafik 3’de görebileceğiniz gibi, 
dünya pazarlarında da satışlarında 
düşme ile karşı karşıya bırakıyor. Çin’in 
dünya pazarlarında başlayan bu düşme 
trendini, Avrupa pazarında henüz net 

olarak göremesek de, "Çin’in Avrupa 
çorap ithalat pazarında 2010 yılı sonrası 
yaşamaya başladığı büyüyememe soru-
nu, bir sonraki aşamada pazar kaybına 
dönüşebilir mi?” sorusunu sorduruyor 
bana. Yakın gelecekte bu sorularımızın 
cevabını EUROSTAT rakamlarında bu-
labileceğimi umuyorum.  Şimdi de bana 
şu soruyu sorduğunuzu duyar gibiyim; 
”Çin Avrupa’da düşmeye başlarsa yerine 
kim çıkış yakalayabilir?” Bu sorunuza 
cevap verebilmem için analizimizi biraz 
daha derinleştirelim.

Çin’in yavaşlaması hangi 
ülkeye yarayabilir?
Pakistan 2000-2010 döneminde 51 
milyondan 113,2 milyona yüzde 123 ve 
2010 -2017 döneminde 113 milyondan 
278 milyon çifte güçlü bir şekilde yüzde 
146 büyümüştür. Pakistan’ın büyümesi, 
2000-2017 dönemi için yüzde 447 gibi 
Avrupa dışı ithalat büyümesinin 1,5 
katı olan oldukça iyi bir performans 
yakalamıştır. 
Endonezya ise 2000-2010 döneminde, 
118 milyondan 147 milyona yüzde 25 
oranında büyürken, yüzde 150 olan 
Avrupa dışı ithalat pazar büyümesi-
nin oldukça altında kalmıştır.  Ancak 
Endonezya, 2010 -2017 döneminde 147 
milyondan 243 milyon çifte yüzde 86 
oranında güçlü bir şekilde büyümüş-
tür. Endonezya’nın 2000-2017 dönemi 
büyümesi, Pakistan kadar iyi olmasa da, 
Avrupa dışı ithalat ortalamasının biraz 
altında olan yüzde 132 oranındadır. Özel-
likle Pakistan ve kısmen Endonezya, 
Çin’in inişe geçeceğini tahmin ettiğim 
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TABLO 1 - EU28 ÜLKELERİ 2000-2017 DÖNEMİ İTHALAT ANALİZİ (MİLYON ÇİFT)

önümüzdeki dönemde, Çin’in yerini 
doldurabilecek potansiyel ülkeler olarak 
görülebilirler. Ancak Çin’e coğrafi olarak 
uzak olmaları nedeniyle, Çinli yatırımcı-
ların fabrikalarını taşıma, yatırım yapma 
anlamında ilk tercihlerinin Endonezya 
ve Pakistan olmayacağını tahmin etmek-
teyim. Bu nedenle Çin ve Endonezya’nın 
gelecekteki potansiyelleri kısıtlı kala-
bilecektir. Türkiye’ninde bu dönemde 
pastadan ilave bir pay kapabileceğini 
tahmin etmekteyim.  Avrupa’ya yakınlık, 
gümrük birliği, geçmişten gelen bilgi ve 
teknik birikim, yeni ve nitelikli makina 
parkuru, hızlı üretim, dizayn kabiliyeti, 
müşteriye kredi açma vs. gibi birçok 
faktör Türkiye’yi çorap alanında Avrupa 
pazarı için vazgeçilmez kılmaktadır. 
Ancak Türkiye’nin daha fazla büyüyebil-
mesi için Avrupa dışı pazarlara yayılması 
da stratejik olarak gereklidir.

Vietnam hızla büyüyor
2000-2017 döneminde, her ne kadar  
küçük olsa da, en büyük sıçramayı 
Vietnam’da gözlemekteyiz.  Vietnam’ın 
EU28 ülkelerine çorap ihracatı bu 
dönemde 2,6 milyon çiftten 47 milyona 
çıkarak yüzde 1697 (17 kat) büyümüştür. 
2000-2010 arası 2,6 dan 6,2 milyona yüz-
de 136 lık iyi bir büyüme gerçekleştirmiş, 
2010-2017 yılları arası daha da hızlanarak 
6,2 den 47 milyona yüzde 667 lik iyi bir 
büyüme gerçekleştirmiştir. Vietnam ger-
çek zıplamasını son bir yılda 2016-2017 
yılları arasında 12,9 milyon çift çoraptan  
47 milyona yüzde 400.7 büyüyerek 
gerçekleştirmiştir.  Bu rakamlar Avrupa 
dışı çorap ithalat rakamlarının, özellikle 
Çin’in yavaşlamaya başladığı 2010 yılı 
sonrası için oldukça güçlü rakamlar-
dır. Vietnam’ın son birkaç yıldaki ani 
atağı, bize açık olarak, gelecekte Çin’in 
Avrupa’ya çorap ihracatı azaldığında, 
bundan ilk yararlanacak ülkenin Viet-
nam olabileceğini söylemektedir. Hem iş 

gücünün ucuzluğu,  Çin’e yakınlığı hem 
de Çin’den yatırım çekme kapasitesi 
nedeniyle, belki de bu süreç başlamış 
olabilir. Benim için, Çin rakamlarında 
bu azalmayı istatistiksel olarak ispatla-
yabilmem için biraz zamana ihtiyacım 
olacaktır. Çok emin olmasam da, Çin 
çorapçılarının artan maliyet karşısında 
üretimlerini Vietnam’a kaydırıyor 
olmaları yine de çok büyük bir olasılık 
gibi görünüyor. Benim yakından takip 
ettiğim, ancak yazılarımda şu ana kadar 
hiç bahsetmediğim, dünya çorap makina 
ithalat rakamlarına göre 2015-2016 yıllı-
rında en çok sayıda makina alan ülkeler 
arasındadır, Vietnam. En önde gelen 
ülkelerden birisi de Hindistandır. Ancak 
Hindistan, hem Avrupa hem de dünya 
pazarlarına yaptığı çorap ihracatında, 
şu ana kadar henüz dikkatimi çekecek 
ölçüde, bir trend artışı gösterememiştir. 
Bununla beraber gelecekte göster-
meyeceğinin de bir garantisi yoktur. 
Hindistan’da sayısı artan çorap makina 
sayısı, ihracatın yanında, iç piyasasının, 
gelir seviyesi artışına paralel artabilecek 

