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BAŞKAN

Hazır giyim iHracatındaki 
sinyaller doğru okunmalı

Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent İYİKÜLAH

Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 oranında büyüme 
verisi kaydetti. İhracatta yılın ilk sekiz ayında yüzde 10 arttı. 
Diğer yandan ülkeye sıcak para girişi anlamında gelen portföy 
yatırımları ve inşaatın oranının yükseldiği görülüyor. 

Fakat Türkiye’nin ihracatta ikinci büyük sektörü olan hazır 
giyimde veriler, hiç de iç açıcı değil… Hazır giyim ihracatımız 
yılın ilk sekiz ayında yüzde 1,8’lik düşüşle 11,4 milyar dolar 
oldu. Emek yoğun yapısıyla Türkiye’de istihdamın en önemli 
kapısı hazır giyim sanayisindeki ihracat düşüşü, ülkemiz için 
çok ciddi bir uyarıdır. Türkiye ihracatı artarken, sektörümüzde 
yaşanan gerileme doğru okunmalıdır. Aslında, 2016 yılının ikinci 
yarısında aylık bazda başlayan düşüş, sadece geçtiğimiz Mart 
ve Ağustos aylarında yükseliş göstermiştir. Ancak genel tablo 
olumsuzdur.

Bu noktada, güncel siyasi konular yüzünden Avrupa ile gerilen 
ilişkilerin etkisi olduğunu unutmamalıyız. Türkiye hazır giyim 
ihracatı Avrupa pazarı ile başladı. İlk ihracat deneyimleri 
burada yaşanırken, Avrupalıların ticaret kültürüne göre ticaret 
yapmayı öğrendik. Dönem dönem kazancı daha yüksek 
pazarlar ortaya çıksa da, hem kültür, hem de lojistik kolaylıklar 
nedeniyle sektörümüz Avrupa pazarından hiç vazgeçmedi. Tüm 
bu sebeplerle Gümrük Birliği revizyonu ve Avrupa Birliği’ne 
üyelik müzakereleri, sektörümüz açısından diğer sektörlere 
nazaran çok daha önemli bir yere sahip. Almanya’da gerçekleşen 
seçimlerin ardından, rüzgarın tersine değişeceğine inanıyoruz. 
Avrupa ile diyaloglarımızı yumuşatıp tekrar işbirliğini 
artırmalıyız. Bu sayede ihracat rakamlarının da ivmeli bir 
şekilde artacağını düşünüyoruz.

Sektörümüzün çatı kuruluşu Çorap Sanayicileri Derneği’nin, 
kuruluşunun 21’inci yılını kutluyoruz. Bu vesileyle yaklaşan 
Olağan Genel Kurulumuza tüm üyelerimizi davet ediyor, 
birlikteliğimizin yıllarca sürmesini temenni ediyorum.

Saygılarımla…
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Çorapland Dergisi T.C. Yasalarına 
uygun olarak ÇSD tarafından 
2 ayda bir yayınlanmaktadır. 
Dergide yayınlanan imzalı yazılar, 
yazarın kişisel görüşleridir 
ve ÇSD'yi bağlamaz. Dergide 
yayınlanan reklam ve sayfaların 
sorumluluğu reklam verene 
aittir. Editör ve yayın kurulu 
her türlü yazıda dil, anlatım 
ve yayın tekniği yönlerinde 
değişiklik yapabilir. Gönderilen 
her türlü yazı, resim ve doküman 
yayınlansın ya da yayınlanmasın 
geri verilmez. Kaynak göstermek 
koşuluyla izin almaksızın her 
türlü alıntı yapılabilir.

YAYın Türü
Süreli, yerel, 2 aylık

60 TREND
• TEKSTURE NYLON 6 İPLİKLER

• NYLON POY İPLİKLER
• TEKSTURE NYLON 66 İPLİKLER

• NYLON SARGILI GİPELER
• POLYESTER SARGILI GİPELER

• NYLON PUNTALI GİPELER
• LYCRALI GİPELER

• POLYESTER PUNTALI GİPELER

• DESENİP
• BURUNFİL DİKİŞ İPLİĞİ

• LASTİK GİPELER-NYLON

Türkiye'nin
900 ton/ay NAYLON İPLİK Kapasitesi ile

En Büyük Nylon İplik Üreticisi

İLETİŞİM:

• Serkan Sey 0533 381 20 81

• Şenol Özbek 0533 667 93 42

• Serkan Cihan 0533 613 58 28 dahili 1702

• Melis Kantar 0212 438 54 25 dahili 1730

melis.kantar@eurotex.com.tr

• Bayrampaşa Bobin Market 0212 501 21 93

• Bayrampaşa Bobin Market CEP - 0539 269 82 34

WWW.EUROTEX.COM.TR

Sonbaharın 
tonları 
ruhları 
Saracak!

ShoPPınG FeSt 
neFeS keSti16
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DÜNYADAN

ABD’de ekonomik “tutulma”
Yoğun ilgi gösterilen Güneş Tutulması olayı 21 Ağustos’ta, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde gözlemlendi. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde 
gözlemlenebilen tam Güneş tutulması olayı "ABD'den izlenebilen en büyük 
güneş tutulması" olarak tarihe geçti.  Yaklaşık 200 milyon kişinin izlediği 

Güneş tutulması, bugüne dek en fazla kişinin izlediği ve fotoğrafladığı tutulma 
olarak nitelendirildi. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Güneş tutulması, ülkede 14 eyalette net şekilde izlenebildi. 
Kuzey Amerika’da gözlemlenen ilk tam güneş tutulmasının tarihin en pahalı 
tutulması olduğu söyleniyor. ABD genelinde yarattığı turistik hareketliliğin 
yanında, bir araştırmadan elde edilen sonuca göre; Güneş tutulması ülke 

ekonomisinde 694 milyon dolarlık üretim kaybına neden oldu. İş saatlerinde 
gerçekleşen tutulmayı izlemek için çalışanlar mesaisine en az 20 dakika ara 
verdi. Tam tutulma alanı içinde 15 milyon kişinin yaşadığı ABD'de bu doğa 
olayını 200 milyondan fazla kişi izledi. Oluşan maddi kaybı turizmden gelen 

gelirlerin dengelediği belirtiliyor. Tam Güneş tutulması, Türkiye'de ise 20 Nisan 
2060 tarihinde meydana gelecek.
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Kudüs Açık Üniversitesi’nden (QOU) 
yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknoloji ve 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencisi Emced 
Kabha, "Güvenlik Açığı Koordinasyonu ve 
Hata (siber böcek) Bulanları Ödüllendirme 
Platformu" olarak bilinen HackerOne 
isimli internet sitesine gönderdiği raporda; 
Pentagon’un internet sayfasında “siteler 
Arası İstek Sahteciliği” (CSRF) türünden zaaf 
noktası bulduğunu belirtti. Açık sayesinde 
bilgisayar korsanlarının parola teyit formu 
gönderebildiklerini ifade eden Kabha, formun 
Pentagon çalışanı tarafından onaylanması 
durumunda parolanın aktifleştirildiği ve 
korsanların çalışanın hesabına girebildiklerini 
kaydetti. Sitedeki açıkla ilgili Pentagon ile 
yazışmasının ardından sorunun giderildiğine 

dikkat çeken Kabha, adının siteyi korsanlardan 
koruma konusunda emeği geçenlerin listesine 
yazıldığına işaret etti. Pentagon, sitelerinin 
güvenliğini artırmak amacıyla 2016’da 
"Pentagon'u hackle" programı başlatmıştı. 
Program kapsamında anlaşmalı hackerler 
Pentagon'un sitelerinin açıklarını bulacaktı. 
HackerOne internet sitesi, "Pentagon'u hackle" 
programının danışmanı seçilmişti.

Merkezi Londra’da bulunan Bluebay Varlık 
Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli 
Stratejisti Timothy Ash, Türk Lirası’nın yılın 
geri kalanında istikrarlı ve güçlü seyretmesini 
beklediğini bildirdi. Ash, yaptığı açıklamada, 
gelecek döneme ilişkin Türk Lirası’nı 
destekleyebilecek küresel gelişmelerin 
mevcut olduğunu belirterek, riskler açısından 

AB Komisyonu’nun müzakereleri yürütmek için 
Avrupa Konseyi’nden yetki istediği “Gümrük 
Birliği Güncellenmesi”, Almanya Başbakanı 
Merkel’in açıklamalarıyla sekteye uğramış 
görünüyor. Geçen hafta “Türkiye ile anlaşmayı 
güncellemeyeceğiz” çağrısında bulunan Merkel 
iki ülke arasında iplerin daha da gerilmesine 
neden olmuş, Ankara da aynı sertlikle Merkel’e 
karşılık vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
gurbetçilere yönelik “Türkiye düşmanı partilere 
oy vermeyin” açıklamasıyla ise tartışmalar 
siyasi bir söz düellosuna dönüştü. AB’de her 
ne kadar Merkel tek karar verici olmasa da 
birlik içindeki konumu itibariyle Almanya’nın 
gücü biliniyor. Açıklamanın ardından Türk 
iş dünyası, Avrupa Birliği’nin (AB) üçüncü 
ülkelerle yapmış olduğu serbest ticaret 
anlaşmalarını (STA) yeniden gözden geçirmeye 
başladı. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
halinde bu anlaşmalara direk taraf olmanın 
hayalini kuran ihracatçılar, bugün bir süre 
daha mevcut sorunların devam edeceğinin 
bilincinde. Özellikle Türkiye ile aynı tip ürünler 
üreten Meksika, Cezayir başta olmak üzere 
Güney Afrika, Kolombiya ve Karayip Ülkeler-
Topluluğu’nun (CARİCOM) AB ile STA’sı 
bulunuyor. Buna karşın bu ülkeler Türkiye 
ile STA görüşmeleri yapmaktan kaçınıyor. 
Çünkü bu ülkelerin ürünleri Türkiye’ye sıfır 
gümrük vergisiyle girerken, Türk ürünleri ihraç 
edilirken farklı gümrük vergisi oranlarıyla 
karşı karşıya kalıyor. Dünyada korumacılık 
politikaları artarken, Türk iş dünyası son çıkış 
kapılarını da Merkel’in kapatmak istediğini, 
bu dönemde 25 Eylül’de yapılacak seçimlere 
kadar daha temkinli olunmasını istiyor. Türk 
Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) 
Dış Ticaret ve Gümrük Birliği Çalışma Grubu 
Başkanı Asım Barlın da Merkel’in çıkışını ‘iç 
politikaya yönelik olduğu’ şeklinde yorumladı. 
Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun ciddi 
bir anlaşma olduğunu söyleyen Barlın, bunun 
bir kişinin isteğine göre şekillenmeyeceğini ve 
seçimden sonra işlerin rayına gireceğini belirtti.

Filistinli öğrenci, 
Pentagon'un açığını buldu

Ash:Türk lirasının güçlü ve 
istikrarlı seyretmesini bekliyorum

Almanya’nın işi 
bozmasına izin vermeyin!

oldukça destekleyici bir ortam bulunduğunu, 
küresel ekonominin iyileştiğini, Avrupa Birliği 
(AB), ABD, Japonya ve gelişen piyasalardaki 
büyümenin iyi göründüğünü, düşük enflasyon 
ortamında gelişen piyasaların sıkılaştırmada 
yavaşlaması nedeniyle küresel likiditenin 
akmaya devam ettiğini söyledi. Mevcut 
küresel ortamın yatırımcıların Türk Lirası’na 
yönelmesini sağladığını kaydeden Ash, "Bu 
durum, yatırımcıların yüksek faiz oranına 
sahip ülkelerde sabit getirili varlıklara olan 
talebini artırabilir. Türkiye, halihazırda Türk 
Lirası’nda yaklaşık yüzde 11-12 seviyesinde 
getiri sunuyor. Bu da yabancı yatırımcılar için 
çekici" ifadelerini kullandı. Türk Lirası’nın 
genel performans görünümüne ilişkin olarak 
da Ash, "Toplamda Türk Lirası’nın mevcut 
seviyelerinde iyi çıpalanmış olduğunu 
düşünüyorum. Merkez Bankası’nın faiz 
oranlarını mevcut seviyesinde tuttuğunu, yerel 
politik risklerde herhangi bir artış olmadığını 
farz ederek, yerelde Türk Lirası’na geçişin Türk 
Lirası’nı destekleyebileceğini düşünüyorum. Bu 
da Merkez Bankası’na, bu yılın sonunda veya 
gelecek yılın başında faiz indirimine gitmek 
için bir alan oluşturabilir. Türk Lirası’nın yılın 
geri kalanında istikrarlı ve güçlü seyretmesini 
bekliyorum" şeklinde konuştu.



ÇİFT SARGILI İPLİKLER
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TEK SARGILI İPLİKLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP GÖVDESİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) DOKUMA
V) MEDİKAL
VI) SEAMLESS

HAVA KAPLAMALI
İPLİKLER
KULLANIM 
ALANLARI:
I) ÇORAP GÖVDESİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) DOKUMA
V) MEDİKAL
VI) SEAMLESS

ELASTİK SARGILI İPLİKLER
I) TEK SARGILI İPLİKLER
II) ÇİFT SARGILI İPLİKLER
III) HAVA KAPLAMALI İPLİKLER

BAKIRCILAR VE PİRİNÇCİLER 
SANAYİ SİTESİ 
MENEKȘE CAD. NO: 10/2
34524 BEYLİKDÜZÜ-BÜYÜKÇEKMECE
İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 875 07 02 (pbx)
Faks: +90 (212) 875 08 04
Cep: +90 (532) 633 92 96
E-Posta: aliates@aymeras.com
Web: www.aymeras.com

AYMER DIȘ TİC. A.Ș.
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TÜRKİYE'DEN

Kart dünyası 
3,5 milyonu 

devirdi
Ticari kart tarafında son 3 yıldan bu yana 
yaşanan ivmelenme hedeflere de yansıdı. 

Bankalar önümüzdeki dönemde ticari kart 
tarafında yüzde 15-20 aralığında büyüme 

bekliyor. Bazı bankalar ticari kartlarda pazar 
paylarını ikiye katlama planları yapıyor. 

Bankalarası Kart Merkezi verilerine göre; 
Türkiye’de ticari kart sayısı 3,5 milyonu 

aşarak 3 milyon 567 bin adede geldi. Ticari 
kartlarla alışveriş işlem hacmi 122 milyar TL’yi 
geçiyor. Bankacıların verdiği bilgiye göre ise bu 
kartlarla aylık 12 milyar TL civarında harcama 

gerçekleşiyor. Ticari kart tarafında yıllık 
büyümeler yüzde 20 civarında seyrederken, 

3,5 milyon ticari kartın Türkiye’deki KOBİ 
sayısı ile kıyaslandığında, büyümeye açık bir 

alan olduğu değerlendiriliyor.
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Şirketlerin finansman sorununu çözmek için 
250 milyar liralık bir hacimle bu yıl uygulamaya 
alınan Kredi Garanti Fonu'nun ikincisinin 
uygulamaya sokulması Finansal Kurumlar 
Birliği'nin gündeminde yer aldı. İstanbul 
Levent'teki Genel Merkez'de bir basın toplantısı 
düzenleyen Finansal Kurumlar Birliği Genel 
Başkanı Mehmet Cantekin, ikinci KGF'nin 
kurulmasının gündemde olduğunu söyleyerek 
yeni kurulacak KGF ile ilgili talepleri otoritelere 

ilettiklerini aktardı. Sektörün büyüklüğünün 
120 milyar liraya ulaştığını hatırlatan Cantekin, 
"KGF ile sağlanan kefalet imkanının banka 
dışı finansal kesime açılmasını talep ediyoruz" 
dedi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle 
de iç piyasada bir toparlanma ve ihracatta 
bir hareketliliğin başladığını ifade ederek yeni 
bir Kredi Garanti Fonu'na ihtiyaç olunduğunu 
söylemişti.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri 
Sendikası (Şeker İş Sendikası) Alpullu Şubesi 
İşçileri, 4 yıldır üretim yapmayan Türkiye'nin 
ilk şeker sanayi kuruluşu olan Alpullu Şeker 
Fabrikası'nı çalıştırmayı başardı. İHA'nın 
haberine göre, Şeker İş Sendikası Alpullu 
Şube Başkanı Orhan Saltık ve Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Baş Temsilci Vatan Aydın, Alpullu' 
da kahve köşelerinde konuşarak, Şeker 
Fabrikası'nın 2017-2018 yılı pancar alım 
kampanya dönemine yetişmeyecek diyenlerin 

Hükümet, milyonlarca genç için umut kapısı 
olan uzaktan çalışma, geçici işe güvence 
konusunda yeni bir hamleye hazırlıyor. 
Sendikaların "güvencesi" olmadığı için 
eleştirdiği uzaktan çalışma konusundaki 
hukuki boşlukları doldurmaya yönelik yasal 
çalışmalar tamamlandı. Esnek çalışan 
dezavantajlı gruplara prim gün sayısı, analık 
yardımı konusunda esnek koşullar sağlanacak, 
tam zamanlı çalışanlarla farklı işleme tabi 
tutulmaları önlenecek. Esnek çalışanların 
İŞKUR'un mesleki eğitimlerinden yararlanması 

sağlanacak, bu kapsamda çalışanlara yönelik 
bir veri tabanı kurulacak. Türkiye İş Kurumu 
"esnek çalışma nedeniyle işimi kaybettim" 
diyenin yanında olacak. İŞKUR yeni iş bulma 
ve mevcut işini devam ettirmesi konusunda 
hem işverene hem çalışana destek verecek. 
Esnek çalışma yönetmeliği uzaktan çalışana 
10 başlıkta güvence verilecek. Esnek 
çalışma biçimleri etkinleştirilirken, eşit işlem 
yükümlülüğüne ilişkin aykırı uygulamalar 
önleniyor. İş Kanunu'nda yer alan "emsal işçiye 
göre farklı işleme tabi tutulamaz" hükmüne 

aykırı uygulamalara izin verilmeyecek. İş 
müfettişlerine esnek çalışma modelleri 
konusunda rehberlik etme yeterliliğini 
artırmaya yönelik eğitimler verilecek. İşçi ve 
işverenlerin hak ve yükümlülükleri göz önüne 
alınarak farkındalık artırma ve bilinçlendirme 
faaliyetleri geliştirilecek. Güvenceli esneklik 
anlayışının işgücü piyasasının tüm aktörlerince 
kabul edilebilmesi için kitle iletişim araçları 
ve sosyal diyalog mekanizmaları etkin şekilde 
kullanılacak. Dezavantajlı gruplara prim gün 
sayısı konusunda esnek koşullar sağlanacak.