talebine yönelik kullanılıyor olabilir. 
Çin çorap makina firmalarından, 2015-
2016 yıllarında (2017 Çin rakamlarını 
henüz UN COMTRADE yayınlamadı) 
Hindistan, yaklaşık iki yılda toplam 
5 bin,  Vietnam ise 2 bin 500 makina 
almıştır.  Hindistan yalnızca Çin maki-
naları talep ederken, Vietnam ise az da 
olsa bir miktar İtalyan çorap makinası 
almaktadır. Son birkaç yıldır, dünya-
daki en büyük çorap makina ithalatçısı 
Türkiye’nin, yıllık ortalama makina tale-
bi olan, çoğunlukla İtalyan malı, 2,000-
2500 makina ile karşılaştırıldığında 
(Türkiye ayrıca yılda ortalama 400-500 
eski çorap makinasını yurt dışına ihraç 
ediyor), Hindistan’ın yakın gelecekteki 
büyüme potansiyeli yakından izlenmeye 
değer görünüyor. Dergimizin bir sonraki 
sayısında sizlere Avrupa çorap paza-
rında, 2000-2017 yılları arasındaki fiyat 
ve büyüme trendlerini analiz etmeye 
devam edeceğim. Sonraki sayılarda ise 
dünya çorap ithalat pazarındaki trend 
değişimlerini derinlemesine irdelemeye 
çalışacağım.
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VİETNAM  2,6  6,2  47,0  3,6  40,8  44,3 0% 9% 2% 136% 662% 1697%
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IşIltIyI 
sevenler 

simlere 
bulanacak
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Minik pırıltılarla 
kıyafetlerin şıklığını bir doz 
daha artırdık.

Kadınların özellikle topuklu 
ayakkabı ile tercih ettiği 
simli çoraplar, stilin ilgi 
odağı olmayı başarıyor.

Hem klasik hem de 
spor stile hitap eden 
simli çoraplar bu yazın 
gözde tamamlayıcı 
aksesuarlarından. 

Renk renk simli çoraplar, 
özellikle etek ve elbise 
altında kullanılıyor. 

Michael Jackson ruhu 
tüm ışıltısıyla çoraplarda…

Pırıltıların ayakları saran naif dokunuşu simli çoraplarda…
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Kadınsı ve çekici… 
2018 yazının en asil 
parçalarından dantelli 
çoraplar, gizemli 
ruh halinin en özel 
yansıması…

Tenis kortundan sokaklara… 
Hem rahat hem cool 

görünümün dersini veren 
beyaz çizgili çorapların 

özellikle bilek üstü modelleri 
en çok tercih edilenler 

arasında.

İster spor ayakkabı, ister 
topuklu… Bu yaz beyaz 

çoraplar tüm zamanların 
algısını yerle bir ediyor, stilin 

en trend tamamlayıcısı rolünü 
üstleniyor.
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Serseri ruhun kadınsı görünümü
Mini eteğin ya da kot şortun altında 
daha kadınsı görünmeyi sağlarken 
deri ceketle tamamlandığında adeta 
bir rock yıldızı havasına büründüren 
file çoraplar, bu yazın vazgeçilmez 
kombinleri arasında…

Masumiyetin inceliği
Pek zarif, fazla naif… Fiyonk çoraplar, 2018’in yaz 

sezonunda yeniden trend olmayı başardı. 

Okullu olup, sınıfları doldurduğumuz yılların 
masumiyetiyle yeniden trend olan fiyonk 

çoraplar, bu yaz da özellikle mini eteklerin altında 
en sevimli haliyle bizlere gülümsüyor.

Yazın dayanılmaz hafifliği
Yaz demek, hafiflik demek…  Abartı 

sevmeyen, sadelikte ısrarcılar için hem 
rengarenk hem de soft bir görünüm 

sağlayan bu çoraplar yazın en sevilen 
tamamlayıcı olmaya aday.

Görünenin ötesinde
Var ama yok gibi; hafif mi hafif, tarz mı 
tarz transparan çoraplar, stiline güvenen 
kadınların favorilerinden. 2018 yazının 
modası, transparan parçaları çok sevdi. 
Bot, çanta ve trençkotlarda görmeye 
alıştığımız transparan parçalar, şimdi de 
çoraplarda kendini gösteriyor. 
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SOSYAL SORUMLULUK

SEN DE BİR OYUNCAK TASARLAR MISIN?
Bu yarışmanın bıraktığı, yüzlerde sıcak bir tebessüm, kucaklarda el emeği göz nuru rengarenk oyun-
caklar… Okyanus Akademi’nin duygusal emek projesi kapsamında düzenlediği “Sen De Bir Oyuncak 
Tasarla” yarışması, küçük dokunuşlarla büyük mutlulukların yaratılabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Tekstil ve çorap sektöründe yaşa-
nan en büyük sıkıntının kalifiye 
ve yetişmiş eleman olduğunu 
fark ederek, bu sorunun 

çözümü için önemli bir adım atan 
Okyanus Çorap, 2014 yılında Okyanus 
Akademi fikrini ortaya çıkardı. Ok-
yanus Çorap, piyasada rakiplerinden 
bir adım önde olabilmenin ve ayırt 
edilebilmenin tek unsurunu insan 
gücü olarak gördü; yeni makinelere ve 
teknolojilere yatırım yapılsa da, bunu 
kullanacak ve geliştirecek asıl unsu-
run insan olduğu gerçeği ile harekete 
geçti. Ve serüven başladı… Okyanus 
Akademi, doğru insanı istihdam edip, 
bu insanları gerek mesleki gerekse 
de kişisel yeteneklerini geliştirecek 
eğitim metotları oluşturmaya başladı. 
Bu çalışmalar sonucunda, işletmede 
var olan birimler arası çatışmalar 

nerdeyse bitme noktasına geldi. 
İletişim geliştikçe, bu verimlilik ve 
başarı olarak Okyanus Akademi’ye 
de yayılmaya başladı. Ve asıl can alıcı 
nokta; Okyanus Akademi anlamlı bir 
projeye imza atarak, ‘Duygusal Emek’ 
adı altında bir çalışma düzenledi. 
Küçük bir tohum olarak toprağa eki-
len Okyanus Akademi; kısa süre için-
de önce Okyanus Çorap firmasında, 
zamanla müşterileri ve tedarikçileri 
arasında rüzgârın taşıdığı tohumlar 
gibi başka yerlerde de çiçekler açmaya 
başladı. En nihayetinde üniversite-
lerde ve eğitim merkezlerinde bir 
model olarak çalışmalara başladı. 
Eğitimin bir paylaşım ve duygusal bir 
bağ olduğu inancıyla hareket eden 
Okyanus Akademi, düzenlediği “Sen 
De Bir Oyuncak Tasarla” yarışması 
ile insanlar arasında duygusal olan 

bağları somutlaştırmak ve bunu bir 
çaba haline getirmeyi hedefledi. Fir-
ma çalışanları ve onların çocukları ile 
başlayan süreç, zaman içinde maddi 
sıkıntı yaşayan çocukların kırtasiye, 
okul ve eğitim konularında yardımla-
ra devam ederek ilerledi. 