İkinci KGF kurulacak mı?

İş güvencesinde yeni hamle 

4 yıldır çalışmayan fabrikayı işçiler çalıştırdı
mahçup olduğunu söyledi. Aylardır, Şeker 
Fabrikası'nın çalışması için hummalı bir 
şekilde kazan dairesi ve şeker makinalarının 
bakımını yaptıklarını belirten Şube Başkanı 
Orhan Saltık ve Baş Temsilci Vatan Aydın, 
ortak açıklama yaptılar. Yapılan açıklamada, 
"Alpullu şeker Fabrikası'nın değerli işçileri, 
gece gündüz çalışıp, varını yoğunu ortaya 
koyarak bitmez denilen fabrikayı nihayet 
çalıştırarak, pancar alım kampanya dönemini 
beklemeye başlamıştır.
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Onurcan Çorap firmasının Yönetim Kurulu 
Başkanı Kazım Özeren sektöre dair; 
“Dünyada ve ülkemizde üretimden çok 
tüketime yönelik ekonomik politikalara 
ve çıkan bazı sorunlara rağmen çorap 
sektörümüz, kendi kalite anlayışı 
ve imkanlarıyla büyümeye devam 
ediyor. Sektörümüz; iş disiplini dışında 
da birlik, beraberliği ve özgüveniyle 
dikkatleri üzerine çekiyor. Her geçen 
gün büyümeye devam eden sektörümüz 
Ar-Ge çalışmalarının devamlılığı sayesinde 
markalaşmaya yönelik adımlarında ivme 
kazancak” diyor.

OnurcAn ÇOrAp YK BAşKAnı / 
İOSB İKİtellİ ÇOrApÇılAr
SİteSİ Y.K. BAşKAnı 

Kazım Özeren

Sağlıklı bir sektör 
için önce kalite



www.csd.org.tr
MESLEKİ EĞİTİM...

39Çorapland Eylül-Ekim / Kasım-Aralık 2016
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teknoloji ve emeğin yoğun kullanıldığı 
sektörümüzde, maliyet girdilerimizin giderek 
artmasına rağmen, imalat hızımız hiç 
kesilmemiştir. İkinci nesil olarak devraldığımız 
sektörde, türkiye’nin doğma büyüme çorapçıları 
olarak edindiğimiz sanayi, ticari ve bilgi 
birikimlerini gelecek kuşaklara aktarmak en 
büyük hedefimizdir.

DOĞAn ÇOrAp 
YÖnetİM Kurulu BAşKAnı

necip Doğan ÖzDOĞAncı 

Gelecek nesillere 
tecrübelerimizi aktaracağız



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

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

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

•Sevkiyat 
•Maliyeti
•Fason İşlemler
•Bakım Onarım

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

www.tilcomp.com

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

24 Yıllık Yazılım Tecrübemiz ile Türkiyeʼde Hazırlandı. 

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

Çorap Üretim 
Yazılım Çözümleri



16

FESTİVAL

Laleli Sanayici ve İşadamları 
Derneği (LASİAD) tarafından 
bu sene altıncısı düzenlenen 
“Ticaretin Altın Anahtarı” 
nam-ı diğer Shopping Fest  
meraklıları tarafından büyük 
ilgiyle karşılandı.

Shoppıng feSt 
nefeS keSti

ticaretin Altın Anahtarı 
olarak da anılan Shopping 
Fest’in açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Laleli Sanayici 

ve İşadamları Derneği (LASİAD) 
Gıyasettin Eyyüpkoca; en kötü 
günlerin 2016 ile birlikte geride 
kaldığını belirtti. LASİAD Başkanı 
Eyyüpkoca, “2017’ye iyi bir şekilde 
başladık. Bu yılın ilk yarısında 
geçen yılın aynı dönemine göre 
ticaretimizde yüzde 25-30 artış 
kaydettik. Festival boyunca 8 
ülkeden en az 2 bin 500 mağazaya 
satış gerçekleştireceğiz” dedi.

Açılış töreni Laleli Sanayici ve 
İşadamları Derneği (LASİAD) 
Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul 
Hazır giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi, Fatih Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, ÇSD 
Başkanı Bülent İyikülah ile çok 
sayıda yerli ve yabancı misafirin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
LASİAD Başkanı Eyyüpkoca, 
Laleli'nin ihracatında kötü günlerin 
geçtiğimiz yıl ile birlikte geride 
kaldığını belirterek, 2017'ye iyi 

bir başlangıç yaptıklarını söyledi.  
Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 25-30 artış 
kaydedildiğini bildiren Eyyüpkoca, 
festivalde davet edilen alıcıların 
piyasaya doping etkisi yapacağı 
yorumunda bulundu. Eyyüpkoca, 
bu yıl 8 ülkeden her birinin 10’un 
üzerinde mağazası bulunan 250 
alıcıyı İstanbul’a getirdiklerini 
vurgulayarak, toplamda en 
az 2 bin 500 mağazaya satış 
gerçekleştireceklerini bildirdi. 

Hedef 6 milyar dolar ihracat
Eyyüpkoca, yeniden 6 milyar dolar 
ihracat hedefiyle yola çıktıklarının 
altını çizerek şöyle devam etti: 
"Geçen sene 15 Temmuz dolayısıyla 
çok zor bir süreçten geçtik. 15 
Temmuz'dan 20 gün sonra 5'inci 
Laleli Fashion Shopping Festivali 
yaparken inanılmaz zorlandık. Zor 
günlerdi, derdimizi anlatabilmek, 
yabancı alıcıları ikna edebilmek, 
buraya getirebilmek çok zordu. Hiç 
fire vermeden 8 ülkeden o kadar 
alıcıyı ikna edip buraya getirmiştik 
ve beklediğimizin çok üstünde 
ticari faaliyetler oldu. Geçen sene 
yaşadığımız handikaptan sonra, 

Hikmet Tanrıverdi, 
2016 Sırbistan 

güzeli Andjelija 
Rogiç, Gıyasettin 
Eyyüpkoca, Sırp 

model Maja 
Smiljkoviç
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biz aslında ticaretin altın anahtarı 
olmayı hak ettiğimizi ve bu 
anahtarın kullanılması gerektiği 
inancını taşıdığımız için, bu sene 
'Ticaretin Altın Anahtarı Laleli' 
sloganı ile yola çıktık. Emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum."

Tanrıverdi: Laleli çok daha 
fazlasını hak ediyor
İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi de 
yaptığı açıklamada Türk Hazır giyim 
ihracatında Laleli’nin özel bir yeri 
olduğuna dikkat çekti. Tanrıverdi, 
Laleli’nin yılın ilk yarısında 
yakaladığı yüzde 30’luk ihracat 
artışının moda endüstrisine moral 
olduğunu ifade etti.
Festival boyunca İstanbul'da 
moda rüzgarı eseceğine işaret 
eden Tanrıverdi, “Ortaya koyduğu 
performans ve ekonomiye katkısıyla 
Laleli bugünkü konumundan 
çok daha fazlasını hak ediyor. 
Biz de bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da Laleli’ye daha 
fazla destek olacağız. Var olan 
potansiyeli ve bizlerin desteği 
ile Laleli önümüzdeki dönemde 
Türkiye ihracatına daha fazla katkı 
sağlayacak” dedi. 

Alıcıları misafir gibi 
ağırlayalım
İstanbul Valisi Vasip Şahin ise 
30-40 yıl önce ucuz ürün ile ön 
planda olan Türk mallarının artık 

kalitesiyle de öne geçtiğini ifade etti. 
Şahin sözlerini şöyle tamamladı: 
“Maliyet itibari ile de rekabet 
etme noktasında Türk malları 
çok iyi ve avantajlı konumda. 
Bizim için önemli olan kalite ve 
satıştaki istikrar. LASİAD ve Laleli 
esnafından, İstanbul ekonomisini 
yönlendiren arkadaşlarımızdan 
özellikle bir istirhamım var, gelen 
misafirlerimizi gerçekten misafir gibi 
ağırlayacağız ve onlara hem kalite 
hem fiyat olarak en uygun hizmeti 
vereceğiz, bizim ekonomik ve ticari 
geleneğimize yakışan budur.”

1997'den bu yana LASİAD'ın 
kendini ifade etme biçimi...
LASİAD Başkanı Gıyasettin 
Eyyüpkoca “Kadın hazır giyim, erkek 
hazır giyim, çocuk hazır giyim, iç 
giyim, ayakkabı, kumaş, turizm ve 
otel, triko, jeans, deri, ev tekstili, 
kuyum ve mücevher, takı, aksesuar 
ve lojistik gibi şirketlerden oluşan 
üyelerimizle Türkiye’nin güçlü 
ticaret merkezi Laleli’yi, geleneksel 

hale gelen Laleli Fashion Shopping 
Festivali İle tanıtmaya devam 
ediyoruz. 1997 yılında kurulan 
LASİAD’ın amacı Laleli’nin kendisini 
en iyi şekilde ifade edebilmesini 
sağlamak, ülke ekonomisindeki 
kritik önemini vurgulamaktır.
Geleneksel hale gelen Laleli Fashion 
Shopping Festivali’nin yankıları artık 
yurtdışında da ciddi boyutlara ulaştı 
ve Laleli’ye katkılarını da göz önünde 
bulundurarak LASİAD olarak yine bu 
yıl güzel bir defileyle misafirlerimizi 
ağırladık” dedi. 
Yutdışından gelen misafirlerin 
hepsi titizlikle ağırlanırken, 15 
Temmuz sonrası yaşanan ekonomik 
durumların düzelmesi için de bu 
festival büyük bir umut oldu. 
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İHKİB patronajında ABD’nin 
en büyük hazır giyim fuarı 
Magic Show’a katılım 
gösteren Türk firmalarının 
stantları etkinlik esnasında 
büyük ilgi gördü. Fuarda yer 
alan 35 Türk firmasının 21’i 
milli katılım gerçekleştirdi. 

ABD HEDEFLERİNE
Amerika Birleşik Devletleri’ni 

(ABD) yeniden radarına alan 
Türk hazır giyim firmaları, 
“1,5 milyar dolar ihracat” 

hedefiyle katıldığı ülkenin bu alandaki 
en büyük organizasyonu olan Magic 
Show Fuarı’ndan umutlu dönüyor. 
Türkiye’den 35 firmanın katıldığı Las 
Vegas’taki fuarda özellikle denim, 
ayakkabı, çorap ve deri konfeksiyon 
firmaları büyük ilgi gördü.  99 milyar 
dolarla dünyanın en büyük hazır giyim 
ithalatçısı olan ABD pazarına yönelik 
ümitler arttı.  

13-16 Ağustos tarihleri arasında Las 
Vegas’ta düzenlenen Magic Show Fuarı, 
100 bini aşkın ziyaretçi sayısıyla hazır 
giyim ve deri sektörlerinde üretim 
yapan firmalar için büyük fırsatlar 
sunuyor. Magic Show Fuarı’na katılarak 
yalnızca ABD pazarına hitap etmekle 
kalmıyor, aynı zamanda dünyanın dört 
bir tarafından gelen satın almacılarla da 
iletişim kurabiliyorsunuz. 

Hazır giyimden deriye kadar…
Magic Show Fuarı, gerek sergilenen 
ürün çeşitliliği, gerek alan büyüklüğü 

MAGIC SHOW İLE ADIM ADIM

FUAR
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gerek katılımcı sayısı gerekse de 
ziyaretçi sayısı açısından ABD’nin 
ve dünyanın en önde gelen moda 
fuarlarından birisi olarak önem taşıyor. 
Fuarda, hazır giyimden deri kürk 
ürünlerine, aksesuardan ayakkabıya, 
tekstil, deri ve hazır giyim sektörünün 
tüm bileşenleri etkin bir potada 
eritilerek tüm görkemiyle sergileniyor. 
Fuarın bu dönemini 100 bini aşkın 
ziyaretçi gezdi. Fuarın bu döneminde 4 
binin üzerinde marka/firma katılımı ile 
toplamda 32 ülke katılımı gerçekleşti. 
Fuar esnasında gerçekleşen seminerler 
de büyük ilgi gördü. 

Devasa pazardan pay almak
Fuara dair görüşlerini paylaşan 

İHKİB Başkan Vekili Kemalettin 
Güneş, ABD'nin dünyanın 
en büyük ithalatçı ülkesi 
konumunda bulunduğunu 
vurgulayarak, Türkiye’nin bu 
devasa pazardan çok daha fazla 
pay alması gerektiğini ifade etti. 
Türkiye’nin 2016 yılında ABD’ye 
toplamda 6,5 milyar dolar civarında 
ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden 
Kemalettin Güneş, “Dünyanın yedinci 
büyük hazır giyim tedarikçisi olan 
Türkiye,  ABD’ye 2015 yılındaki 495 
milyon dolar olan ihracatını 2016 
yılında 536 milyon dolara çıkardı. 
2005 yılı öncesi bu rakam 1,5 milyarın 
üzerindeydi. Öncelikli hedefimiz 1 
milyar dolar çıtasına ulaşıp ardından 
da 2003 yılı rakamlarını yakalamak. 
ABD’li alıcılardan da Türk hazır giyim 
ürünlerine karşı giderek artan bir talep 
var. Bu hedefi gerçekleştirmek için 
hazır giyim endüstrisi olarak her türlü 
birikime ve üretim gücüne sahibiz” 
şeklinde konuştu. 

Fuarın gelecek dönemine 
kayıtlar yapıldı bile
İHKİB AB, ABD, Uzakdoğu Fuarlar ve 
Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Özkan 
Karaca, 21’i milli olmak üzere toplam 
35 firma ile katıldıkları Las Vegas’taki 

fuarda özellikle denim, ayakkabı, çorap 
ve deri konfeksiyon firmalarının büyük 
ilgi gördüğünü söyledi. 13-16 Ağustos 
tarihleri arasında düzenlenen fuarda 
Türk firmalarına gösterilen yakın ilginin 
kendilerini son derece mutlu ettiğini 
belirten İHKİB AB, ABD, Uzakdoğu 
Fuarlar ve Dış İlişkiler Komitesi 
Başkanı Özkan Karaca, “ABD, yıllık 
99 milyar dolarla dünyanın en büyük 
hazır giyim ithalatçısı konumunda. 
Türkiye 10 yıl önce bu pazarda 1,5 
milyar dolarları yakalamıştı. Ancak 
çeşitli nedenlerle rakam 536 milyon 
dolarlara gerildi. Firmalarımız da bu 
noktada dünyanın en büyük pazarı olan 
ABD’den uzaklaşmaya başladı. İHKİB 
olarak son birkaç yıldır ABD’ye özel 
bir önem veriyoruz. ABD’nin en büyük 
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hazır giyim fuarı olan Magic Show’a 
milli katılım düzenliyoruz. Bugün 
35 firmamızın katıldığı fuara gelecek 
sezon en az 50 firmanın katılacağından 
eminim. Çünkü katılımcı bütün 
firmalar 2018 için rezervasyonlarını 
yaptırdılar” ifadelerini kullandı.

New York TTM 
ihracata katkı sunacak
Amerikalıların özellikle denim, çorap 
ve ayakkabı sektörlerinden daha çok 
firmanın katılmasını beklediklerini 
söyleyen İHKİB AB, ABD, Uzakdoğu 
Fuarlar ve Dış İlişkiler Komitesi 
Başkanı Özkan Karaca, bu durumun 
2005 öncesindeki 1,5 milyar doları 
yakalama ümidini her fuarda daha 
çok artırdığını kaydetti. ABD’nin 
hazır giyim pazar büyüklüğünün 
2021’de 320 milyar dolara çıkacağının 
öngörüldüğünün altını çizen Özkan 
Karaca, New York’ta açılan Türkiye 
Ticaret Merkezi’nin (TTM) de bu 
devasa rakamdan daha çok pay 
alınmasına büyük katkı sunacağını 
sözlerine ekledi. 