Küçük dokunuşlar, büyük 
mutluluklar
Son olarak da Türkiye’de yaşayan 
zorunlu misafirlerimiz olan Suriyeli 
çocukların yüzünü güldürecek, sosyal 
bir çaba ve bilinç oluşturacak “Sen De 
Bir Oyuncak Tasarla (SEBOT)” yarış-
ması hayata geçirildi. Bu yıl ikincisi 
düzenlenen duygusal emek projesi 
SEBOT kapsamında 1915 adet tasarım 
katıldı. İki turlu olarak düzenlenen 
seçmelerde ilk turda katılan 1915 
eserden 300 tasarım iki tura kalma 
başarısını gösterdi. İkinci tura kalan 
300 tasarım içerisinde yapılan 2 tur 
değerlendirmeleri sonucunda 16 
tasarım 2. SEBOT Yarışması’nda ödül 
almaya hak kazandılar. 
“Sen de Bir Oyuncak Tasarla” yarış-
masının ödülleri 11 Mayıs akşamı 
Atakent Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirilen ödül töreni ile sahiplerini 
buldu. Sunuculuğunu Berda Taşkın’ın 
yaptığı geceye ilgi beklenenin üzerin-
de oldu. Sultan Alparslan İlköğretim 
Okulu Öğrencilerinde performansları 
ile renk kattıkları gecede birinciliği 
yarışmaya Tekirdağ’dan katılan Bade 
Şimal Yüksel "sırt çantası" adlı tasarı-
mı ile kazandı.
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Bir önceki yazımızda 
hastalıkların ne kadar arttığına 
ve bu artışın nedenlerine kısaca 
değinmiştik. Artan hastalıklar 

karşısında, tüm ülkelerin sağlık 
sistemlerinin yetersiz kalabileceğini 
ve bunun sadece koruyucu hekimlik 
ve fonksiyonel tıp uygulamaları ile 
engellenebileceğini belirtmiştik. 
Koruyucu hekimlik kavramı da 
oldukça yanlış anlaşılan aslında 
üzerinde çok fazla durulması gereken 
bir kavram ancak ben bu yazı 
dizisinde önceliği fonksiyonel tıp 
kavramına vermek istiyorum. 
Fonksiyonel tıp ülkemizde çok yeni 
bir kavram. Çoğu ABD’de olmak 
üzere tüm dünyada yaklaşık 3 
bin civarı fonksiyonel tıp uzmanı 
var. Ülkemizde ise henüz bir elin 
parmaklarını geçemeyecek kadar 
az sayıda hekim bu yeni bakış 
açısını öğrenmek için Amerika’daki 
Fonksiyonel Tıp Enstitüsü’nden 
(Institute for Functional Medicine)  
eğitimlerini almakta. Fonksiyonel 
tıp yaklaşımını özetlemek gerekirse 
hastalığınızın sadece bulgularını 
tedavi etmek yerine bu hastalığa 
neden olan fonksiyonel bozukluğu 
araştırıp onu düzeltmeye odaklanan 
bir yaklaşımdır. 
Fonksiyonel tıp, yaygın olarak 
standart tıpta hastanelerde uygulanan 
testlere ilave olarak daha ileri 
biyokimya, mikrobiyoloji ve genetik 
testleri kullanır. Fonksiyonel tıp aynı 
zamanda kişinin genetik/epigenetik 
yapısını, SNP-Single Nükleotid 
Polimorfizmlerini, vücudun doku 
düzeyindeki toksin (ağır metal vb.) 
yükünü ve hücreiçi düzeyde vitamin, 
mineral ve omega3 düzeylerini göz 
önünde bulundurarak kişiye özel bir 
tedavi yaklaşımı sunan ileri bir tıp 
uygulamasıdır. Ben fonksiyonel tıbbı 
geleceğin kişiye özel tıbbı olarak 
adlandırıyorum.
İlk bakışta birçok ileri testin 

ülkemizde henüz yapılamaması ve 
yurt dışına gönderilmesi nedeniyle 
herkesin rahatlıkla karşılayabileceği 
bir tıp ekolü değilmiş gibi duruyor 
ancak zamanla fonksiyonel tıp 
yaklaşımı daha da yaygınlaştığında 
tüm bu testler ülkemizde de 
yapıldığında çok daha fazla hastamız 
bu ekolden istifade edebilecek. 
Amerika’ da Clevelend Kliniği 
ile ilişkili olarak kurulmuş olan 
Fonksiyonel Tıp Enstitüsü dünya 
çapında bu ekolün öncülüğünü 
yapmakta ve tüm dünyadan eğitim 
alan hekimlere yaklaşık 2 yıllık bir 
eğitim sonrasında vaka sunumu ve 
yazılı sınav neticesinde sertifika 
vermekte. Bu eğitimleri alıp 
meslektaşları ile paylaşan birkaç 
hekimiz Türkiye’de. Ancak pek de 
uzak olmayan bir tarihte fonksiyonel 
tıp uygulamalarının standart doğru tıp 
uygulamaları olarak yaygınlaşacağını 
göreceğimizden eminim. Belki Sağlık 
Bilimleri Üniversitemiz bünyesinde 
bir enstitü kurabilirsek ülkemiz adına 
halk sağlığı adına çok güzel işler 
yapma şansımız olabilir. Koruyucu 
Hekimlik ve Fonksiyonel Tıp 
Derneğimizin öncelikli hedeflerinden 
birisi de koruyucu hekimliğin ön 
planda olduğu sağlık politikalarının 
gerekli olduğunu raporlar halinde 
sunmaktır.
Fonksiyonel tıp, temelde hayatınızdan 
çıkarmanız gereken zararlı ve alerjik 
gıdalardan, kötü yaşam tarzınızdan 
ve stresten sizi kurtarıp sağlıklı 
beslenen, egzersiz yapan ve dingin 
bir zihne ve kaliteli bir uykuya 
sahip bireyler olmanızı sağlayarak 
hastalıklarınızdan kurtulmanıza 
destek olur. Bu nedenle bu ekolün 
yaklaşımına ancak bilinçli bir hasta 
grubu uyum sağlayabilir. 
Fonksiyonel tıbbın, “ben hiç bir 
şey yapmayayım doktor sen kes 
biç, hiç ağrı hissetmeyeyim” diyen 
ya da “bana egzersiz deme perhiz 