Dersimize iyi çalışmamız 
gerekiyor
Osmanbey Tekstilci İşadamları 
Derneği (OTİAD) Başkanı İlker 
Karataş da dünyanın en büyük hazır 
giyim ithalatçısı olan ABD pazarına 
yönelik; “ABD pazarı dünyanın 
en önemli pazarlarının başında 
geliyor. Bu pazarda sürdürülebilir 
katma değeri yüksek, kendi 
markalarımızla satış yapma kanallarını 

oluşturabildiğimiz takdirde önemli 
bir işi başarmış olacağız. Bunun için 
de tasarım ön plana çıkıyor” diye 
konuştu. 
Bu pazarda söz sahibi olabilmek 
için iyi çalışmaları gerektiğine 
vurgu yapan OTİAD Başkanı İlker 
Karataş, “Eksiklerimizi giderip çok 
çalışmamız gerekiyor. En iyi ihracat 
yapan firmalarımızın bile temel bazı 
eksikleri var. Onun için sürdürülebilir 
bir iş ortaya çıkaramıyoruz. Böylesine 
önemli bir pazarda söz sahibi olmak, 
çok şey gerektiriyor. Bu ‘çok şey’ 
firmalarımızda var, yapmamız gereken 
markamıza yatırım yapmak ve katma 
değeri yüksek ürünlerle pazardaki 
yerimizi almak” dedi. 

ABD pazarınını düşünenler 
için doğru platform
Bir moda ve ticaret şöleni havasında 

İHKİB ABD, AB ve Uzakdoğu 
Fuarlar Komitesi Başkanı Özkan 
Karaca: "ABD, yıllık 99 milyar dolarla 
dünyanın en büyük hazır giyim 
ithalatçısı konumunda. Türkiye 
10 yıl önce bu pazarda 1,5 milyar 
dolarları yakalamıştı. Ancak çeşitli 
nedenlerle rakam 536 milyon 
dolarlara gerildi. Firmalarımız da bu 
noktada dünyanın en büyük pazarı 
olan ABD’den uzaklaşmaya başladı. 
İHKİB olarak son birkaç yıldır ABD’ye 
özel bir önem veriyoruz. ABD’nin en 
büyük hazır giyim fuarı olan Magic 
Show’a milli katılım düzenliyoruz. 
Bugün 35 firmamızın katıldığı fuara 
gelecek sezon en az 50 firma 
katılacağımdan eminim. Çünkü 
katılımcı bütün firmalar 2018 için 
rezervasyonlarını yaptırdılar."

Magic Show Fuarı, ABD’nin 
ve dünyanın en önde 
gelen moda fuarlarından 
birisi. Hazır giyimin her 
kategorisinde görkemli 
ürünlerin sergilendiği 
fuarda,  sektörün her 
bileşenine ulaşmak 
mümkün. 

geçen fuar, 100 bin gibi devasa 
ziyaretçi rakamlarıyla aynı zamanda 
önemli bir moda ve uluslararası 
ticaret etkinliği. Fuarda hem 
Amerika pazarında adını duyurmuş 
katılımcılar, hem de bu pazara girmek 
isteyen katılımcılar stant açtı. Fuarın 
yeni döneminde de ABD pazarında 
adını duyurmuş katılımcılar, her 
dönem olduğu gibi bu dönem de 
pastadan aldıkları payı büyütmek 
için yarışırlarken, yeni katılımcılar 
bu önemli pazardan pay almaya 
çalıştı. Fuarın bu döneminde 4 binin 
üzerinde marka/firma katılımı ile 
toplamda 32 ülke katılımı gerçekleşti. 
Bu çerçevede fuar hem mevcut pazarı 
korumak ve artırmak isteyen, hem de 
pazara yeni giriş yapacak firmalara 
uygun bir platform yaratıyor. Yılda iki 
defa düzenlenen ABD'nin en büyük 
tekstil ve hazır giyim fuarı olan ve 
dünyanın dört bir yanından akın akın 
ziyaretçilerin geldiği fuar, yine birçok 
üretici için ABD'ye giriş bileti görevi 
gördü. 



2 Çorapland Eylül-Ekim / Kasım-Aralık 2016
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GÜNDEM

Çorap Sektör Değerlendirme Toplantısı’nda bir araya 
gelen çorap ihracatçıları, hedef pazarlardan fuar 
organizasyonlarına kadar birçok konuyu gündeme taşıdı. 

ÇORAP SEKTÖRÜ YENİ HEDEF 
PAZARLARINI BELİRLEDİ

Dış Ticaret Kompleksi’nde bir 
araya gelen çorap ihracatçıları 
yeni hedef pazarlarını 
belirledi. 19 Eylül Dış Ticaret 

Kompleksi’nde İHKİB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve URGE Komitesi 
Başkanı Özkan Karaca başkanlığında 
ve ÇSD Başkanı Bülent İyikülah’ın 
katılımıyla bir araya gelen çorap 
sektörünün temsilcileri yoğun 
katılım gösterdi. Sektörün tanınmış 
ihracatçılarının yöneticilerinin 
katılımıyla gerçekleşen toplantıda 
çorap ihracatında hangi ülkelerin 
gelecek vaat ettiği, hangi ülkelere 
odaklanılması gerektiği tartışıldı. 
Toplantı sonunda potansiyeli yüksek 
ancak düşük miktarda ihracat 
gerçekleştirebildiğimiz üç ülkede 
karar kılındı. Bu ülkeler sırasıyla; 

ABD, Japonya ve Kanada.
Toplantıda Çorap URGE firmalarının 
katılacağı 24-27 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleşecek İran Ticaret 
Heyeti’ne dair bilgiler de verildi. 18 
çorap firmasının olacağı heyette, 
B2B görüşmeler gerçekleşecek. 200 
satın almacının katılacağı beklenen 
organizasyona aynı zamanda İran’ın 
yerel basını da katılım sağlayacak. 

Fuar idaresinin teklifi 
değerlendirildi
Şanghay Çorap Fuarı’na (China 
International Hosiery Purchasing 
Expo – CHPE) ilişkin görüşlerini 
paylaşan İHKİB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve URGE Komitesi Başkanı 
Özkan Karaca, fuar idaresinin 
kendilerine sunmuş oldukları 

OKSB NEDİR?

Toplantıda ele alınan bir 
diğer gündem maddesi 
de Onaylanmış Kişi 
Statüsü Belgesi (OKSB) 
oldu. Gümrük Bakanlığı 
tarafından firmalara gümrük 
ve dış ticaret işlemlerinde 
A,B ve C olmak üzere üç 
farklı kategoride statü 
veriliyordu. Bu uygulama 15 
Ağustos 2017 tarihinde sona 
erdi. Buna göre OKSB'ye 
yönelik uygulamada sınıf 
tanımlaması yapılmaksızın 
tek tip belgeye dayalı 
şekilde sürdürülmesi 
kararlaştırıldı. OKSB 
sahipleri, herhangi bir ilave 
koşula gerek kalmaksızın, 
ithalatta mavi hat 
uygulaması hariç, birçok 
kolaylıktan faydalanıyor 
olacak. Bir sonraki 
toplantıda bu uygulamaya 
dair konunun uzmanından 
bilgi alınması kararlaştırıldı. 
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ÇSD Başkanı 
Bülent İYİKÜLAH

İHKİB URGE Komitesi Başkanı 
Özkan KARACA

teklifleri URGE firmalarıyla paylaştı. 
Teklifi değerlendiren firmalar fuara 
ilişkin ortak kararlarını Özkan 
Karaca’ya bildirdiler. Aynı zamanda 
İHKİB ABD, AB ve Uzakdoğu Fuarlar 
Komitesi Başkanı olan Özkan Karaca, 
CHPE’nin yanı sıra çeşitli fuarlara dair 
görüşlerini de firma temsilcileriyle 
paylaştı. CHPE Fuarı’nda Türk çorap 
ihracatçıları olarak yer almaları 
gerektiğine vurgu yapan Özkan 
Karaca, daha sonra toplantının diğer 
gündem maddelerini tartışmaya açtı. 

ÇSD’den fuara davet
Çorap ihracatçıları olarak sektörde, 
dostlukta diğer meslek gruplarına 
ve derneklerine nazaran takdire 
şayan tebrikler aldıklarını ifade eden 
ÇSD Başkanı Bülent İyikülah, 2018 

yılının Şubat ayında iç giyim sektörü 
ile birlikte düzenlenecek Linexpo 
Fuarı’na ilişkin de URGE firmalarını 
bilgilendirdi. Fuara katılmaları 
hususunda firma temsilcilerini davet 
eden Bülent İyikülah, bu konuya dair 
tüm çorap firmalarına bilgilendirici 
maillerin gittiğini, ulaşmayanların 
irtibata geçmeleri gerektiğini söyledi. 

7 aylık dönemde kayıp
Çorap Sektör Değerlendirme 
Toplantısı’nda Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi tarafından 
hazırlanan çorap sektörünün 
ihracatına dair bir sunum da 
gerçekleştirildi. 2016 Ocak-Ağustos 
ayları ile 2017 Ocak-Ağustos aylarını 
karşılaştırılan sunumda, çorap 
ihracatında yüzde 0,9’luk bir düşüş 
söz konusu. Bu düşüşe rağmen 
konfeksiyondaki payını yüzde 5,9’a 
taşıyan çorap sektörü, miktar bazında 
ele alındığında 7 aylık dönemde 2017 
yılında çift bazında yüzde 0,3’lük bir 
düşüş yaşadı. Kilo bazında ise sektör 
yüzde 0,1’lik bir artış kaydetti. Birim 
fiyatında da yüzde 0,6’lık bir kayıp 
yaşadı. 

Fethedilmeyi bekleyen 
ABD pazarı 
İhracat gerçekleştirdiği ülkelerde 
de düşüş yaşayan çorap sektörü, 
2017’nin 7 aylık döneminde ilk 10 
ülke bazında İngiltere, Almanya, 
Fransa, İtalya, Belçika, Danimarka, 
Polonya ülkelerine düşüş yaşanırken, 

Hollanda, İspanya, İsveç gibi 
ülkelerde de artış kaydedildi. 
Söz konusu dönemde Avrupa 
ülkelerine ihracat 562,5 milyon 
dolar ile yüzde 84,5’lik dilimini 
oluşturuyor. Bu tabloya bakıldığında 
çorap ihracatçıları alternatif pazar 
arayışında hedef ülke olarak ilk 
ABD’ye yöneliyor. ABD’ye en fazla 
ihracatını 37,5 milyon dolarla 
2005 yılında gerçekleştiren çorap 
sektörü, bu ihracat rakamının tekrar 
yakalanabileceğini öngörüyor. ABD, 
Türkiye’nin çorap ihracatında 11’inci 
sırada yer alıyor. Dünya üzerinde 
en çok çorap ithal eden ülke 
sıralamasında başı çeken ABD, kişi 
başına çorap tüketiminde de yüzde 
13,4’lük oranla İtalya’nın ardından 
2’nci sırada yer alıyor. 

ABD’ye en fazla ihracatını 37,5 milyon dolarla 2005 yılında gerçekleştiren çorap 
sektörü, bu ihracat rakamının tekrar yakalanabileceğini öngörüyor. Türkiye’nin 
çorap ihracatında 11’inci sırada yer alan ABD, dünya üzerinde en çok çorap ithal 
eden ülke sıralamasında başı çekiyor. Kişi başına çorap tüketiminde de yüzde 
13,4’lük oranla İtalya’nın ardından 2’nci sırada yer alıyor. 
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"Çorap İmalatçılarının Dış Pazarlara Açılımı" projesi kapsamında İran’a giden 12 
çorap firması, koleksiyonlarıyla İranlıları adeta büyüledi. Toplamda 132 iş görüşmesi 
gerçekleştiren Türk çorap firmaları İran’dan memnun ayrıldı. 

İHKİB koordinatörlüğünde 
Ekonomi Bakanlığı Desteği ile 
2015 Eylül ayında faaliyetlerine 
başlayan Çorap İmalatçılarının Dış 

Pazarlara Açılımı proje kapsamında, 
çorap firmaları 2’nci yurtdışı faaliyeti 
olarak İran’a gitti. 24-27 Eylül tarihleri 
arasında İran’ın başkenti Tahran’a 
ticaret heyeti düzenlendi. Çorap 
firmaları pazar araştırmasının yanı sıra 
ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirdi. 
İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve URGE 
Komitesi Başkanı Özkan Karaca 

başkanlığında ve ÇSD Başkanı Bülent 
İyikülah’ın katılımıyla gerçekleşen İran 
Ticaret Heyeti’nde 12 küme firması 
yer aldı. İran'ın başkenti Tahran'daki 
Espinas Otel'de düzenlenen ve iki 
ülkeden çorap sektöründe faaliyet 
gösteren iş adamlarını bir araya 
getiren toplantılarda her iki ülke de 
memnun ayrıldı.

Her üç Avrupalıdan biri Türk 
çorabı giyiyor
Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası 

Rekabeti Geliştirme (URGE) 
projesi kapsamında Tahran'da 
pazar araştırması yaptıklarını dile 
getiren İstanbul Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi 
Özkan Karaca, "Dünyada Türk çorap 
sektörü, Çin'den sonra en büyük 
üretici ve ihracatçı konumundadır. 
Bugün Avrupa'da her üç kişiden biri 
Türk çorabı giyiyor" dedi. Sadece 
İstanbul'da 2 bine yakın çorap 
fabrikası bulunduğunu belirten 

ÇORAP URGE FİRMALARI 
İRANLILARI BÜYÜLEDİ
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B2B görüşmeleri sırasında Türkiye’nin Iran Ataşesi Cengiz Gürsel tüm katılımcı firmaların 
masalarını ziyaret ederek firmalar ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Özkan Karaca, Avrupa Birliği 
ülkelerinin yanı sıra ABD ve Kanada 
gibi ülkelerde de genellikle Türk 
çoraplarının tercih edildiğini söyledi.
"İran, Türk yatırımcının bu ülkede 
yatırım yapmasını istiyorsa şartları 
iyileştirmelidir" ifadelerini kullanan 
Özkan Karaca, "Türkiye ve İran 
hükümetleri arasında ticareti 
geliştirmek için çabalar var. Tercihli 
Ticaret Anlaşması devreye giriyor. 
Fakat Tercihli Ticaret yaptığınızda 
dahi tekstilde yüzde 30 gümrük 
uygulanıyor. Bu durum İranlı alıcıyı 
kayıt dışına zorluyor. Biz resmi 
yollarla ticaret yapıp, bankadan 
paramızın gelmesini istiyoruz" dedi.

Güven ortamı 
sağlanmalı
İran'ın Dünya Ticaret 
Örgütü'nde yer almaması 
sebebiyle yaşanan 
olumsuzluklara değinen 
Karaca, İran'ın Türk 
yatırımcılar için güven 
ortamını artırması 
gerektiğini dile getirdi. 
Karaca, "İran ticari 

ilişkilerde tam olarak dışarıya açık 
değil. Bankacılık ilgili sorunlar 
devam ediyor" dedi. Gelişmiş 
ülkelerde korumacılıkla bir yere 
gelinemeyeceğinin tecrübe edildiğini 
aktaran Karaca, İran'ın bazı 
sektörlerde korumacılık yapmasını 
anlayışla karşıladıklarını ama 
gelişmemiş ve ülkesinin ihtiyacının 
sadece yüzde 5'ine cevap verebildiği 
çorap sektörü gibi alanlarda 
korumacı davranmasına bir anlam 
veremediklerini belirtti.
Özkan Karaca, İran'daki serbest 
bölgelerde üretim yapan firmaların 
yurt içine satış yaparken sınır gümrük 
tarifesine tabi tutulmalarına tepki 
gösterirken şu ifadeleri kullandı: 
"İran'da böyle bir uygulamanın 
varlığı Türk yatırımcıları serbest 
bölgelerde yatırım yapmaya karşı 
ilgisiz hale getiriyor. Dünyada ve 
Türkiye'de birçok serbest bölge 
var. Ham maddenin gümrüksüz 

girdiği, üretilen malın gümrüksüz 
satıldığı yerlerdir serbest bölge. 
İran'da yapılacak satış için 
gümrük alınmasına anlam 
veremiyoruz. Önümüzdeki günlerde 
İran'daki serbest bölgelerle ilgili 
ziyaretler ve birtakım çalışmalar 
gerçekleştireceğiz. İran, Türk 
yatırımcının bu ülkede yatırım 
yapmasını istiyorsa şartları 
iyileştirmelidir. İranlı bir ortakla 
bu bölgelerde mal üretip İran'a 
gümrüksüz mal satabileceksek bu 
bölgelerde yatırım yapmak istiyoruz."