Hastalıkların tedavisinde 
Fonksiyonel tıp yaklaşımı

Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
Koruyucu Hekimlik ve Fonksiyonel
Tıp Derneği Başkanı
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deme, ilacımı ver ben gideyim” diyen 
hastalara uygulanması mümkün 
değil. Ben, üniversitede bana 
başvuran hastaların yarısına, daha 
en başta iyileşmek için yeterince 
istekli ve kararlı bulmadığım için tam 
anlamıyla fonksiyonel tıp yaklaşımını 
uygulayamıyorum, standart 
tedavilerinin yanında bir miktar 
takviye ve birkaç öneri ile yetinmek 
zorunda kalıyorum. Hastalarımızın 
da tedavi sürecinin bizzat içinde rol 
alması fonksiyonel tıp yaklaşımının 
olmazsa olmazı.
Fonksiyonel tıp, özellikle standart 
tıp uygulamalarının tamamen 
tedavi etme anlamında çok başarılı 
olamadığı kronik inflamatuar 
hastalıklar için daha iyi bir çözüm 
sunabilmektedir.
Kronik inflamatuar hastalıklar 
dediğimiz başlık, demanstan 
diyabete, kalp damar hastalıklarından 
kansere, haşimoto tiroiditinden 
romatolojik rahatsızlıklara, 
depresyondan reflüye, irritabıl 
barsak hastalığından sedef gibi cilt 
hastalıklarına, multiplskleozdan 
alerji ve astıma kadar birçok hastalığı 
kapsayan bir başlıktır. Tüm bu 
hastalıkların altında yatan sebep 
büyük ölçüde kronik inflamasyondur. 

Bu nedenle fonksiyonel tıp yaklaşımı 
tüm bu hastalıklarda rutin standart 
tıp tedavisine çok olumlu katkısı olur. 
Ancak bu hastalara yönelik yapılan 
fonksiyonel tıp uygulamaları mutlaka 
ilgili branş doktorları ile iletişim 
sağlanarak yapılmalıdır.
Standart tıp uygulamaları ayırıcı 
tanı ile hastalığın adını koyma ve 
hastalıkla eşleşen ilaç ve ameliyatların 

uygulaması konusuna daha fazla 
odaklanırken, fonksiyonel tıp 
hastalığın adı ya da bölgesinden 
ziyade altta yatan fonksiyonel 
bozukluğun nereden kaynaklandığını 
bulmaya odaklanır ve ileri laboratuvar 
testleri ile hastalığın sebebini ortaya 
çıkarır. Sonrasında da sebebi ortadan 
kaldıracak tedavileri ve yaşam tarzı 
değişikliklerini hastanın da bizzat 
sürece katılmasıyla hayata geçirir.
Fonksiyonel tıp uzmanı standart 
tıpta sıkça kullanılan idiyopatik 
(sebebi bilinmeyen) kavramını pek 
kullanmaz.
Bugünkü standart tıp uygulamasında 
derisindeki döküntü için 
dermatolojiye, otoimmuntiroiditi 
için endokrinolojiye ve inflamatuar 
barsak hastalığı için gastroenteroloğa 
başvuracak olan hasta 3 farklı 
uzmandan kendi branşlarına özel 
olarak farklı tetkik istemleri ve farklı 
reçeteler alacaktır. Fonksiyonel tıp 
farklı bölgelerde bulgu verdiği için 
ayrı ayrı incelenen bu hastalıkların 
altta yatan ortak fonksiyonel 
bozuklukları ortaya çıkarmak 
için ileri testler uygular ve bu 
fonksiyonları destekleyecek şekilde 
tedaviler planlar. Elbette ilgili dal 
uzmanları ile iletişim halinde bu 
yaklaşımı uygular.

Tüm testler ve detaylı olarak alınan 
anemnez neticesinde fonksiyonel 
tıp uzmanı kontrolünde önerilen 
eliminasyon diyeti, egzersiz ve besin 

destekleri, o hastalık ile ilgili uzman 
hekimin standart tedavisi ile beraber 
uygulandığında kronik inflamatuar 
hastalıklarda tedaviye  çok önemli 
katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
Fonksiyonel tıp yaklaşımında 
ilk yapılacak iş beslenmenin 
düzenlenmesidir. Sonra sırasıyla, 
sindirim sisteminiz, hormonlarınız 
düzenlenir, enerji metabolizmanız, 
detoksifikasyon sistemleriniz 
desteklenir, inflamasyon ve stresin 
etkileri baskılanır. Ama hepsinin 
başı beslenmenin sağlıklı hale 
gelmesidir. Sağlıklı beslenme deyince 
ne yazık ki herkesi kafası çok karışık. 
Uzmanların bile birinin dediğini 
diğeri tutmuyor. Bu sadece bizim 
ülkemize mahsus bir şey de değil. 
ABD’de çok önemli saygın bilim 
adamlarının bazıları az yağlı vegan 
diyetin çok ideal bir beslenme rejimi 
olduğunda ısrar ederken yine saygın 
hekimlerden bazıları da çok yağlı 
taş devri diyetini savunmaktalar. Bir 
sonraki yazımızda eliminasyon diyeti, 
fonksiyonel tıbbın 5 Y'si ve bilimsel 
veriler ışığında doğru beslenme 
nasıl olmalı konularına değineceğiz. 
Özellikle beslenme konusunda doğru 
bilinen yanlışlardan bahsedeceğimiz 
bölümün çok ilginizi çekeceğini 
düşünüyorum. Fonksiyonel tıp 
konusunda daha detaylı okumalar 
yapmak istiyorsanız dratasoy.
com'daki makalelerimize göz 
atabilirsiniz.
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BU FUARLAR kAçmAz!
Tekstil sektöründe solukların tutulduğu, katılımcı firmaların son teknoloji ürünlerini can alıcı 
sunumlarla gösterdiği birbirinden önemli fuarlar, yaz döneminde de devam ediyor. Bizden 
söylemesi, tekstil, çorap ve hazır giyim sektörünün sabırsızlıkla beklediği, en yeni gelişmeleri 
yakından inceleyebileceği bu fuarlar için ajandanızda yer açmayı unutmayın!

Pitti Immagine Uomo / 12-15 Haziran 2018 / İtalya - Floransa
Erkek giyim fuarı denildiğinde, akla ilk gelen fuar tabii ki de Pitti 
Immagine Uomo oluyor. En klas parçaların, en şık kombinlerle 
buluştuğu, erkek giyiminin kalbinin her yıl Floransa’da attığı bu 
ihtişamlı fuar için ajandanızda mutlaka yer açın. Pitti Immagine 
Uomo, İtalyan erkeğinin vazgeçilmez giyim aksesuarı olan 
çorapta yeni trendlerinin neler olduğuna dair da ipuçları verecek.

Interfiliere Shanghai / 26-27 Eylül 2018 / Çin - Sangay
Ödüllü tasarımlardan teknik uygulamalarına, trend 
desenlerden, sıra dışı motiflere iç çamaşır dünyasına dair her 
şey Interfiliere Shanghai’da buluşuyor. Fuarın; ev giysileri ve 
pijamaların yanı sıra uluslararası iç giyim ve korse markaları 
çekmesi bekleniyor. Dünyanın dört bir yanından sektörün 
önemli oyuncularını ağırlayan Interfiliere Shanghai, yeni ilham 
kaynağınız olmaya aday!

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics Autumn / 27-29 Eylül 

2018 / Çin - Sangay
Sektörün dev buluşması için geri sayım başladı. Hazır Giyim 
Tekstil Kumaş ve Aksesuar Fuarı, kapsamlı organizasyonu ve 
yenilikçi bakış açısıyla bu sene de ziyaretçilerine sürprizler sun-
maya hazırlanıyor. 27-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 
olan fuar, bu sene de son teknoloji harikası ürünleri ve etkileyici 
sunumları ile hazır giyim ve tekstil sektörünün nabzını tutmaya 
devam edecek.

Techtextil Frankfurt / 14-17 Mayıs 2019 / Almanya - Frankfurt
2017 yılında 67 Türk firmasının katılımcı olarak yer aldığı Techtextil 
Frankfurt, bu sene de dünyanın dört bir yanından tekstil sektö-
rünün başarılı aktörlerini ağırlıyor. Tekstil teknolojilerine dair A’dan 
Z’ye tüm materyallerin detaylı bulunduğu fuar, ajandanıza not 
etmeniz gerekenler arasında!
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Titas / 16-18 Ekim 2018 / Taiwan - Taipei
16-18 Ekim tarihleri arasında Taipei Nangang Sergi 
Merkezi, Salon 1'de gerçekleştirilecek olan Taipei 
Innovative Textile Application Show (Titas) 760’dan 
fazla stant ile 400 katılımcı firma ile kapılarını açmaya 
hazırlanıyor. Tayvan'daki tek profesyonel fuar olarak 
nitelendirilen TITAS,  Asya'daki en önemli yenilikçi tekstil 
fuarı arasında gösteriliyor. Bu yılki TITAS, sürdürülebilir, 
akıllı ve fonksiyonel tekstilleri özellikle konu alıyor.

İBS Anne Bebek Çocuk / 14-16 Aralık 2018 / İstanbul 
Kongre Merkezi
Yılın En Trend Aile Festivali İBS, her yıl yüzlerce marka ile on 
binlerce son kullanıcıyı bir araya getirmeye devam ediyor. 
Geçen sene ‘Kahraman Annem’ teması ile düzenlenen İBS, 
ebeveynlerin en sevdiği fuarı unvanını sürdürüyor. Çocuk 
dünyasına dair her şeyin katılımcı firmalar tarafından 
sunulduğu fuarda, çocukların renkli dünyasına yakışan 
ürünler şimdiden merak konusu…

ITMA Barcelona 2019 / 20-26 Haziran 2019 / İspanya – Barcelona
Dört yılda bir düzenlenen ITMA, endüstrinin yeni fikirleri, etkili çö-
zümleri için işbirlikçi ortaklıkları keşfetmek üzere bir araya geldiği, 
tekstil ve hazır giyim teknolojileri platformu olarak sektörün en 
önemli organizasyonlarının başında geliyor. 20- 26 Haziran 2019 
tarihleri arasında Barselona'da Fira De Barcelona, Gran Via'da 
düzenlenecek olan fuara, 45 ülkeden bin 500'den fazla katılımcı 
ve yaklaşık 140 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. 

Yarn Expo Autumn / 27-29 Eylül 2018 / Çin – Sangay 
En son endüstri trendlerini yansıtan ve dünya çapındaki alıcıları 
çeken Yarn Expo, Asya ve Avrupa ülkelerinden gelen tedarikçiler, 
pamuk, yün, keten / rejenere keten ve sentetik elyaf ve iplikler gibi en 
son doğal ve karışmış iplik koleksiyonlarını ve ayrıca elastik, fantezi 
ve karışımlı iplikler dahil özel ürünleri sergiliyor. Fuar aynı zamanda 
alıcılar için sektördeki önde gelen yerli tedarikçilerin bir kısmına erişim 
sağlamak için ideal bir fırsat sunuyor.
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Türkiye, Nisan ayında yüzde 14,7 oranında artışla 74,8 milyon dolarlık çorap ihracatı ile başarılı 
performansını gözler önüne serdi. Dünya çorap ihracatında ikinci sırada yer alan Türkiye, Nisan ayında 
Libya’ya yaptığı ihracatta yüzde 170,4 oranında büyüme ile dikkat çekti.

Türkiye, çorap ihracatında adım adım hedeflerine 
ulaşıyor. 2018 yılının Nisan ayı çorap ihracatı, geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,7 oranında 
artışla 74,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 

yılının ilk dört ayında Türkiye’nin toplam ihracatı 337,05 
milyon doları buldu. Pazardaki en büyük artış ise Libya’da 
yaşandı. 2017 yılının Nisan ayında Libya’ya 257 bin dolar 
değerindeki ihracatımız, 2018 yılının aynı döneminde 
yüzde 170,4 oranında büyüme göstererek 697,4 bin dolara 
yükseldi. 2018 yılının Nisan ayı çorap ihracatı verilerine 
göre, birinci sırada İngiltere yer aldı. Geçen senenin aynı 
dönemine kıyasla yüzde 17,4 oranın büyüme göstererek 
18,9 milyon dolara ulaştı. İngiltere’nin pazardaki payı 
yüzde 25,3 oranında görüldü. Yüzde 12,4 oranında büyüme 

gösteren Almanya ihracatımız 13,4 milyon dolar değerinde 
gerçekleşti. Almanya’nın pazar payı yüzde 18 oranında 
olarak kaydedildi.

Hollanda pazarında
yüzde 52,3 oranında büyüme
İngiltere’nin 2018 yılının Ocak- Nisan aylarındaki toplam 
çorap ihracatı 79,9 milyon dolar değerinde görülürken, 
İngiltere’yi Almanya, Fransa ve Hollanda takip etti. 2018 
yılı Ocak- Nisan aylarında, ikinci sırada yer alan Almanya 
68,1 milyon dolar, 3’üncü sırada Fransa 35,1 milyon dolar 
ve Hollanda 19,4 milyon dolarlık çorap ihracatımız 
gerçekleşti. Ocak- Nisan dönemindeki ihracatımızdaki en 
büyük değişim Hollanda pazarında yaşandı. 2017 yılının 

ÇORAP İHRACATINDA
HEDEFE YAKLAŞIYORUZ
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Türkiye Çorap ihracaT rakamları (Birim: $)

 2017 Nisan 2018 Nisan Değişim% 2017 Ocak-Nisan 2018 Ocak-Nisan Değişim %

Adet 9.179.080 9.045.399 %-1,5 40.893.922 40.746.781 %-0,4%

Çift 109.069.316 115.780.496 %6,2 492.135.387 493.645.216 %0,3

Türkiye Çorap ihracaT rakamları (Birim: $)