İranlı alıcılar memnun
İran Ticaret Heyeti kapsamında 
küme firmaları ile birlikte Tahran’ın 
en büyük pazarı olan Grand Baazar’ı 
ziyaret ettiklerini söyleyen ÇSD 
Başkanı Bülent İyikülah, burada 
bulunan toptancı satın almacıların 
yerleşkelerine ziyaret gerçekleştirerek 
26 Eylül tarihinde Espinas Otel'de 

gerçekleştirdikleri ikili 
iş görüşmelerine davet 
ettiklerini belirtti. Grand 
Baazar’da İran çorap 
sektörüne dair araştırmalar 
yaptıklarını ifade eden 
Bülent İyikülah, ikili iş 
görüşmelerinde de urge 
firmalarının toplamda 
132 görüşme yaptıklarını 
açıkladı. 

İran'ın Çorap İthalatında İlk 5 Ülke

Birim: Milyon $ 2015 2016 %değişim %pay

Çin 56,6 29,8 -47,4% 79,8%

Türkiye 4,1 5,3 29,2% 14,2%

İsviçre 1,0 1,2 13,0% 3,1%

Belçika 0,1 0,2 51,6% 0,5%

İngiltere 0,1 0,2 137,9% 0,4%

Toplam 64,5 37,3 -42,1%  
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İran Ticaret Heyeti’nde yer 
alan 12 URGE firması Tahran, 
Tebriz, Julfa, Karaj, Kerec 
şehirlerinden gelen satın 
almacılarla toplamda 132 iş 
görüşmesi gerçekleştirdi.

Tahran, Tebriz, Julfa, Karaj, Kerec 
şehirlerinden satın almacıların 
geldiğini söyleyen Bülent İyikülah, 
“12 küme firmamız en son 
koleksiyonlarını sergiledi. İranlı 
alıcılar firmalarımızın ürünlerini 
kalite ve tasarım yönüyle oldukça 
beğendiler” dedi. 27 Eylül tarihinde 
de İran Türkiye Ticaret Merkezi’ne 
ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen 
İyikülah, TTM yetkilileri ile Iran 
pazarına dair bilgi aldıklarını belirtti.

İran’a çorap ihracatı 
artış kaydetti
İki ülkenin çorap ticaretine 
baktığımızda; 2016 yılında İran 
en çok çorap ihracatı yaptığımız 
ülkeler arasında 24’üncü sırada yer 
alıyor. Türkiye, İran’a 2016 yılında 
5,3 milyon dolar değerinde çorap 

ihracatı gerçekleştirirken, ülkenin 
çorap ihracatımızdaki payı ise 
yüzde 0,5 oranında. 2017 Ocak-
Ağustos dönemine baktığımızda ise 
İran’a yüzde 10,1 artışla 3,5 milyon 
dolar düzeyinde çorap ihracatı 
gerçekleştirdiğimiz görülüyor. 
Trademap verilerine göre, 2016 
yılında İran dünyadan toplamda 37,3 
milyon dolar değerinde çorap ithalatı 
gerçekleştirdiği görülüyor. İran’ın en 
çok çorap ithalatı gerçekleştirdiği 

ülke Çin Halk Cumhuriyeti olup, 
2016 yılında Çin’den 29,8 milyon 
dolar değerinde çorap ithalatı 
gerçekleştirdi. Çin’in İran’ın toplam 
çorap ihracatındaki payı yüzde 
79,8 seviyesinde. Türkiye ise Çin’in 
ardından 2’nci sırada yer alıyor. İran 
Türkiye’den 2016 yılında 5,3 milyon 
dolar değerinde çorap ithalatı 
gerçekleştirerek, Türkiye’nin İran’ın 
çorap ithalatındaki payı yüzde 14,2 
olduğu görülüyor.  

ÇSD Başkanı Bülent İyikülah, URGE 
firmalarıyala birlikte İran Türkiye Ticaret 
Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. İyikülah, 
TTM yetkilileri ile Iran pazarına dair bilgi 
aldıklarını belirtti.





Uzun yıllardır sektöre yön veren isimleri tek çatı altında toplayan, sektör içi dayanışmanın 
sağlanması adına önemli fırsatların yaratılmasına olanak sağlayan Çorap Sanayicileri Derneği 
Ekim ayında yapılacak Genel Kurul Toplantısı ile 12'nci döneme merhaba diyecek. 

Çorap sektörüne 
yön verenler…

İstanbul Sanayi Odası (İSO)  ziyareti 

25.11.2014

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu ziyareti 

27.11.2014

Çankırı ALPİN Çorap ziyareti Çankırı Gelal Çorap ziyareti 

25.5.2015

25.5.2015

Çankırı Belediye Başkanlığı ziyareti Ankara Sanayi Odası Ziyareti 

25.5.2015

25.5.2015



Yenibosna İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çorap bölümünü 
İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Serkan Gür ile ziyaret 

Anıtkabir ziyareti 

18.11.2015

25.5.2015

Güleçler Çorap ziyareti – Ankara Çankırı Valiliği ziyareti 

25.5.2015 25.5.2015

Çankırı Ticaret Odası ziyareti 

25.5.2015

Beks Çorap ziyareti – Çerkezköy Bross Çorap – Çerkezköy 

9.6.2015 9.6.2015

METEM okul ziyareti – Çerkezköy 

9.6.2015



Anıtkabir ziyareti

ÇSD ve Aydın Üniversitesi işbirliğinde Çorap Tasarım Yarışması

Halep'e Yardım TIR'ı gönderilmesi

ÇSD  Gaziantep Or-Al Çorap ziyareti

 İF EXPO 2015 fuar açılışı

28.05.2016

12.5.2016

28.05.2016

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ziyareti ÇSD Yönetim Kurulu Toplantısı 

3.11.2015 18.11.2015

İstanbul Valiliği ziyareti



Linexpo

Türk Eximbak Bilgilendirme Toplantısı

İHKİB Liseleri ziyareti 

İstanbul İplik Fuarı

28.05.2016

9-11.2.2017

Çorap Üretici İhracatçı Kümesi

Kızılay Kan Bağışı Kampanyası Başkanlar Buluşması

Şangay Fuarı

23.1.2017

2.9.2016

2-5.2.2017
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KONFERANS

İstanbul Moda Konferansı 
yatırıMcıları çağırıyor

türkiye Giyim Sanayicileri 
Derneği (TGSD) tarafından 
Marka Yatırım Holding’in isim 
sponsorluğuyla gerçekleştirilen 

10. İstanbul Moda Konferansı bu yıl, 
11-12 Ekim 2017 tarihlerinde Çırağan 
Palace Kempinski İstanbul’da “Why 
Turkey?” teması ile hayata geçiyor. 
Konferans’ta Türkiye’de hazır giyim 
sektörünün gücü, sürdürülebilirlik 
anlayışı ve bölgede rakipsiz bir iş ortağı 
olarak yetkinlikleri vurgulanacak. 
Bu yıl iddialı bir içerikle hazırlanan 
ve gündeme oturacak olan 
konferansın dünyaca ünlü yerli 
ve yabancı konukları, hazır giyim 
alanında Türkiye’nin neden doğru 
bir yatırım ülkesi olduğunu hep 
birlikte değerlendirecekler. TGSD’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 
konferansa, İHKİB Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi de katılacak. 
Dünyanın en büyük marka ve alım 
gruplarının üst düzey yöneticilerinin 
katılacağı konferansta bu yıl da 
deneyimler ve beklentiler paylaşılırken,  
Konferans’ın birinci gününde moda 
ve tasarımdan sürdürülebilirliğe 
sektörün öncelikli gündem konuları 
tartışılacak. L’Oreal, La Perla Maison 
Lejaby gibi ünlü markaların yönetim 

kademelerinde üst düzey yöneticilik 
yapan ve bugün pek çok markaya 
danışmanlık veren marka gurusu 
Alain Prost, Premiere Vision’un Moda 
Direktörü Pascaline Wilhelm, Mavi 
Jeans’in 2008’den bu yana CEO’su olan 
ve dünya çapında bir başarı öyküsüne 
imza atan Cüneyt Yavuz, SANKO 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdülkadir Konukoğlu Konferans’ta 
konuşmacı olacaklar. 
Konferansın isim sponsoru Marka 
Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Mine Tozlu ve  Alkaş 
Perakende Hizmetleri AŞ ve JLL 
Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş da 
ortak bir sunum gerçekleştirecekler. 
Türkiye’nin hazır giyim markalarının 
iç ve dış pazarlarda perakende kanalı 
açısından daha geniş yer bulabilmesini 
destekleyecek zincir mağazacılık 
projesi Brandplus’dan bahsedecekler.
Konferansta konuşmalarıyla yer 
alacak diğer konuklar ise şöyle; 
Cotton Council Türkiye Program 
Direktörü Marsha Powell, Lenzing 
Sürdürülebilirlik Direktörü Peter 
Barsch, Sustainability Apparel 
Coalition (SAC) CEO’su Jason Kibbey, 
İstanbul Moda Akademisi Tekstil ve 
Moda Tasarım Bölüm Başkanı Gülin 

11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek 
olan 10. İstanbul Moda Konferansı 
rüzgarı şimdiden esmeye başladı. 
Dünya markalarının ünlü danışman 
ve yöneticilerinin konuşmacı olacağı 
konferansta, “Neden Türkiye’ye 
yatırım yapılmalı?” sorusunun cevabı 
verilecek.

10. İstanbul Moda 
Konferansı İle İlgİlİ 

detaylı bİlgİye 
www.İstanbulModaKonferansİ.coM

adresİnden 
ulaşabİlİrsİnİz.

Girişmen, 
Moda Tasarımcısı 

Arzu Kaprol, Moda Tasarımcısı 
Ece Gözen, Morhipo Genel Müdür 
Yardımcısı Aslı Sözer, Glengo Yönetim 
Kurulu Başkanı Aykut Vural, Nart 
Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Levent Nart ve H&M Türkiye Müdürü 
Serkan Tanka. Bu kez uzman 
konuşmacılar, Türkiye’nin bölgesinde 
hazır giyim alanında sürdürülebilirlik 
anlayışı ve nitelikli üretim yetkinliğiyle 
rakipsiz konumunu ve sektörün 
yatırım iklimini değerlendirecekler.

“Türkiye hazır giyim için en 
doğru yatırım ülkesidir”
Konferansın ikinci günü için B2B-
İkili İş Görüşmeleri Platformu 
oluşturuluyor. Geçen yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da binin üzerinde ikili 
görüşme olması beklenen platform, 
katılımcılardan büyük ilgi görüyor.
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FUAR

Dünyanın dört bir yanında birbirinden farklı ve kapsamlı fuarlarla hazır giyim ve tekstil 
sektörüne dair tüm yenilikleri görmeye hazır olun. Sizin için derlediğimiz fuar takvimiyle, 
ajandanızda bu önemli fuarlar için şimdiden yerinizi ayırtın…

TEKSTİL DÜNYASI
BU FUARLARI BEKLİYoR

Première Vision Paris / Fransa -Paris 19-21 Eylül
Première Vision Paris, 120'den fazla ülkeden 60 bin endüstri profesyonelinin fikirlerini paylaşmak, iş yapmak, çalışmak ve yeni 

koleksiyonlarını oluşturmak için Fransa'nın Villepinte şehrinde gerçekleşecek.

Texcare Asia / Çin- Şanghay 27-29 Eylül 2017 
Küresel pazarın gücü bu fuarda ortaya çıkacak! Texcare Asia, 11 

bin ziyaretçi ve 160'dan fazla katılımcıyı buluşturacak. 

Cisma 2017 / Çin-Şanghay 26 Haziran-27 Eylül 2017
Cisma 2017, büyük ölçekli, kusursuz hizmet ve güçlü ticaret 

fonksiyonu nedeniyle katılımcıları ve ziyaretçileri tarafından yoğun 
ilgiyle beklenen fuarlar arasında…
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MOMAD Metropolis 
1-3 Eylül 2017 İspanya- Madrid

Modanın ritmini Momad Metropolis ile tutun… 3 gün boyunca 
sürecek olan moda fuarı farklı pek çok tasarımcıya ev sahipliği 

yapacak.

Techtextil North America
 22-24 Mayıs 2018 ABD- Chicago

18’incisi düzenlenecek olan Techtextil North America, tekstil 
dünyasının duayenlerini bir araya getiriyor. Teknik tekstilin 

üretim süreçlerini ve tekstilin geri dönüşümünü gözler önüne 
seren fuar için şimdiden yerinizi ayırtın.

Yarn Expo İplik Fuarı / 11-13 Ekim 2017 - Çin- Şanghay
Yarn Expo, 393 yerli ve yabancı katılımcı ve 22 bin 579 profesyonel ziyaretçiyi dünyanın dört bir yanından çekerek Şanghay’da bir araya 

getiriyor. İplik dünyasına dair tüm güncel gelişmelere Yarn Expo ile yakından tanık olacaksınız.
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DÜNYANIN İKİNcİ EN BÜYÜK İPLİK 
FUARINA GERİ SAYIM BAŞLADI

Global iplik sektörünün en 
büyük buluşmalarından 15. 
Uluslararası İstanbul İplik 
Fuarı, sektörün nabzını 
tutmak isteyen tüm 
profesyonellere kapılarını 
açmaya hazırlanıyor. Şubat 
ayında ziyaretçi akınına 
uğrayan fuara, önümüzdeki 
sene de yüksek katılım 
bekleniyor. 

22
258

8.755

123

Katılımcı ÜlKe 

Ziyaretçi ÜlKe 

toplam Ziyaretçi

Firma ve Firma 
temsilciliği 

Tüyap Fuarcılık tarafından 
düzenlenen iplik sektörünün 
dünyadaki en büyük ikinci 
ticari etkinliği olan 15. 

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 
14-17 Nisan 2018 tarihleri arasında 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, 
Büyükçekmece-İstanbul’da kapılarını 
ziyaretçilerine açacak. Türkiye’nin 
ve dünyanın lider iplik üreticilerinin 
son trendlerini ve en yeni ürünlerini 
sektör ile buluşturacağı İstanbul 
İplik Fuarı, küresel iplik ticaretine 
yön veren en önemli platformlardan 
biri olmaya devam ediyor. İplik 
sektörünün en büyük üreticilerinin, 
yüksek performanslı ve üstün kaliteli 
ürünlerini sergileyeceği fuar, sektörün 
nabzını tutmak ve yenilikleri takip 
etmek isteyen tüm profesyoneller için 
kaçırılmaz ticari fırsatlar sunuyor. 
Türkiye, Avrupa ve yakın coğrafyadan 
üretici, tedarikçi, ithalatçı firmaları 
bir araya getiren, binlerce tekstil 
üreticisinin ziyaret ettiği, satın 
alım yaptığı fuar, bu yıl da sektör 
temsilcilerini bir araya getirecek. 

İstanbul İplik Fuarı’nın 
2017’deki Büyük Başarısı 
2017 Şubat ayında düzenlenen 
Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’nı 
123 ülkeden 8 bin 755 ziyaretçi yoğun 
bir ilgiyle takip etti. Dünyanın ikinci 
en büyük ve en kapsamlı iplik fuarı 
konumuna gelen fuar, 22 ülkeden 
258 firma ve firma temsilciliğinin 
katılımıyla gerçekleşti. İplik 
sektörünün yeni pazarlara açılması 
hedefiyle uluslararası pazarlama 
faaliyetlerine ağırlık verilen fuarda, 
Tüyap davetlisi olarak gelen 
profesyonel alım heyetleri, katılımcı 
firmalarla buluşturuldu. Etkin 
pazarlama çalışmaları ile ziyaretçi 
akınına uğrayan İstanbul İplik Fuarı, 
sağladığı ihracat fırsatları ile katılımcı 
firmalardan tam not alarak son 14 
yılın en başarılı İplik Fuarı oldu. 
Katılımcı firmalar ziyaretçi sayısı 
ve niteliğinden memnun kalırken, 
potansiyel müşteriler ile bir araya 
gelerek verimli bir fuar geçirdiler. 15. 
Uluslararası İstanbul İplik Fuarı ile 
dünyanın lider makine üreticilerinin 

yer aldığı ITM- Uluslararası Tekstil 
Makineleri Fuarları aynı tarihte 
gerçekleşiyor. 



www.csd.org.tr
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Okulların açılmasıyla 
birlikte uzun ve külotlu 
çoraplar da tekrardan raf 
ve çekmecelerdeki yerlerini 
almaya başladı. Her ne kadar 
öğrenciler okul formalarının 
altına istedikleri gibi 
rengarenk çoraplar giyemiyor 
olsalar da üniformalarıyla 
uyumlu renklerdeki 
çoraplarıyla çocuklar 
sokaklara renk getirecek!

OKULLAR

40

TREND



Külotlu, diz 
üstü ve diz 

altı çoraplar 
üniformaların 
vazgeçilmezi.
 Bu dönemde 

özellikle gri, 
bordo ve siyah 

renklerdeki 
çoraplar tercih 

edilecek.
41

bAşLAdı!
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TREND

Diz üstü ve diz altı 
uzun çorapların 
da oldukça bol 
satılacağı okul 
döneminde 
öğrenciler en çok 
lastikleri yüzünden 
sürekli kayan 
çoraplardan şikayet 
ediyor.  

Mevsim geçişinin 
yaşandığı ve 

yer yer bunaltıcı 
olan sonbaharda 

öğrenciler özellikle 
nefes alan ve 

pamuksu yapıdaki 
çorapları tercih 

ediyor. 
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Yaptığı el işlemesi 
tasarımlarıyla dünya çapında 
ün kazanan genç tasarımcı 
Lirika Matoshi’nin file çorap 
tasarımları, çorap sektöründe 
çığır açtı.

AksesuAr değil, 
modA Akımının 

tA kendisi!

Her biri bir eser niteliğinde 
olan el işi tasarımlar 
yapan Lirika Matoshi'nin 
son gözdesi file çoraplar. 

Yeryüzünde başka bir eşi 
bulunmayan bu çorapları giyenlerin 
kendisini yıldız gibi hissedeceği bir 
gerçek. Önceki sayılarımızın trend 
sayfalarında da yer verdiğimiz gibi 
file çoraplar bu yaza damgasını 
vurdu. Şekil ve tarz değiştiren file 
çorapların yeni sezon boyunca 
da meraklılarının gözdesi olacağı 
düşünülüyor. 

Yırtık pantolon içinde 
parlak detaylar
 “Fishnet stocking” yani file 
çoraplar insanın asi tarafını stiline 
döküyor. Eski zamanlarda mini 
eteklerle kombinlendiğini daha 
çok gördüğümüz file çoraplar artık 
kısa paça ve yırtık pantolonlarla 
bütünleşti denilebilir. Özellikle 
Matoshi’nin özgün tasarımları 
ardından başlayan işlemeli file 
çoraplarla bu akım uzun bir süre 
daha herkesin soluğunu keseceğe 
benziyor. Daha cool, daha asi ve daha 

seksi modellerle karşımıza çıkan 
file çoraplar, kısa paça pantolon, 
mini şort, yırtık jean ve eteklerle 
kombinlendiğinde ortaya gerçekten 
çok güzel görüntüler çıkıyor. 

File çorabı sevdiren kadın 
Matoshi…
File çorap asi ve farklı stilin 
vazgeçilmezlerinden de olsa 
sevmeyeni de seveni kadar fazla. 
Ancak New York’lu tasarımcı 
Lirika Matoshi asalet kattığı file 
çorap dizaynlarıyla her tarza 
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dokunuyor. Matoshi ve işlemeli 
file çorapları ardından file çorap 
sevenlerin sayınsında büyük bir 
artış görülüyor desek yalan söylemiş 
olmayız. Her birini tek tek kendi 
elleriyle işleyen sanatçı çorap değil 
sanat eseri yaratıyor! File çorapları 
adeta bir sanat eserine dönüştüren 
Matoshi, sevmeyenlerin bile aşık 
olacağı modeller tasarlıyor. Boncuk, 
çiçek işlemeli modeller hazırlayan 
sanatçının yaptığı çorapların bir 
benzeri daha yok. Çünkü her 
biri o anki ruh haline göre 
hazırlanıyor ve aynısını 
yapmak da haliyle zor 
oluyor. 

İnsanlar kendileri 
dikmeye başladı
New York’lu 
sanatçının 
tasarımlarına 
ulaşamayan kadınlar 
aldıkları boncuklarla 
kendi işlemelerini yaparak 
tarzlarına imza atmaya 
başladılar. Asi ruhlarına 
vintage dokunuş yapmak 
isteyenler aldıkları parıltılı 
boncuklarla Matoshi’nin izinden 
yürüyorlar. Kim bilir belki böyle 
çorapların Türkiye’de üretilmesi 
büyük bir ilgi ve modayı hakim 
kılabilir. 

Sihrin sırrı boncuklarda
Matoshi’nin yaratıcılığını 
konuşturduğu bu işin mutfağında 
birbirinden güzel boncuklar, 
işlemeler, ipler, kumaşlar ve tabii ki 
pullar var. Lirika'nın başarılarla dolu 

bir yolda hızlı adımlarla ilerlemesini 
sağlayan en önemli şeylerden biri 
kanvas gibi kullanıp üzerinde 
harikalar yarattığı file çorapları 
oldu. Birbirinin aynı modellerin kol 
gezdiği bu dönemlerde insanların 
Lirika'nın herbiri el yapımı ve 
eşsiz olan parçalarına aşık olması 
kaçınılmaz oluyor.



Sanatın Sihri 
bacakları Sarıyor
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Moda akımları gün geçtikçe 
farklılaşıyor. Çağlar boyunca 
unutulamayan eserlerden 
ilham alan sanatçılar eşsiz 
eserlere imza atıyor. Bu 
tasarımcılardan biri olan  
Jovana Stojanovic, çorapları 
birer tabloya dönüştürüyor. 

Çorap, her geçen gün kendini 
daha farklı şekilde ortaya 
koyan bir alana evriliyor. İlginç 
tasarımlar alıcıları “biricik” 

hissettirirken, masalsı bir dünyanın 
izdüşümünü de bacaklara taşıyor. 
Modanın aksesuarı olmaktan modanın 
ana teması olmaya terfi eden sektör, 
daha yaratıcı işleri de dalga dalga 
getireceğe benziyor. 

Çorap değil sanat eseri!
Tasarımcı Jovana Stojanovic, 

rüyalardan, masallardan ve yaşadığı 
çevreden aldığı ilhamı markaya 
dönüştürdü. Kız kardeşi Kana Movana 
ile oluşturduğu Movanas markasıyla 
iki kafadar rüya gibi işlere imza 
atmaya devam ediyor. 

Fark yaratan dokunuşlar
Stojanovic’in çizdiği illüstrasyonlar 
çorap ve taytları masalsı bir ürün 
haline getiriyor.  Aynılaşan giyim 
tarzları ve ürünler içerisinde fark 
yaratmak isteyenler özgün tasarımları 
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Eşsiz 
tasarımlarla 

artık stil 
kıyafEttE dEğil 
çorapta bEdEn 

buluyor!

bulabilecekleri mecraları tercih 
ediyorlar. Ulaşılabilir olmayan özel 
tasarımları ‘Do it yourself ’ mottosuyla 
kendileri deneyen alıcıların sayısı 
azımsanmayacak kadar fazla.

Sonbahara renk katacak 
tasarımlar  
Her biri adeta bir tablo hissiyatı veren 
tasarımlar, çorapların sık sık giyilmeye 
başlayacağı sonbaharda sokakları 
renklendirecek gibi görünüyor. 
Türkiye’de de değişik platformlarda 
haberi yayınlandıktan sonra oldukça 
ilgi gören ve merak uyandıran bu 
çorapların ülkemizde de meraklısı 
oldukça fazla. 

Sıkıcı renklere son!
Son zamanlarda çorap markaları, 
çeşitli desenlerle daha iyi ürünler 
ortaya çıkarmaya başladı. Klasik 
çorapların yerine kedi figürlü, 
Eyfel Kulesi gibi turistik yerlerin 
basılı olduğu çoraplar da raflarda 
yerlerini almaya başladı. Bu proje ise  
Stojanovic tarafından başka bir akımın 
başlangıcı oldu. Tek renk üretilen, 
sonbahar ve kışın griliğini içimize 
kadar hissettiren çoraplar yerine bu ve 
benzer tasarımlar göze hitap ediyor ve 
etmeye de devam edecek.

Ulaşılabilir değil
Gören herkeste satın alma isteği 
uyandıran bu çoraplar ne yazık ki 
ulaşılabilir değil. Tasarımcıların 
markası olan Movanas’ın internet 
sitesi üzerinden satışı gerçekleştirilen 
satışlarda bir çorabın fiyatının 
70 dolar civarında olduğunu 
görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye’de 
yaşayanlar ya benzer bir akımı 
başlatacak bir firmayı bekleyecekler 
ya 70 doları gözden çıkaracaklar 
ya da ‘Do it yourself ’ becerilerini 
konuşturacaklar. 
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Rıhanna’dan yeni 
çoRap koleksiyonu!
Dünyaca ünlü başarılı yıldız Rihanna, müzikleriyle olduğu kadar adım attığı moda ve kozmetik 
sektörlerinde de fark yaratan işler yapmaya devam ediyor. Stance Socks ile yaptığı işbirliğini 
devam ettiren Rihanna, yeni bir koleksiyonla sevenlerinin karşısında. 
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dünyaca ünlü Barbadoslu 
şarkıcı ve söz yazarı Rihanna, 
elini attığı her işte dünya 
birinciliğini yakalamaya 

devam ediyor. Müziği, ikonik 
duruşu, özel hayatı ve müzik kariyeri 
dışında ilerlemeye devam ettiği 
alanlarda da hayatımızda olan Riri 
moda ikonu olarak da gündemden 
düşmüyor. 

Moda dünyasının 
vazgeçilmezi
Günlük kıyafetleri, kliplerinde 
giydikleri ve kırmızı halıdaki 
kıyafetleriyle sürekli fark yaratan ve 
dikkatleri üzerine çeken Rihanna, 
bu sefer değişik bir projeye imza 
attı. Çok konuşulan hatta bazen 
dalga konusu olan kıyafetlerine 
çorap tasarımlarında yer verdi. 
Stance Socks iş birliği ile daha önce 
tasarladığı çoraplar da büyük ilgi 
gören sanatçı bu koleksiyonuyla 
da oldukça ilgi toplayacak gibi 
görünüyor. 

Stance Socks ile uzun 
soluklu iş birliği 
Müzik kariyeri dışında diğer 
alanlara yönelmesi 2005 yılında 
Secret Body Spray ile başlayan 

sanatçı, artık kendi 
koleksiyonlarıyla 
gündeme 
geliyor. Stance 
Socks ile daha 
evvel yaptığı 
iş birliğinde 
Uzakdoğu 
esintilerinin hakim 
olduğu tasarımlar 
oldukça beğenilmişti. Şimdi 
ise bu zamana kadar kendi ikononik 
görüntüleri arasından en sevdiklerini 
çoraplar üzerindeki tasarımlara 
yansıttığı “Fenty For Stance By 
Rihanna” ismiyle satışa çıktı. 
Toplam 27 farklı tasarımın yer aldığı 
koleksiyon Türkiye’de de internet 
sitesi üzerinden satışta. Fiyatları 40 
– 50 dolar arasında değişen çoraplar, 
üzerindeki tasarımın esinlenildiği 
şarkıların yazdığı güzel kutularla 
birlikte satılıyor. Poor it up, Shut Up 
and Drive klibindeki kıyafetlernin 
yer aldığı tasarımlarda aynı zamanda 
CFDA Fashion Awards 2014’te giydiği 
meşhur parıltılı ve transparan 
kıyafeti, bir Guo Pei tasarımı olan 
Met Gala 2015’te giydiği tüy detaylı 
altın sarısı elbisesi ve daha nice ses 
getiren kıyafetinin işlendiği çoraplar 
ne yalan söyleyelim oldukça tatlılar. 

Müzik dünyasının
asi kızı Riri
 Saint Michael'da doğup 
Bridgetown'da büyüyen Rihanna, 
2003'te albüm yapımcısı Evan 

Rogers'ın yönetiminde demo 
kasetler kaydederek müzik 
endüstrisine girdi. 2005'te ilk 
albümü Music of the Sun'ı ve 
sonraki yıl ikinci albümü A Girl 
like Me'yi piyasaya sürerek ünlendi; 
bu albümlerden sırasıyla "Pon de 
Replay" ve "SOS" gibi hit şarkılar 
çıktı. Üçüncü stüdyo albümü Good 
Girl Gone Bad (2007) için müziğini 
ve imajını yeniden oluşturan 
sanatçı müzik dünyasının en cesur 
isimleri arasına girdi. Albümün 
çıkış single'ı "Umbrella", elde ettiği 
liste başarılarıyla şarkıcının dünya 
genelinde tanınmasına yol açtı ve 
2008'de En İyi Rap/Sung İş Birliği 

Kırmızı halıda giydiği kıyafetlerle sürekli 
gündem yaratan ünlü sanatçı Met 
Gala 2015’te giydiği bu kıyafetini de 
tasarımlarına taşıdı. 

CFDA Fashion Awards’ta giydiği bu kıyafeti 
çok beğenilen sanatçı tasarımlarında bu 
görünümüne de yer verdi. 
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dalında Grammy Ödülü kazandı. 
Grammy ödüllü Unapologetic 
(2012) dahil olmak üzere Recording 
Industry Association of America'dan 
(RIAA) platin sertifika alan dört 
albüm çıkardıktan sonra Rihanna, 
bir pop ikonu olarak tanınmaya 
başladı. Sekizinci stüdyo albümü 
Anti (2016) ve çıkış şarkısı 
"Work", sırasıyla Billboard 200 
ile Hot 100 listelerinde zirveye 
oturdu. "Umbrella", "Take a Bow", 
"Disturbia", "Only Girl (In the 
World)", "S&M", "We Found Love", 
"Diamonds" ve "Stay" gibi kendi 
şarkılarının yanı sıra "Live Your 
Life", "Love the Way You Lie" ve "The 
Monster" gibi düet sanatçısı olarak 
yer aldığı başkalarının şarkıları 
da dünya genelinde en çok satan 
single'lar arasına girdi.

Tüm zamanların en çok 
satan sanatçılarından
Dünya genelinde 230 milyonun 
üzerinde kayıt satan Rihanna, tüm 
zamanların en çok satan müzik 
sanatçılarından biridir. Billboard 
Hot 100'da liste başı olan on dört 
single'ı sayesinde liste tarihinde 
bu kadar çok bir numaraya sahip 
olan en hızlı ve en genç solo sanatçı 
oldu; Billboard tarafından 2000'lerin 
Dijital Şarkı Sanatçısı ve 2010'ların 
en iyi Hot 100 sanatçısı ilan edildi. 
2012'de Forbes tarafından en güçlü 
dördüncü ünlü olarak gösterildi ve 
sonraki yıl Time'ın "Dünyanın En 

Etkili 100 Kişisi" 
listesine dahil 
edildi. Müziğine 
ek olarak sık 
sık yenilediği 
imajıyla da 
öne çıkarak 
2014'te Council 
of Fashion 
Designers of 
America'dan 
Moda İkonu 
ödülü aldı. 
Bugüne kadar 
sekiz Grammy 
Ödülü, on iki 
Amerikan Müzik 
Ödülü, on iki 
Billboard Müzik Ödülü, iki Brit 
Ödülü dahil olmak üzere yüzlerce 
ödül ve adaylık elde etti.

“Siyahi Madonna”
Rihanna en büyük ilhamı Mariah 
Carey'den aldığını söylüyor. Bunun 
yanında Beyoncé'nin Destiny's 
Child'deki performanslarını 

Şimdiden adını efsaneler 
arasına yazdıran Rihanna, 
elini attığı her işte başarıyı 
yakalamaya devam ediyor. 

televizyonda izlemesinin bile 
kariyerine başlaması konusunda 
büyük bir etki ettiğini öne sürüyor. 
Madonna'nın da sürekli değişen 
tarzını ve onun korkusuz halini çok 
beğendiğini de ekleyen Rihanna, 
"Geleceğin siyahi Madonna'sı olmak 
istiyorum" diyor. Janet Jackson 
hakkında da şöyle bir yorumda 
bulunuyor "O benim ilgilendiğim 
en büyük pop ikonlarından biri 
oldu. O her zaman çok enerjik, 20 
dakika boyunca sahnede duramaz 
ve her an Arena'yı coşturmayı 
becerir." Ve tabii ki de Bob Marley. 
Rihanna, en büyük Bob Marley 
hayranlarından birisi. Her seferinde 
bunu çekinmeden söyler ve "Bob 
Marley aşkı başkadır" der. Rihanna; 
R&B, Reggae, dancehall ve Karayip 
müziğini güçlü bir şekilde söylüyor. 
"Good Girl Gone Bad Tour" sırasında 
Rihanna, Bob Marley'in "Is This 
Love" şarkısını bolca övmüştür. 
"Hate That I Love You" ve "Rehab"'ın 
aksine "Disturbia" klibinde bolca 
ürpertici sahne kullanıldı. Rihanna, 
bu sahnelerin Michael Jackson'ın 
"Thriller" videosundan esinlenilerek 
oluşturulduğunu söyledi. 
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İNOVASYON

Kendinden 
ojeli 
çoraplar
Oje sürmeye üşenen ama 
açık ayakkabı giymek isteyen 
kadınların ayağına bu çoraplar 
hızır gibi yetişti. Japonya'da Belle 
Maison tarafından piyasaya 
sürülen bu çoraplar, özellikle de 
önü açık ayakkabı giyenlerin 
imdadına koşuyor. Parmak 
ayrımları olan bu çoraplar ayakta 
yokmuş gibi görünüyor, küçük bir 
sır olan oje illüzyonu da kimseler 
tarafından fark edilmiyor. 
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Kadınların en  büyük dertlerinden biri sürekli 
kaçan çoraplar. Önemli bir toplantıya, iş 
görüşmesine, veli toplantısına giderken yırtılan 
çorapların yarattığı gerilim artık son buluyor. 
Masaya takılacak, tırnak takılacak derdiyle 
yedek çorap taşıyan ya da özgürce hareket 
edemeyen kadınların derdine derman olacak 
kaçmayan çorap üretildi!
Bir yerinden delindiği zaman önü alınamayan 
çorap alamayacak kadar geç saatlerde yırtık 
çorapla gezmek zorunda kalan kadınların 
imdadına yetişen kaçmayan çorap Pretty Shine 
artık Türkiye’de.  Aşırı ince yapısına rağmen 
kullanılan materyaller ve kaliteli ipliklerin 
kaçınılmaz getirisi olan bu çoraplar kadınların 
rüyalarını süsleyecek. Kaçmayan bu çorap aynı 
zamanda bedensiz olmasıyla da dikkat çekiyor. 
Her bedene uyum sağlayan kaçmayan çorap, 
tüm vücudu sararak sıkı bir görünüm elde 
edilmesine sebep oluyor. Selülit gibi sorunların 
da belli olmamasını sağlayan külotlu çorabın 
alıcısı çok olacağa benziyor.