2017 ocak-Nisan 2018 ocak-Nisan Değişim % 2018 pay %

İngiltere 68.840.566 79.922.113 %16,1 %23,7

Almanya 62.609.123 68.125.846 %8,8 %20,2

Fransa 32.636.417 35.165.372 %7,7 %10,4

Hollanda 12.773.304 19.455.263 %52,3 %5,8

İspanya 9.615.174 14.140.439 %47,1 %4,2

İtalya 10.866.463 10.208.458 %-6,1 %3,0

İsveç 8.550.015 9.886.675 %15,6 %2,9

Belçika 7.484.822 9.343.713 %24,8 %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 296.821.493 337.055.061 %13,6  

Türkiye Çorap ihracaT rakamları (Birim: $)

2017 Nisan 2018 Nisan Değişim % 2018 pay %

İngiltere 16.121.913 18.934.963 % 17,4 % 25,3

Almanya 11.974.652 13.457.808 % 12,4 % 18,0

Fransa 8.641.377 6.676.562 %-22,7 % 8,9

Hollanda 3.259.631 4.250.150 % 30,4 % 5,7

Belçika 1.685.615 2.906.747 % 72,4 % 3,9

İspanya 1.837.421 2.492.479 % 35,7 % 3,3

İsveç 1.806.347 2.030.757 % 12,4 % 2,7

İtalya 1.233.353 1.606.056 % 30,2 % 2,1

ABD 1.005.075 1.165.912 % 16,0 % 1,6

Suudi Arabistan 964.775 1.120.986 % 16,2 % 1,5

Genel Toplam 65.222.678 74.836.011 % 14,7  

Ocak-Nisan döneminde Hollanda’ya 12,7 milyon dolarlık 
gerçekleştirilen çorap ihracatı, 2018 yılının aynı döneminde 
yüzde 52,3 oranında büyüme ile 19,4 milyon dolar oldu. 
Pazarda ikinci büyük değişim ise, Gürcistan’da görüldü. 
2017 yılının Ocak-Nisan döneminde Gürcistan’a 1,7 milyon 
dolarlık gerçekleştirilen çorap ihracatı, 2018 yılının aynı 
döneminde yüzde 51,6 oranında artış ile 2,6 milyon 
dolara ulaştı. 2018 yılı Nisan ayı verilerine göre, Fransa 
ihracatında ise gerileme yaşandı. 2017 yılının Nisan ayında 
Fransa’ya yapılan çorap ihracatı 8,6 milyon dolar değerinde 
görülürken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 22,7 
oranında azalışla 6,6 milyon dolar oldu. Fransa’nın ihracat 
payı yüzde 8,9 olarak belirlendi.



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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TRAINING

IHKIB (Istanbul Apparel Exporters Association) Avcılar Vocational and Technical Anatolian High School reaches 
all around Turkey with the projects that it carries out. And in its "Seven Regions Join Hands for Fashion" project, 
students redefine the concept of fashion based on their own local and cultural knowledge.

The "Seven Regions Join Hands 
for Fashion" project carried 
out with the coordination 
of IHKIB Avcılar Vocational 

and Technical Anatolian High 
School and the support of fashion 
designer Hüseyin Küçük attracted 
great attention of the students in all 
regions of Turkey. For the project, 
which served as a platform that the 
students displayed their designs and 
shared the knowledge that they have 
gained from the lands that they grew 
on and lived on, Mersin, Muğla/
Milas, Sivas, Erzurum, Van, Trabzon 
and Istanbul had been defined as the 
project partner cities.

A project reinforcing 
brotherhood
"Seven Regions Join Hands for 
Fashion" project aims to reinforce 
the unity, solidarity and brotherhood 
between the regions, to use the 
regional local fabrics in line with the 
current trends in fashion,
and to embrace the different dressing 
styles of youth based on customs, 
traditions and norms. The designs 
and the local fabrics from seven 
different regions are sewn by the 
fashion designer Hüseyin Küçük 
and his team with the help of the 
students, individual fashion shows 
are organized for each region and 

local patterns are introduced all 
around Turkey.

The wealth of Turkish culture 
is reflected in designs
In the team of this project that 
aims to increase the gains and 
awareness levels of all students 
in respect of national and moral 
values, to enable them to learn about 
the wealth of Turkish culture and 
traditional Turkish clothing, and 
to build a bridge between the past 
and the present, School Principal 
Canan Ertekin, Zehra Doğan, 
Ramazan Yıldırım, Yıldız Filizer, 
Yıldız Güleryüz, Dürdane Yüksel, 
Filiz Kazas and Ilkay Tulum took 
roles. The project that prioritizes 

contribution to the development of 
national education aimed to extend 
the apparel production technology to 
wider groups. The clothes prepared 
within the scope of the project 
were displayed on professional 
models at Akatlar Cultural Center. 
Within the scope of the project, 
each school modernized 5 clothes 
in line with the current trends using 
the models, fabrics and accessories 
carrying the traces of their region, 
and presented these designs on the 
fashion shows held in each city. 
The project that happened to be a 
national organization since it had 
been carried out by 7 schools from 7 
regions of Turkey will end with the 
fashion shows held in these cities.

"SEVEN REGIONS JOIN HANDS FOR FASHION"
A COMMON VOICE
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EXHIBITION

Global hosiery industry 
gathered at the 13th Shanghai 
International Hosiery 
Purchasing Expo held on 26-28 

March. The fair that welcomes 500 
firms from more than 50 countries 
every year broke a new record with 
more than 15,000 visitors this year. 
Members of ÇSD had also attended 
the CHPE 2018 where hosiery brands 
and producers meet, latests trends 
are introduced and state-of-the-art 
technologies are presented. The 12 
firms of ÇSD that attended the fair 
are as follows: Akın Çorap, Boğaziçi 
Çorap, Dönsa Çorap, Eligül Çorap, 
Erdal Çorap, Merdal Çorap, Or-Al 
Çorap, Öztaş Çorap, Paktaş Çorap, Ro-
Yal Çorap and Ultra Çorap. Moreover, 
Istanbul Textile and Raw Materials 
Exporters Union also attended the fair.

State-of-the-art products 
attract attention
During CHPE 2018, an efficient trade 
platform both for the participants 
and the buyers, hosiery organizations 
gained the chance to present their 
products to the global market.
Since the fair visitors were the 
professionals from the industry, 

At CHPE 2018, one of the most 
important exhibitions of the global 
hosiery industry, Turkish hosiery 
made debut. In the fair where latest 
technologies in the hosiery industry 
were introduced with impressive 
presentations, 12 firms of ÇSD 
(Hosiery Manufacturers Association 
of Turkey) displayed their products 
on their stands and held bilateral 
discussions.

TURKISH HOSIERY ON DISPLAY AT CHPE 2018

the participant firms attended 
the fair with their comprehensive 
presentations created after an 
efficient preparation period, the fair 
was productive for all. The number of 
hosiery brands and producers, which 
attended the fair displayed all the 
developments in the hosiery industry 
playing the complementary role in 
the fashion sector, increased almost 
26 percent this year.

At CHPE 2018 including every 
material regarding each phase in the 
production chain from threads to 
hosiery products, hosiery machinery 
to packaging machines, the stands of 
the Turkish firms also attracted great 
attention. ÇSD members expressed 
their happiness from this interest and 
stated that the visibility of Turkish 
hosiery improves significantly as their 
attendance rate to this fair increases.
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İHRACAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı koordinasyonu ile 
ihracatçılara bir kolaylık daha 

getiriyor. Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu (YOİKK) öneri-
lerinden biri olan ihracat işlemlerinin 
kolaylaştırılması konusunda çok 
önemli bir adım atıldı. Dolaşım ve 
Menşe Belgeleri’nin elektronik ortama 
aktarılma çalışmalarının ilk ayağı 
olarak, ATR Dolaşım Belgesi 14 Mayıs 
2018 Pazartesi gününden itibaren 
artık elektronik ortamda onaylanma-
ya başladı. Başlangıçta manuel olarak 
da yapılan onay işlemi geçiş süreci 
tamamlanınca sadece elektronik 
ortamda yapılacak. Konu ile ilgili bir 
açıklama yapan TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi “Bu uygulama ihracatçıla-
rımızın zaman kaybına ve ek maliyet-
lerle karşılaşmasına son verecek. ATR 
belgelerinin elektronik ortamda onay-
lanması sayesinde, ihracatçılarımız ve 
gümrük müşavirlerimiz, düzenle-
dikleri belgeyi onaylatmak için artık 
ihracatçı birliklerine ve gümrüklere 
gelmek zorunda kalmayacak, onay iş-

ATR Dolaşım Belgesi  artık 
elektronik ortamda onaylanmaya 
başladı. TİM tarafından hayata 
geçirilen bu yeni uygulama 
Avrupa’dan önce ülkemiz 
ihracatçılarının hizmetine 
sunuldu. Konuyla ilgili açıklama 
yapan TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi “Bu uygulama 
ihracatçılarımızın zaman kaybına 
ve ek maliyetlerle karşılaşmasına 
son verecek" dedi.

ATR bELGELERi ONAYI  ELEKTRONiK ORTAMDA
iHRACATÇI ARTIK VAKiT KAYbETMEYECEK

lemi için zaman harcamayacak” dedi.
İhracatçıların ve gümrük müşavir-
lerinin TİM tarafından sağlanan 
internet arayüzü üzerinden ATR 
belgesindeki bilgi ve belgelerin giri-
şini yapacağını kaydeden Büyükekşi 
“İhracatçı Birliklerimiz, online olarak 
iletilmiş ATR belgesi ve gümrük be-
yannamesi arasındaki ilişkiyi kontrol 
edecek. Evraklar uygunsa elektronik 
olarak belgeye onay verecek. Birlik 
onayının ardından belge, yine 
elektronik ortamda gümrük onayına 
sunulacak. Gümrük onayı da alan 
belge basıma hazır olacak. Birlik ve 
gümrük onayını numara ve işaretleri-
ni de kapsayan belge içeriği ihracatçı 
ya da müşavirinin dilediği yerden 
fiziki belge üzerine yazdırılabilecek” 
dedi.
Sistemin yüksek güvenlikli bir şekil-
de son teknoloji kullanılarak tasarla-
dığını aktaran TİM Başkanı “kolaylık, 
güvenlik, pratiklik, seri işleyiş gibi 
faydalarının yanı sıra belgelerin üze-
rinde bulunacak QR kod sayesinde 
AB ülkelerinin güvenlik endişeleri de 
ortadan kalkmış olacak” diye konuş-

tu. ATR’nin ardından diğer ihracat 
belgelerinde de benzer uygulamalara 
gidileceğine işaret eden Büyükekşi, 
şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi dış 
ticaret işlemlerinde ATR dışında 
sekiz adet daha dolaşım ve menşe 
ispat belgesi kullanılıyor. Avrupa 
Birliği ülkelerine yapılan ihracatta 
kullanılan ATR Dolaşım Belgesi ile 
14 Mayıs 2018 tarihinde uygulamaya 
start verilecek. EUR.1 ve EUR-MED 
Dolaşım Belgeleri, Menşe Şahadet-
namesi, FORM A, Basitleştirilmiş 
ATR, D-8, İran, Malezya Menşe İspat 
Belgelerinin de elektronik ortamda 
onaylanmasına ilişkin hazırlıklar 
tüm hızıyla devam ediyor. Bu belge-
lerin de katılması ile manuel onay 
verilen tüm belgeler elektronik orta-
ma aktarılmış olacak. İhracatçıları-
mızın en az bürokrasi ile dış dünyaya 
açılmaları anlamına gelen bu adım, 
inşallah ihracat rakamlarımıza da 
olumlu yansıyacak.”
Elektronik onay sistemine e-Birlik 
şifresiyle http://istanbul.ebirlik.
net/dolasim/app adresinden erişim 
sağlanabilir.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi, 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
ulaşması doğrultusunda ihracatı 
ivmeli bir performansla artırmak 

için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürü-
yor. Türkiye’de 3,1 milyon kişiye istihdam 
sağlayan 71 bin ihracatçının temsilcisi 
olan TİM, bu kapsamda İhracat Pusulası 
bilgilendirme portalını hayata geçirdi. 
İhracatını artırmak isteyen veya ilk kez 
ihracat yapacak firma ve girişimciler için 
tasarlanan portal, 
ihracatpusulasi.org.tr adresi üzerinden 
hizmet verecek.
6’lı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 
(GTİP) kodları üzerinden kurgula-
nan portal sayesinde ihracatçılar hem 
Türkiye’nin hem de dünyanın dış ticaret 
verilerini aynı ekranda karşılaştırabi-
lecek. Portalda; Türkiye’nin herhangi 
bir üründeki yıllık ihracatı ve değişimi, 
ihracatçı firma sayısı, ihracat birim fi-
yatları, dünyadaki ülkelerin bu üründeki 
ithalatları ile Türkiye’nin bu pazarlarda-
ki payı, ülkeler bazında birim fiyatlar ile 
dünyada bu ürünü en çok alan ve satan 
ülkelerin bilgileri yer alacak.