Ayakların koruyucu çorabı!

Netflix’den dizi severlere 
çorap hediyesi!

Kaçmayan külotlu 
çorap üretildi

Skinners Dış mekan sporlarında kullanılmak 
üzere geliştirilmiş olan bir çorap, ürün 
sahip olduğu özel tabanı sayesinde bir 
çorap rahatlığı veriyor. Ayrıca hafifliğiyle 
de dağcı botları gibi dayanıklı olduğunu  
gösteriyor. Skinners, sahip olduğu özel 
tabanı sayesinde ayağın, doğal ortamlarda 
bulunabilecek, cam, keskin taşlar, dallar ve 
bunun gibi zarar verebilecek dış objelerden 
etkilenmemesini sağlıyor. Ürün kullanılırken 
üzerine basılan objeler hissedilmiyor 
bile. Skinners’ın geliştiricileri dış mekan 
sporcularının daha hafif ayakkabılarla spor 
yaparak kendilerini daha iyi hissetmelerini 
sağlamak için bu ürünü geliştirmeye 

başlamış. Uzun süreli araştırmaların ve 
ürün geliştirmelerinin ardından bir ayakkabı 
yerine dayanıklı bir çorap üretmenin yollarını 
aramışlar. Ürün, 814 bin dolar yatırım 
alabilecek kadar popüler olmuş durumda. 
Bu kadar sevilme nedenleri arasında ise, 
dış mekanlarda kullanılabilmesi, ultra hafif 
olması, taşımanın kolay olması, çıplak ayak 
hissi uyandırması, el yapımı olması, müthiş 
bir dayanıklılığa sahi olması ve uzun süre 
kullanılabilmesi ve son olarak yıkanabilir 
olması sayılabilir. Ürün Indiegogo üzerinden 
satılıyor. 1 çifti 40 dolardan satılan ürünün 
toplu alımlar için daha uygun fiyatları da 
bulunuyor.

Günlerdir hatta aylardır beklediğiniz dizinin 
yeni sezon bölümleri geldi ve çok yoğun bir 
maratondan sonra yorgun bir şekilde eve 
kendinizi zor attınız. Bir yandan aşırı derecede 
uykunuz var bir yandan da diziyi izlemeden 
günü bitirmek ve ertesi gün ‘spoiler’ yeme 
ihtimalinden kaçmak istiyorsunuz. İşte bu 
noktada henüz üretilmiyor olsa dahi Netflix 
firmasının PR bölümü sizin için muhteşem 
bir öneriyle karşınızda! Netflix uykulu sizi 
müptelaları için yaratıcı bir çözüm buldu: 
çorap. Henüz üretimine başlanmayan bu 
çorapları üretmek, evde yapmak hiç de zor 

değil. Netflix tarafından yayınlanan bir video 
çorabın içine kurulacak elektronik sistem için 
gereken malzemeler ve yapım aşaması detaylı 
olarak anlatılıyor. Basit bir sistemle kurulan bu 
sistem, uyuyakalıp ayağınızı kıpırtdatmadığınız 
zaman size “uyudunuz mu?” mesajı vermak 
amacıyla ötüyor.  Bu çorapları yapabilmeniz 
için Netflix’in hazırladığı ihtiyaç listesine 
http://makeit.netflix.com/netflix_socks_
materials_list.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. 
Aynı zamanda nasıl yapıldığını görmek için de 
yine Netflix tarafından yayınlanan videoya bir 
göz atabilirsiniz. 
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MODA

İSTANBUL MODANIN 
NABZINI TUTTU
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İSTANBUL MODANIN 
NABZINI TUTTU

Moda dünyasının tüm önemli 
aktörleri tarafından heyecanla 

beklenen Mercedes-Benz 
Fashion Week Istanbul, 

modanın nabzını tuttu. 23 
defileye ev sahipliği yapan 

etkinlik, söyleşilerden atölye 
çalışmalarına kadar birçok 

zengin programla moda 
severleri ağırladı. 

semineri ile başlayan 2’nci günde 
davetliler sırasıyla Mehmet Korkmaz, 
Emre Erdemoğlu, Ümit Kutluk, 
Giovane Gentile, Murat Aytulum'un 
koleksiyonlarını keşfetme fırsatı 
buldu. İstanbul Moda Akademisi'nin 
Ceylan Atınç moderatörlüğünde 
gerçekleşen "styling" seminerinin 
de takvimde yer bulduğu gün, Moda 
Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap 
Elaidi'nin "Ve-Da-Ha" isimli İlkbahar/
Yaz 2018 koleksiyonu defilesiyle sona 
erdi. Mercedes-Benz Fashion Week 
Istanbul'un üçüncü gününde haftanın 
merakla beklenen isimlerinin defile 
ve sunumları birbirini takip etti. Gün 
boyunca davetliler sırasıyla MİİN by 
Kadir Kılıç, DB Berdan, New Gen, 
Dice Kayek, Arzu Kaprol, Sudi Etuz 
ve Atıl Kutoğlu'nun koleksiyonlarını 
keşfettiler. Mercedes-Benz'in bu 
sezon koleksiyonunu "Mercedes-Benz 
presents Bashaques'" ismiyle sunduğu 
başarılı tasarımcı Başak Cankeş ise 
güne damga vurdu. Mercedes-Benz 
Fashion Week Istanbul'un dördüncü 
günü bu sezon moda haftasına ilk kez 
katılan NAZ by RUFAT ISMAYILOV 
defilesi ile başladı. AGA, Çiğdem Akın 
ve Zeynep Tosun'un İlkbahar/Yaz 2018 
koleksiyonlarının davetlilerle buluştuğu 
gün Özlem Süer'in kapanış defilesiyle 
sona erdi.

Özel sergi
Bu sezon ikinci defa Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Istanbul’u, her gün ortalama 4 bin 
ziyaretçi olmak üzere hafta boyunca 
toplam 16 binden fazla ziyaretçi defile 
ve sunumları takip etti. 300’den fazla 
yabancı satın alma sorumlusu, İHKİB 
tarafından düzenlenen The Core 
Istanbul’u ziyaret ederek toplam 16 
marka ve 26 tasarımcının İlkbahar/
Yaz 2018 koleksiyonlarını keşfettiler. 
MBFWI'nin 10. sezonu, çok özel bir sergi 
ile kutlandı. Bugüne kadar Mercedes-
Benz'in destekleyerek defile ve 
enstalasyonlarını sunduğu tasarımcılar 
Ozlem Kaya, Zeynep Tosun, Gül Ağış 
(Lug Von Siga), Hande Çokrak (Maid 
in Love), Gülçin Çengel, Mehtap Elaidi, 
Bahar Korcan, DB Berdan ve Başak 
Cankeş (Bashaques'), Mercedes-Benz'in 
ikonik yıldızını kendi tasarım anlayışları 
doğrultusunda yorumladılar ve ortaya 
moda ile otomobilin tasarım ortak 

ÇORAPTA 
ŞAŞIRMAYA 

HAZIR MISINIZ?
Çorap trendlerinde file modasını 

kaybetmezken kısalan pantolon paçalarıyla 
rengârenk çoraplar kendi modasını 

yaratacak. Şaşıracağımız nokta ise şu; erkek 
çoraplarında da dantel, file gibi iç giyim 

etkilerini göreceğiz. 

Mercedes-Benz Fashion Week 
Istanbul (MBFWI) İlkbahar/
Yaz 2018 sezonu 12-15 Eylül 
tarihleri arasında Zorlu 

Performans Sanatları Merkezi'nde 
gerçekleştirildi. Moda dünyasının tüm 
önemli aktörleri tarafından heyecanla 
beklenen etkinlik kapsamında moda 
endüstrisinin oyuncuları defile ve 
sunumlara katılıp, trendleri takip 
ederek, satın alma seçeneklerini 
değerlendirdiler. İlkbahar/Yaz 
2018 koleksiyonlarının sunumu 
dışında, marka ve tasarımcıların 
satış etkinliklerinden modayı farklı 
boyutlarıyla konu alan söyleşiler, 
paneller ve atölye çalışmaları açısından 
zengin bir programla moda severlerin 
karşına çıkan MBFWI, 23 defileye ev 
sahipliği yaptı.

Davetlileri şaşırtan defileler
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda 
Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş 
Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul 
Moda Akademisi (İMA) tarafından 
desteklenen organizasyonun ilk 
gününde Mert Erkan'ın defilesiyle 
başladı. Daha sonra İstanbul Moda 
Akademisi'nin düzenlediği tasarım 
atölye çalışması ile devam etti. 
Ardından sırasıyla Rashid by Raşit 
Bağzıbağlı, Siyar Akboğa İlkbahar/
Yaz 2018 koleksiyonları davetlilerle 
buluştu. Kariyerinde 10’uncu yılını 
kutlayan Özgür Masur, moda severlerin 
merakla beklediği defile oldu. Trend 
tahmin ajanslarından WGSN'in vizyon 

paydasında buluştuğu, yaratıcı eserler 
cıktı. Ceyda Balaban'ın küratörlüğünü 
üstlendiği ve kendisinin de bir yıldız 
tasarlayarak dahil olduğu serginin 
açılışı, 11 Eylül Pazartesi akşamı bir parti 
ile gerçekleşti, sonrasında ise yıldızlar 
MBFWI boyunca Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi'nde yer aldı.
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YOĞUN İLGİ
Mercedes Benz Fashion Week İstanbul (MBFWI) ile eş 
zamanlı ve aynı mekânda düzenlenen The Core İstanbul, 
200 alıcıyı tasarımcı ve üretici firmalarla buluşturdu.

Türkiye’nin önde gelen marka ve 
tasarımcılarını küresel alıcılarla 
bir araya getiren tek hazır giyim 
fuarı olan The Core İstanbul, 

6. kez kapılarını açtı.  Mercedes Benz 
Fashion Week İstanbul (MBFWI) ile eş 
zamanlı ve aynı mekânda düzenlenen 
organizasyonun açılışında konuşan 
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi, hazırgiyim 
endüstrisinin yıllık 17 milyar dolarlık 
ihracat ve 14 milyar doları bulan net 
döviz getirisi ile Türkiye ekonomisinin 
gururu olduğunu söyledi. Sektör olarak 
2017’nin 8 aylık dilimini 11 milyar 360 
milyon dolar ihracat ile kapattıklarını  
bildiren Tanrıverdi, “2016’nın aynı 
dönemi ile karşılaştırdığımızda halen 
yüzde 1,8 eksideyiz. Ancak yılın ikinci 
yarısıyla birlikte işler düzelmeye 
başladı. Önümüzdeki 4 ayda artıya 
geçeceğimize ve 2017’yi 17 milyar doların 
üzerinde ihracatla tamamlayacağımıza 

inanıyorum” diye konuştu. Türkiye’nin 
dünyada yedinci büyük hazır giyim 
tedarikçisi olduğunu hatırlatan Hikmet 
Tanrıverdi, düşük katma değerli üretim 
ile bu seviyelerde kalma şansının giderek 
azaldığını vurguladı. Sektörün mevcut 
konumunu sürdürebilmesi için tasarıma 
odaklanması gerektiğinin altını çizen 
Tanrıverdi, eş zamanlı düzenlenen 
MBFWI ile The Core İstanbul’un önemli 
bir sinerji yarattığını vurguladı. 

The Core İstanbul’a yoğun ilgi
İHKİB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve MBFWI Organizasyon 

THE CORE İSTANBUL’A
Komitesi Başkanı Volkan Atik de 
The Core İstanbul ile MBFWI’nın 
Türk hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörünün küresel pazarlardaki 
algısının yükseltilmesinde çok önemli 
bir rol üstlendiklerinin altını çizdi. 
Alım heyetlerinin yoğun bir ilgisiyle 
karşılaştıklarını belirten Atik, MBFWI 
kapsamında düzenlenecek 30 defile 
ile de tasarımcıların 2018 ilkbahar 
/ yaz koleksiyonlarını görücüye 
çıkaracaklarını sözlerine ekledi. BMD 
Başkanı Sinan Öncel ise, 100’e yakın 
ülke için alım yapan alıcıların Türkiye’ye 
gelmesinin hazır giyim sektörü için 
çok önemli olduğunu söyledi. Moda 
Tasarımcıları Derneği (MTD) Başkanı 
Mehtap Elaidi, The Core İstanbul’un  
tasarımcı markalarının gelişmesinde 
çok önemli bir misyon üstlendiğini 
vurguladı. Elaidi, tasarımcıların kendi 
ülkelerinde koleksiyonlarını yabancı 
alıcılara pazarlamasının çok önemli 
olduğunun altını çizdi.
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MARKA

İstanbullu Gelin dizisiyle geçen 
sezona damga vuran Aslı Enver, 
bu başarısını yaptığı yeni 
reklam anlaşmasıyla taçlandırdı. 

Ünlü oyuncu, çorap ve iç çamaşır 
markası Penti’nin yeni reklam yüzü 
oldu. Geçtiğimiz yıllarda Atiye ve 
Hadise gibi isimlerle çalışan marka, 
sonbahar-kış sezonu reklamlarında 
Aslı Enver’e yer verecek. İstanbullu 
Gelin dizisinin yeni sezonu öncesi 
imaj değişikliği yapan Aslı Enver, 

Penti ile reklam çekimlerine başladı. 
Ünlü oyuncunun oynayacağı 
reklam filminde, dört yakın arkadaş 
arasındaki sıkı dostluk konu alınacak. 
Aslı Enver,‘Hep Benimle’ sloganıyla 
ekranlarda olacak reklam filminde 
bir de şarkı söyleyecek. Çekimleri, 
Beyoğlu-Galatasaray civarında iki 
gün süren reklamın yönetmenliğini 
Levent Onan yapıyor. Movida reklam 
ajansı tarafından senaryosu yazılan 
reklam filminden ilk kare paylaşıldı.

Daha önce Hadise ve Atiye gibi ünlü isimlerle reklam çalışmaları yapan çorap markası Penti, 
yeni sezonda Aslı Enver ile anlaştı. Aslı Enver, markanın yeni reklam yüzü oldu.

Aslı EnvEr 
PEntİ’nİn 
yEnİ 
rEklAm 
yüzü oldu



A

B

C
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Sonbaharın tonları
ruhları Saracak!

Mevsim değişiyor moda 
yeni bir karaktere 

bürünüyor!
 Bu sezon sonbaharın 
çiçekleri çoraplarda 

açacak.
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TREND

Vintage rüzgarının 
estiği bu dönemlerde 
eteklerin altına 
giyilecek topuklu 
botları kalın uzun 
çoraplarla tamamlamak 
trendi devam edecek!

Soft ve kiremit tonlarının 
hakim olacağı bu sezon 
çorapların da renk skalası 
oldukça fazla olacak!
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Sonbaharın romantik 
ruhu stillerde 

çorapla vücut 
bulacak!

Çoraplar artık 
herkesin vazgeçilmezi! 
Fazla desen ve renk 
çeşitleriyle üretilen 

çoraplar modaya yön 
veriyor.
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TREND

Otantik ve bohem tarzın hüküm 
süreceği bu sezonda da fark yaratan 
tasarımlar rafların yıldızı olacak!

Erkek modasına renk veren desenli 
çoraplar, bu sezon da erkeklerin 
vazgeçilmezi olacak!
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SEKTÖR

Suriyeliler tekStile yönelince

Suriye'de 2011 yılında başlayan 
iç savaştan kaçarak Türkiye'ye 
sığınan mülteciler, aradan 
geçen 6 yılda hem istihdam 

piyasasına girdi hem de kendi işlerini 
kurdu. Suriyelilerin bu sürede en 
çok iş yaptıkları sektör ise tekstil ve 
konfeksiyon oldu. Suriyeliler tarafından 
birçok konfeksiyon atölyesi kurulurken 
işyerlerinin önüne de Arapça iş ilanları 
asılmaya başlandı. Diğer yandan 
yaşanan bu gelişme yerli tekstilcileri 
rahatsız ediyor. Bu işyerlerinin genel 
olarak kayıtdışı olduğunu savunan yerli 
atölye sahipleri ortaya çıkan haksız 
rekabetten şikayetçi. Konuyla ilgili 
değerlendirmede bulunan İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) Başkan Yardımcısı 
ve Hamaratlı Tekstil Yönetim 
Kurulu Başkanı İrfan Özhamaratlı, 
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde 
özellikle de İstanbul'da Suriyeliler 
tarafından kurulan firma sayısında 
artış yaşandığını söyledi. Özhamaratlı, 
Suriyelilerin genel olarak tekstil ve 
hazır giyim sektöründe çalışmayı tercih 

ettiklerini kaydetti. Ülkelerinden 
kaçıp gelen bu insanların kayıtdışı 
ve düşük maaşa çalıştığını ifade 
eden Özhamaratlı, "Bu durum hem 
kendilerini zor duruma düşürüyor hem 
de tekstil sektörümüze zarar veriyor" 
dedi. Türk firmalarında Suriyelilerin 
kurduklarına göre, teknoloji, 
know-how ve tasarımın çok daha iyi 
olduğunu vurgulayan Özhamaratlı, 
Arap pazarına hitap etmek için Türk 
ve Suriyelilerin sektörde ortaklıklar 
kurduğunu kaydetti. Türkiye Giyim 
Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı 
Şeref Fayat da devletin resmi çalışma 
iznini alan firmaya, normal çalışan 
sayısının yüzde 10'unu asgari ücretten 
çalıştırma şartıyla Suriyeli, Afgan 
ve yabancı uyruklu göçmenlerden 
oluşturma hakkını verdiğini hatırlattı.

“Ülkemize katkı 
sağlayacaklar”
Osmanbey Tekstilci İş Adamları 
Derneği (OTİAD) Başkanı İlker 
Karataş ise tekstil ve hazır giyim 

Ülkelerindeki savaştan 
kaçarak Türkiye'ye sığınan 

Suriyelilerin büyük bölümü, 
hem çalışan hem işveren 

olarak tekstil sektörünü 
tercih etti. Bu gelişmenin 

bir yansıması olarak da 
son zamanlarda tekstil ve 

konfeksiyon atölyelerindeki 
iş ilanları Arapça olarak boy 

göstermeye başladı.

sektöründe kalifiye elemanlara 
ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. 
Mültecilerin Türkiye'de bir şeyler 
yapması gerektiğini ve onlara imkan 
tanınacağını belirten Karataş, 
"Türkiye'yi güvenli liman olarak 
görüyorlar. Kendi ülkelerinde 
sermaye sahibiydiler ve büyük işler 
yaptılar. Türkiye'de kurdukları 
firmalar ile de ülkemize katkı 
sağlayacaklar" diye konuştu. 
Suriyelilerin Türk tekstilcilerle 
ortaklık kurabileceğine de dikkat 
çeken Karataş, güçlerin birleşmesiyle 
ortaya bir sinerji çıkabileceğini 
vurguladı. Diğer yandan Suriyeliler 
ile kültür farkından doğan 
sıkıntıların olduğunu ve zamanla 
aşılacağını aktaran Karataş şunları 
söyledi: "Suriyelileri yok sayıp, 
ötelemek, dışlamak ve sistem dışında 
bırakmamalıyız. Sistemin içine alıp, 
40 yıllık ticari geleneklerimizi kabul 
ettirmemiz gerekir. Bu durum böyle 
giderse daha büyük sorunlar doğar. 
Bu da zaman içinde çözümlenecek."

ilanlar dil değiştirdi
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Sanayi üretimi Sevindirdi

türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Temmuz dönemine 
ilişkin sanayi üretimi verilerini 
açıkladı. Temmuzda mevsim ve 

takvim etkilerinden arındırılmış sanayi 
üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,3, 
bir önceki yılın aynı ayına göre ise 
yüzde 14,5 arttı. Piyasada beklentiler 
aylık yüzde 0,8, yıllık 9,4 artış olacağı 
yönündeydi. Öte yandan mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmamış 
verilere göre sanayi üretimi, yıllık 
bazda yüzde 25,7 arttı. Ekonomistler, 
Temmuzda arındırılmamış sanayi 
üretim endeksinin geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 16,6 artmasını 
bekliyordu.
Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz 
ayında madencilik ve taşocakçılığı 

sektörü endeksi bir önceki aya göre 
yüzde 2,6 azalırken imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 2,2, elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 
arttı. Takvim etkisinden arındırılmış 
sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 
2017 yılı Temmuz ayında madencilik 
ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
0,8, imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 16 ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi yüzde 11,7 artış 
kaydetti.

En yüksek artış ve düşüş
Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) 
incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz 
ayında bir önceki aya göre en yüksek 

Sanayi üretimi Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 14,5, arındırılmamış 
olarak yüzde 25,6 artış gösterdi.

artış yüzde 3,7 ile enerjide gerçekleşti. 
Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri 
incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz 
ayında bir önceki aya göre en yüksek 
artış yüzde 17,3 ile bilgisayarların, 
elektronik ve optik ürünlerin 
imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 
13,9 ile tütün ürünleri imalatı ve yüzde 
11,9 ile mobilya imalatı takip etti.
Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri 
incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz 
ayında bir önceki aya göre en fazla 
azalış yüzde 6,6 ile kok kömürü 
ve rafine edilmiş petrol ürünleri 
imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, 
yüzde 5,4 ile makine ve ekipmanların 
kurulumu ve onarımı ve yüzde 3,4 ile 
deri ve ilgili ürünlerin imalatı takip 
etti.
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Erdoğan: Varlık Fonu 
bEklEntiyi karşılamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan "Varlık Fonu'nda 
hedeflenen, arzulanan bir süreç 
olmadı, bizim fonu yeniden 

organize etmemiz şart. Kazakistan 
dönüşü o adımları atacağız" dedi.
Kazakistan ziyareti öncesi basın 
mensuplarının sorularını yanıtlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Varlık 
Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Bostan'ın görevden alınması ile ilgili 
olarak "Varlık Fonu'nda hedeflenen, 
arzulanan bir süreç olmadı. Bu 
olmayınca sayın Başbakan, Varlık Fonu 
ona bağlıdır. Cumhurbaşkanı olarak 
benimle herhangi bir bağlantısı yoktur 
ama biz bunları istişaresini yaparak bu 
konuda kararımızı alırız. Gelişmeleri 

gördük, böyle yürümeyeceğine karar 
verdik. Sayın Başbakan da bu konuda 
adımını attı, hayırlı olsun diyeceğiz. 
Varlık Fonu'nu bizim yeniden organize 
etmemiz şart. Kazakistan dönüşü o 
adımları atacağız" şeklinde konuştu.

Ağustos 2016’da kurulmuştu
Başbakanlığa bağlı olan Türkiye Varlık 
Fonu, önemli kamu varlıklarında 
değer artışı sağlayarak ekonomik 
büyümeye katkıda bulunmak, katılım 
finansmanına uygun varlıkların 
gelişmesine destek olmak, sermaye 
piyasalarının araç çeşitliliği ve 
derinliğine katkı sağlamak, Türkiye'ye 
daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek ve 
yeni yatırımlar için sermaye sağlamak, 

Varlık Fonu Başkanı Bostan'ın görevden alınması ile 
ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varlık Fonu'nda 
hedeflenen sürecin olmadığını, fonun yeniden organize 
edilmesinin şart olduğunu söyledi.

Fona devredilen 
kurumların hisse 
dağılımları 
BoTaŞ:
Hazine payı yüzde 100. ödenmiş 
sermayesi 4,15 milyar lira

TPao: 
Hazine payı yüzde 100. ödenmiş 
sermayesi 3 milyar lira

Ziraat Bankası: 
Hazine payı yüzde 100. ödenmiş 
sermayesi 5 milyar lira

Posta ve Telgraf: 
Hazine payı yüzde 100. ödenmiş 
sermayesi 981,5 milyon lira.

BısT:
Hazine payı yüzde 73,6 ödenmiş 
sermaye 423,2 milyon lira.

Türksat:
Hazine payı yüzde 100. ödenmiş 
sermaye 1,47 milyon lira.

eti maden:
Hazine payı yüzde 100. ödenmiş 
sermaye 600 milyon lira.

Çay işletmeleri:
Hazine payı yüzde 100. ödenmiş 
sermaye 1,49 milyar lira.

Türk Telekom'daki yüzde 6,7'lik 
Hazine payı da Varlık Fonu'na 
devredildi.

stratejik önem arz eden sektörlerin 
gelişmesine ve büyük ölçekli 
yatırımlara iştirak etmek amacıyla 
Ağustos 2016'da kurulmuştu. Türkiye 
Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu, 
Mehmet Bostan, Himmet Karadağ, 
Kerem Alkin, Yiğit Bulut ve Oral 
Erdoğan'dan oluşuyordu. Geçtiğimiz 
günlerde kabinede yaşanan değişikliğin 
ardından Varlık Fonu Başbakan Binali 
Yıldırım'a bağlanmıştı.

Dev Kurumlar var
Geçtiğimiz aylarda alınan kararla 
Hazine bünyesinde bulunan bazı kamu 
sermayeli şirketler ile özelleştirme 
programında bulunan bazı şirketlere 
ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na 
devredilmişti. Varlık Fonu bünyesinde 
Ziraat Bankası, Türk Telekom, Türk 
Hava Yolları (THY), Halkbank, PTT, 
Milli Piyango ve at yarışları, Borsa 
İstanbul, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, 
Türksat, ÇAYKUR ve Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü gibi dev 
kuruluşlar bulunuyor.
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Gayrisafi yurtiçi hasıla 
ikinci çeyrek ilk tahmini; 
zincirlenmiş hacim endeksi 
olarak, 2017 yılının ikinci 

çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı. 
Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi 
hasıla tahmini, 2017 yılının ikinci 
çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 16,3 
artarak 734 milyar 211 milyon TL oldu. 
Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan 
faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının 
ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre zincirlenmiş hacim 
değeri olarak; tarım sektörü yüzde 
4,7, sanayi sektörü yüzde 6,3, inşaat 
sektörü yüzde 6,8 arttı. Ticaret, 
ulaştırma, konaklama ve yiyecek 
hizmeti faaliyetlerinin toplamından 
oluşan hizmetler sektörünün katma 
değeri ise yüzde 5,7 arttı. Takvim 
etkisinden arındırılmış GSYH 

zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 
yılı ikinci çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,5 
arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH zincirlenmiş 
hacim endeksi, bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 2,1 arttı.

Toplam tüketim harcamaları 
yüzde 3,2 oranında arttı
Yerleşik hane halklarının ve hane 
halkına hizmet eden kar amacı 
olmayan kuruluşların (HHKOK) 
toplam nihai tüketim harcamaları, 
2017 yılının ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre 
zincirleme hacim endeksi olarak 
yüzde 3,2 arttı. Devletin nihai 
tüketim harcamaları yüzde 4,3 
azalırken, gayrisafi sabit sermaye 
oluşumu ise yüzde 9,5 arttı. Mal ve 
hizmet ihracatı yüzde 10,5 mal ve 

Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme oranları açıklandı. Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ikinci çeyrek büyüme oranı yüzde 5.1 oldu. 
Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümüştü.

hizmet ithalatı ise yüzde 2,3 arttı. 
Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının 
ikinci çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre zincirleme hacim 
endeksi olarak yüzde 10,5, ithalatı ise 
yüzde 2,3 arttı.

İşgücü ödemelerinde artış
İşgücü ödemeleri, 2017 yılının 
ikinci çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 10,8, net 
işletme artığı/karma gelir yüzde 22,5 
arttı. İşgücü ödemelerinin gayrisafi 
katma değer içerisindeki payı yüzde 
36,2 oldu. İşgücü ödemelerinin 
cari fiyatlarla gayrisafi katma değer 
içerisindeki payı geçen yılın aynı 
döneminde yüzde 38,1 iken bu oran 
2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 
36,2 oldu. Net işletme artığı/karma 
gelirin payı ise yüzde 45,5'ten yüzde 
47,8'e yükseldi.

İkİncİ çeyrek büyüme
oranı 
açıklandı
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk ihraç ürünlerinden, en 
yüksek memnuniyetin yüzde 85 ile İngiltere, yüzde 77 ile Fransa ve yüzde 74 ile Hindistan'a ait 
olduğunu söyledi.

İmajda mükemmele doğru

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), 26 ülkede 
gerçekleştirilen Türk İhraç 
Ürünleri Algı Araştırması'nın 

sonuçlarını açıkladı. TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi ev sahipliğinde 
düzenlenen toplantıya TİM Genel 
Sekreteri Halil Bader Arslan, Selas 
Yönetim Kurulu Başkanı Y. Ziya 
Nisanoğlu, ihracatçı birlik başkanları 
ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 
Türk ihraç ürünlerinden memnuniyet 
oranının yüzde 62 olduğunu söyleyen 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
“Memnun olma oranı en yüksek 
ülkeler; yüzde 85 ile İngiltere, 
yüzde 77 ile Fransa ve yüzde 74 ile 
Hindistan. İhracatımızın neredeyse 
yarısını yaptığımız AB genelinde 
ise bu oran yüzde 59” diye konuştu. 
Türkiye ülke imajının da sorulduğunu 
söyleyen Büyükekşi, “Türkiye'nin 
imajını olumlu bulanların oranı 
yüzde 60 çıktı” dedi. Büyükekşi, 
“Turkey: Discover the Potential 
markasının bilinirlik oranının ise 
yüzde 41” dedi.

Temel sektörler analiz edildi
Büyükekşi, Türk İhraç Ürünleri 
Algı Araştırmasına yönelik 
düzenlenen basın toplantısında, 
gerçekleştirdikleri araştırmada 
ürünler ve ülkeler arasındaki 
ilişkinin algıyı nasıl şekillendirdiğini 
incelediklerini dile getirdi. İhraç 
edilen ürünlerin, dış dünyada 
ülkelerin algısını doğrudan 
etkilediğini gördüklerini belirten 
Büyükekşi, "Örneğin çelik denince 
aklımıza İsveç, makinede Almanya, 
puroda Küba, parfümde de Fransa 
geliyor. Bu algıyı oluşturan en 
büyük unsur, ihraç edilen ürünler 
ve ihracatçıların vizyonları" dedi. 
Büyükekşi, Türkiye'nin bugün 
makine halısında dünyada ikinci 
sırada, sentetik iplikte birinci sırada 
olduğunu, Türkiye'nin fındıkta 
dünya ticaretinin yüzde 70'ini elinde 
tuttuğunu ve mermerde küresel 
ticaretin lideri olduğunu ifade etti.
Türk İhraç ürünlerinin uluslararası 
algısını ölçmek için bir çalışma 
gerçekleştirdikleri bilgisini veren 

Büyükekşi, ekim ayında başladıkları 
çalışmayı Kantar TNS firması 
işbirliğiyle yürüttüklerinin altını 
çizdi. Büyükekşi, araştırma genelinde 
6 temel sektör grubunda görüşmeler 
gerçekleştirdiklerine işaret ederek, 
"Her ülkede ortalama 3 sektörü 
inceledik. Ülkelerdeki sektörleri 
seçerken, o ülkeye ihracatımızın 
yapısını dikkate aldık ve en çok 
ihracat yaptığımız sektörleri seçtik" 
diye konuştu.

Her sektörle temas halinde 
olundu
Araştırmada en fazla ihracat 
yaptıkları 26 ülkeyi masaya 
yatırdıklarını belirten Büyükekşi, 
sözlerine şöyle devam etti: "Her 
kıtadan en az bir ülkeye yer verdik. 
Bu ülkelerdeki firmaların yüzde 70'i 
halihazırda Türkiye'den ithalat yapan 
firmalar, yüzde 30'u ise Türkiye'den 
mal almayan firmalar. Araştırma için 
firmaların satın almadan sorumlu 
yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler 
gerçekleştirildi. Yapılan toplam 
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yüz yüze görüşme sayısı 2 bin 520. 
Her sektörde 30 firma ile temas 
ettik. Her ülkede en az 2 sektörle 
görüştük. İlk sırada 6 sektörde 
yapılan 180 görüşme ile ABD yer 
aldı. Bunu 5 sektörde yapılan 150 
görüşme ile Rusya izliyor. İran, İtalya 
ve İsrail ile 4 sektörde 120 görüşme 
gerçekleştirildi. Araştırmamızı 3 
ana boyutta ele aldık. Bunlar; 'Türk 
İhraç Ürünleri Algısı', 'Türkiye 
Genel Algısı' ve 'Turkey: Discover 
the Potential Kampanya Bilinirlik ve 
Etkinlik Algısı."