"Bilgiyi üreten olmalıyız"
İhracat Pusulası Portalı Tanıtımı, Eko-
nomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Bakan 
Yardımcısı Fatih Metin’in katılımıyla 
Ankara Sheraton Hotel’de yapıldı. 
ihracatpusulasi.org.tr portalının tanıtım 
toplantısında Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, dünyada milletlerin bilgiyi 
üreten ve tüketen olarak ikiye ayrıldı-
ğını, Türkiye’nin bilgiyi tüketen değil 
üreten bir ülke olması gerektiğini söy-
ledi. TİM’in yine bir ilke imza attığını, 
hazırlanan portalın ihracata ve ihracat-
çıya büyük katkı sağlayacağını belirten 
Zeybekci, portaldaki tüm verilerin 
doğru, sağlıklı ve devamlı yenilenmesi 
gerektiğinin altını çizdi. 
İhracatçıya sunulan bilginin, sağlıklı, 
doğru, güncel ve isabetli olması gerek-
tiğini bildiren Zeybekci, “Ekonomiyle 
ilgili karar verirken, ‘Mehmet bu işe 
girdi, evini arabasını değiştirdi, ben de 

Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçılar ve girişimciler için İhracat Pusulası bilgilendirme portalını hayata geçirdi. 
İhracatını artırmak isteyen veya ilk kez ihracat yapacak firma ve girişimciler için tasarlanan portal, 
ihracatpusulasi.org.tr adresi üzerinden hizmet verecek.

DüNYANIN DiĞER UCUNA TEK TIK YETERLi

yapayım’ diye bakıyorduk. Karar ver-
mekle ilgili uyguladığımız yöntem bu 
idi. Böyle zincirleme gidiyoruz. Sonra 
bakıyoruz ki ürünün birinde, bunu ev 
tekstilcileri iyi bilir, adını da söyleyeyim 
perde, dünyanın ihtiyacından daha 
fazla kapasitemizin olduğunu gördük 
bir ara. Onun için üreteceğimiz bilgiler 
çok önemli” dedi.

"Çok radikal ve cesur 
destekler veriyoruz"
Ekonomi Bakanı Zeybekci, ülkenin çok 
önemli bir süreçten geçtiğine dikkati 
çekerek, şunları söyledi:
“Türkiye asla üretilen bilgileri tüketen 
bir ülke olamaz. Biz, bilgiyi üreten bir 
ülke olmak zorundayız. İnanın bana 
üretilen bilgileri tüketen, tüketici 
bir ülke, edilgen bir ülke olduğumuz 
sürece bu coğrafya bizi sırtında tutmaz. 
Anadolu coğrafyası vahşi ama çok güzel 
bir at gibidir. Binicisi sağlam, güçlü, 
sıkı olmak zorunda.”
İhracatçıların, ülkenin en önemli 
kahramanları olarak destan yazdığını 
aktaran Nihat Zeybekci, “Geçen sene 
bugünlerde ihracatımız 144-145 milyar 
dolar civarındaydı, şimdi 161,5 milyar 
dolar. Yıl sonu itibarıyla 172 milyar 
doları geçeceğiz inşallah. Doğru yol-

dayız, doğru işler yapıyoruz, iyi şeyler 
başarıyoruz. Hükümet olarak yatırım 
ve ihracat destekleriyle ilgili olarak çok 
radikal, cesur destekler veriyoruz” diye 
konuştu. Zeybekci, elektronik ticaret ve 
ihracatçı sayısının artırılması konula-
rında da adım atacaklarını belirtti. 

Yeni hedef ülkeler 
belirlenecek 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 
portalda yer alan veriler sayesinde 
ihracatçıların her türlü pazar analizini 
yapabileceğini söyledi. Analizlerin 
ardından firmaların kendilerine yeni 
hedef ülkeler belirleyebileceğinin altını 
çizen Büyükekşi, böylece ihracatçı-
ların belirledikleri hedef ülkelerin 
ilgili üründe dünyadan ve Türkiye’den 
ithalatını, en çok ithalat yaptığı ülkeler 
ile ithalat birim fiyatlarını Türkiye ile 
karşılaştırabileceklerini belirtti.
Portalda hedef ülkelerle ilgili faydalı 
bilgilerin de olacağını kaydeden TİM 
Başkanı, bu bilgileri de ülkedeki 
önemli kuruluşlar ve firma kaynakları, 
karşılıklı diplomatik temsilcilikler, vize 
uygulamaları, Türkiye’den ilgili ülkeye 
yapılan uçuşlar, bu ülkede milli katılım 
sağlanan fuarlar, Türkiye’ye uygulanan 
gümrük vergisi oranları olarak sıraladı.
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SÖZDEN 
SEÇKİLER

Hayattan uzaklaştığımız 
ölçüde gerçeğe 

yaklaşırız.
Sokrates

Öğrenmek, akıntıya 
karşı yüzmek gibidir 

ilerleyemediğiniz 
takdirde gerilersiniz. 

Çin Atasözü

Hayatta bir gayesi 
olmayan insanlar, bir 
nehir üzerinde akıp 

giden saman çöplerine 
benzerler; onlar 

gitmezler, ancak suyun 
akışına kapılırlar. 

Seneca

İdealler yıldızlara benzer. 
Onlara ulaşamazsınız, 

ama size yol gösterirler.
Waldo Emerson

Bilgili bir ahmak, cahil 
bir ahmaktan daha çok 

ahmaktır. 
Moliere

Tanrı kuşları sevdi ve 
ağaçları yarattı. İnsan 

kuşları sevdi ve kafesleri 
yarattı. 

Jacques Deval

Mutlu olmayı yarına 
bırakmak, karşıya 
geçmek için nehrin 

durmasını beklemeye 
benzer ve bilirsin, o nehir 

asla durmaz. 
Grange

Sırtından vurana kızma, 
ona güvenip arkanı 

dönen sensin. Arkandan 
konuşana da darılma, onu 
insan yerine koyan yine 

sensin! 
Ömer Hayyam

Affetmek geçmişi 
değiştirmez ama 

geleceğin önünü açar.
Paul Boese

Planınız bir yıl içinse 
pirinç ekin, on yıl içinse 
ağaç dikin, yüz yıl için 

ise insanları eğitin. 
Huang-Çe 

Hayatınızın kalitesini 
hayatınızdaki insanların 

kalitesi belirler. 
J. Brown

İnsan fırsatların 
gelmesini bekler, fırsatlar 

da insanın gelmesini. 
Fırsatlar bekler, insanlar 

bekler: Kazanan hep 
mazeret olur…
Paulo Coelho

Ne kadar bilirsen 
bil, söylediklerin 

karşındakinin 
anlayabileceği kadardır. 

Mevlana

İnsanlar yanlış 
yapabilirler; yalnız 

büyük insanlar 
yanlışlarını anlarlar.

F.Von Kotzebue

Mutlu insanlar, her şeyin 
en iyisine sahip olanlar 
değil, sahip olduklarını 
kaybetmeyecek kadar 

çok sevenlerdir.
 Bukowski

Ne kadar okursan oku, 
bilgine, yakışır şekilde 

davranmıyorsan cahilsin 
demektir.

Sadi Şirazi
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