İngiltere, Fransa ve 
Hindistan Türk ürünlerinden 
memnun
Büyükekşi, firmalara Türk ihraç 
ürünlerinden memnun olup 
olmadıklarını sorduklarını 
belirterek, "Yüzde 88'i genel anlamda 
olumsuz bir yorum yapmadı. Yüzde 
62'si ise özellikle memnun olduğunu 
söyledi" dedi. Memnun olma oranı 
en yüksek ülkelerin yüzde 85 ile 
İngiltere, yüzde 77 ile Fransa ve 
yüzde 74 ile Hindistan olduğunu 
aktaran Büyükekşi, AB genelinde 
ise bu oranın yüzde 59 olduğunu 
dile getirdi. Büyükekşi, bu oranı 
aşağıya çeken ülkelerin yüzde 49 ile 
Hollanda, yüzde 54 ile Polonya ve 
yüzde 57 ile de Almanya olduğunu, 
ihracatçıların bu ülkelere özel bir 
önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Türk ürünlerinin ihraç 
potansiyeli yüzde 92
Büyükekşi, sektör gruplarına 
bakıldığında en yüksek memnuniyet 
oranına elektrik-elektronik-
makine sektörünün yüzde 65 ile 
başı çektiğini belirterek, kimyevi 
maddelerde yüzde 64, gıdada 
yüzde 63'lük memnuniyet oranı 
yakalandığını söyledi.

Memnuniyet derecesinin bütün 
sektörlerde birbirine yakın ve 
oldukça yüksek olduğunu, yüzde 
61-65 arasında değiştiğini dile 
getiren Büyükekşi, bu oranı yüzde 
80-90'lara çıkarmak istediklerinden 
bahsetti. Büyükekşi, "Türk ihraç 
ürünlerini tercih ederim" diyenlerin 
oranının yüzde 55 olduğunu 
kaydederek, "Uygun koşullar olursa 
tercih edeceğini belirten firmaların 
oranı da yüzde 37. Tüketici odaklı 
çözüm süreçleri geliştirerek uygun 
koşulları sağlamalıyız. Bu potansiyeli 
değerlendirdiğimizde ise yüzde 92'ye 
ulaşıyoruz" diye konuştu.
AB genelinde bu oranın yüzde 52 
ile biraz daha düşük olduğunu 
dile getiren Büyükekşi, ancak 
bu bölgenin Türkiye'den yaptığı 
ithalatın her geçen yıl arttığını 
anlattı.

Ülkemizin imajı İspanya, 
Almanya ve Hindistan'da 
yüksek
Araştırmanın Türkiye Genel Algısı 
başlıklı ayağının sonuçlarına 
değinen Büyükekşi, şu ifadeleri 
kullandı: "Firmalara ülkemizin 
imajı konusunda ne düşündüklerini 
sorduk. Türkiye'nin imajını olumlu 
bulanların oranı yüzde 60 çıktı. 
Yüzde 12'lik bir grup ise ülke 
imajımızı olumsuz bulduklarını 
belirtti. Özellikle hain darbe 
girişiminden sonra ülkemizin 
imajına yönelik bir karalama 
kampanyası başlatıldı. Bu suni 
algının etki alanını sınırlamak 
için Ekonomi Bakanlığımızın 
himayesinde TİM ve TOBB 
işbirliğinde bir imaj kampanyası 
başlattık. Şu ana kadar 7 ülkede 
toplam 517 milyon kişiye ulaştık. 
Hedefimiz: 2,6 milyar kişiye 
ulaşmak." Büyükekşi, Türkiye'nin 
genel imajının en yüksek olduğu 
ülkeler arasında yüzde 80 ile 
İspanya, yüzde 79 ile Almanya ve 
Hindistan'ın başı çektiğini aktardı.
Mehmet Büyükekşi, Türkiye genel 
imajının en yüksek olduğu sektör 
gruplarının kimyevi maddeler ile 
tekstil, halı ve deri gruplarının 
olduğunu bildirdi.

Markamızın bilinirlik oranı 
yüzde 41
Büyükekşi, araştırmanın "Turkey: 
Discover the Potential Kampanya 
Bilinirlik ve Etkinlik" kısmının 
sonuçlarını da paylaştı. Firmalara 

MEHMET BÜYÜKEKŞİ
TİM Başkanı

Türk İhraç Ürünleri Tercihi

Türkiye Genel İmajı

Bilmiyorum/Fikrim Yok Tercih Ederim

Asla Tercih Etmem

Uygun Koşullar 
Olursa Tercih Ederim

Cevap Yok

Ne Olumlu 
Ne Olumsuz

Olumsuz

Olumlu

%5 %55

%3
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Turkey: Discover the Potential 
markasını daha önce görüp 
görmediklerini sorduklarını dile 
getiren Büyükekşi, "Markamızın 
bilinirlik oranı yüzde 41 çıktı. Bunun 
çok önemli bir oran olduğunu 
düşünüyoruz. İmaj kampanyasının 
katkılarıyla bu rakamın daha da 
yukarılara çıkacağını düşünüyoruz." 
dedi. Türkiye markasının yüzde 
45 ile en çok tekstil, halı ve deri 
sektöründe bilindiğini aktaran 
Büyükekşi, onu yüzde 43 ile metal, 
cam, seramik ve orman ürünlerinin 
takip ettiğini anlattı.
Büyükekşi, "Türkiye markası 
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bilinirlik oranının en yüksek olduğu 
ülkeler İtalya, Mısır ve Rusya başı 
çekiyor. Araştırma genelinde Türkiye 
markasının beğeni düzeyi ise 43 
seviyelerinde. Turkey: Discover the 
Potential markası hakkında beğeni 
düzeyi en yüksek olan ülkeler 
İtalya, Cezayir ve Fransa" ifadelerini 
kullandı.

İmajımızın bozulmasına asla 
izin vermemeliyiz
Büyükekşi, sonuçlara ilişkin şu 
değerlendirmelerde bulundu: 
"İhraç ürünlerimizin imajı genel 
olarak uluslararası piyasalarda 

ALGI ARAŞTIRMASINDA ALTI ÇİZİLEN NOKTALAR:
» Ticari faaliyetlerde önem verilen kriterler 
içinde fiyatların uygun olması, Kalite ve 
Güven kriterleri tüm ülkeler ve sektörler 
genelinde öne çıkan kriterlerdir. Fransa 
ve İtalya'da Uluslararası Standartlara 
Uygunluk, Kanada ve İngiltere'de Döviz Kuru 
Avantajı kriterlerinin de yüksek önemde 
değerlendirildiği görülmektedir.

» Ticari faaliyet kriterleri katılım analizinde 
Kanada ve Suudi Arabistan'ın Türk ihraç 
ürünleri ile ilgili değerlendirmelerinde 
ortalamanın altında algılandığı 
görülmektedir.

» Türk ihraç ürünleriyle ilgili bilgi alınan 
kaynaklarda genelde sektörel yayınlar, 
internet ve kurum içi araştırma departmanları 
öne çıkmaktadır. ABD özelinde danışmanlık 
firmaları, Hollanda ve Almanya için 
Türkiye'deki kamu kuruluşları, İran ve Çin 
özelinde ise sektörel fuarların bilgi kaynağı 

olarak kullanım oranı yüksektir.

» Türk ihraç ürünlerini tercih edeceğini/
edebileceğini belirtenlerin oranı genelde 
yüzde 90'ın üzerinde ve yüksektir. Türk ihraç 
ürünlerini kesinlikle (ilk tercih olarak) tercih 
edeceklerini belirtenlerin oranının en yüksek 
olduğu ülkelerin Mısır, Azerbaycan, İtalya ve 
Türkmenistan olduğu görülmektedir.

» Logo/Sloganın genel bilinirlik oranı yüzde 
41 düzeyindedir. Bu oranın en düşük olduğu 
sektörün yüzde 35 ile Gıda sektörü olduğu 
gözlenmektedir.

» Logo/Slogan bilinirlik oranının en düşük 
olduğu ülkeler Avustralya, Güney Afrika ve 
Belçika'dır.

» Logo/Sloganın en yoğun olarak görüldüğü 
duyulduğu mecralar olarak Türk ihraç 
ürünlerinin üzeri öne çıkmaktadır. Bu 
mecrayı gazeteler ve iş yapılan kişilerin 
e-postaları takip etmektedir.

olumlu algılanıyor. Bu algıyı 
daha yukarılara taşımak için her 
platformda söylediğimiz Ar-Ge, 
inovasyon, markalaşma ve tasarıma 
daha fazla yatırım yapmalıyız. 
Kimsenin aklına gelmeyeni düşünür, 
hayal bile edemediğini tasarlar ve 
üretemediğini üretebilirsek ihraç 
ürünlerimizle ilgili algı daha da 
yükselecek.
Ülke imajımız çok önemli. Çünkü, 
ihracatımızı doğrudan etkiliyor. 
İmajımızın güçlü olduğu pazarlarda 
ürünlerimiz de güçlü oluyor. 
Dolayısıyla, imajımızın bozulmasına 
asla izin vermemeliyiz. TİM olarak 
biraz önce de dile getirdiğim gibi 
çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. 
Meyvelerini de toplamaya başladık. 
Bir ülkede üretilen ürünlerin imajı o 
ülkenin firmalarının bireysel çabaları 
sonucu oluşur. Kolektif çabalar ise 
meyvesini daha çok ve istikrarlı 
ihracat olarak verir."
Büyükekşi, bir firmanın herhangi 
bir pazarda yapacağı hatanın diğer 
ihracatçıları da etkileyebileceğini 
belirterek, ihracatçıları uluslararası 
ticari işlemlerinde hassas ve duyarlı 
olmaları konusunda uyardı.

26 Ülkede Türkiye Markası'nın Bilinirliği (%)
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İhracatın artmasına yönelik kredi kolaylıkları ve sürekli geliştirilen imkanlarıyla Türk Eximbank, 
ihracatçının yol arkadaşı olmaya devam ettiği gibi daha fazla teşvik için de yeni adımlar 
atmaya devam ediyor. 

Türk Exımbank ihracaTçının 
En büyük dEsTEği!

Tüm dünyada Eximbank ihraç 
mallarının çeşitlendirilmesi, 
yeni pazarlara açılmak ve 
ihracatta pazar payının 

artırılması gibi temel amaçlara 
hizmet eden Türk Eximbank kredi, 
garanti ve sigorta işlemlerini 
de beraber yürütmesiyle diğer 
Eximbank'lardan farklılık gösteriyor. 
Türk Eximbank'ın temel amacı; 
ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen 
mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, 
ihraç mallarına yeni pazarlar 
kazandırılması, ihracatçıların 
uluslararası ticarette paylarının 

artırılması ve girişimlerinde gerekli 
desteğin sağlanması, ihracatçılar 
ile yurtdışında faaliyet gösteren 
müteahhitler ve yatırımcılara 
uluslararası piyasalarda rekabet 
gücü ve güvence kazandırılması, 
yurtdışında yapılacak yatırımlar 
ile ihracat maksadına yönelik 
yatırım malları üretim ve satışının 
desteklenerek teşvik edilmesidir.

Peki Türk Eximbank’ın 
avantajları neler?
Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış 
tek asli teşvik unsuru olan Türk 

Eximbank, bu amaca yönelik olarak 
ihracatçıları, ihracata yönelik üretim 
yapan imalatçıları ve yurtdışında 
faaliyet gösteren müteahhit ve 
girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli 
nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve 
garanti programları ile destekliyor. 
Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok 
ülkenin resmi destekli ihracat kredi 
kuruluşlarından farklı olarak kredi, 
garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı 
altında toplamış olması, ihracatçı 
firmalara verilen hizmetlerde bir 
bütünlük oluşturulmasına imkan 
tanıyor. Türk Eximbank, her gün 
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kısa vadeli döviz ihracat kredileri 
için alış ve satış kur ilan eder. Kredi 
kullandırılırken alış kuru, kredi geri 
ödemesinde ise satış kuru baz alınır.

Krediler…
Türk Eximbank, vadeli satış 
işlemlerini teşvik etmek ve bu 
yolla ihracat hacmini artırmak, 
yeni ve hedef pazarlara girilmesini 
kolaylaştırmak amacıyla vadeli 
ihracat alacaklarını iskonto ediyor. 
Bu anlamda ihracatçılara verilen 
desteklerden bir kaçını şu şekilde 
sıralayabiliriz; kısa vadeli ihracat 
kredileri, orta-uzun vadeli ihracat 
kredileri ve döviz kazandırıcı 
hizmetler kapsamındaki krediler. 
Bahsi geçen kredi türleriyle alakalı 
daha detaylı bilgi almak için http://
www.eximbank.gov.tr adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 

Orta-uzun vadeli fonların 
payı yükseliyor
Türk Eximbank’ın bilanço yapısında 
yaşanan değişime uygun olarak 
orta-uzun vadeli fonlamanın önem 
kazandığına işaret eden Adnan 
Yıldırım, bu çerçevede 300 milyon 
dolar tutarındaki Dünya Bankası 
kredisine ek olarak, yılsonuna 
kadar Avrupa Konseyi Kalkınma 
Bankası’ndan 150 milyon Euro, 
İslam Kalkınma Bankası’ndan ise 
300 milyon dolar tutarında uzun 

Nihat Zeybekci
Ekonomi Bakanı

 Adnan Yıldırım 
Türk Eximbank Genel Müdürü

vadeli ve uygun maliyetli yeni kredi 
kullanılması için çalışmaların 
yürütüldüğünü açıkladı. Yıldırım, 
“Böylelikle, 2017 yılında en az 750 
milyon dolarlık orta-uzun vadeli 
kaynak temin edilecektir. Ayrıca 
İslami Yatırım ve İhracat Kredi 
Sigortası Kurumu (ICIEC) ve Çok 
Taraflı Yatırım Garanti Ajansı 
(MIGA) ile görüşmeler yapılarak 
bu kuruluşların garantisiyle 10 yıl 
vadeli yeni borçlanma imkânları 
üzerinde çalışılmaktadır. Öte yandan 
ihracat kredi portföyümüzdeki 
gelişmelere bağlı olarak, eurotahvil 
ve/veya banka tarihinde ilk defa 
sukuk (İslami tahvil) ihracı 
düşünülmektedir” diye konuştu. 

Kredi Garanti Fonu ile artan 
işbirliği
Türk Eximbank’ın otuzuncu yılında 
ihracatı destekleme misyonunu 
daha iyi yerine Yıldırım, “Bu süreçte 
Bankamız organizasyon yapısını 
değiştirerek ihracatçılarımızdan 
bankalar dışında getirmek amacıyla 
yeniden yapılandığını belirten 
Yıldırım, KGF bünyesinde Hazine 
destekli kefalet uygulamasına ilişkin 
yeni düzenlemelerin yapılmasıyla 
birlikte, Türk Eximbank’ın da KGF 
ile işbirliği imkanlarını geliştirerek, 
ihracatçıların teminat sorunlarını 
çözmek yönünde gerekli adımları 
attığını vurguladı. Yıldırım şu 
görüşleri dile getirdi: “Bankamız 

Japon nexı ile işbirliği

Türk Eximbank, İzmir İş Günleri kapsamında 
Japon Resmi İhracat Destek Kuruluşu 
(NEXI) ile işbirliğinin artırılması, mevcut ve 
potansiyel pazarlarına ilişkin fikir alışverişi ile 
ekonomik, ticari ve hukuki konularda bilgi 
paylaşımını amaçlayan ‘İşbirliği Anlaşması’nı 
imzaladı. Banka tarafından yapılan yazılı 
açıklamada; "Anlaşma, Rusya Enerji Bakanı 
Aleksandr Novak ve Türkiye Cumhuriyeti 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
katılımlarıyla, NEXI Avrupa, Rusya, BDT, 
Ortadoğu ve Afrika Baş Temsilcisi Masaru 
Kanke ve Türk Eximbank Genel Müdürü 
Adnan Yıldırım tarafından İzmir İş Günleri 
sırasında imzalanmıştır. Bu işbirliği 
anlaşması ile Türk ve Japon firmaların, 

üçüncü ülkelerde ortak üstlenecekleri 
projelere kredi, garanti, kontr-garanti, ortak 
sigorta ve reasürans gibi ortak finansman 
imkanlarıyla destek sağlanmasının Türkiye’de 
ve Japonya’da yerleşik firmaların ortaklıklar 
kurmak suretiyle ihalelere katılmalarının 
teşvikinin ve daha esnek yapıda bir finansman 
paketi sunulmasının önü açılmaktadır" 
denildi. Adnan Yıldırım ise; “İmzalanan 
İşbirliği Anlaşmasıyla, Türk Eximbank ve 
NEXI olarak, iki kurum arasındaki işbirliğinin 
artırılması, Türkiye ve Japonya firmalarının 
mevcut ve potansiyel pazarlarına ilişkin fikir 
alışverişinde bulunulması ile ekonomik, 
ticari ve hukuki konularda bilgi paylaşımını 
amaçlamaktayız” şeklinde konuştu.
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mevcut kredi 
programları ile 
ihracata destek 
seviyesini 
korurken, 
atılım 
yapacağımız 
yeni alan, banka 
teminatı olmadan 
kredi başvurusunun 
değerlendirmesini yaparak 
ihracatçımızın üzerindeki baskıyı 
hafifletmek olacaktır. Bu sisteme 
geçiş tarihimizi öne çekerek bu ay 
içinde kredi kullandırımına başladık. 
Bundan böyle, herhangi bir ticari 
banka firmalarla nasıl çalışıyorsa, 
Eximbank da firmalar ile aynı şekilde 
doğrudan da çalışabilen bir banka 
olmuştur. Bu kapsamda, ihracatçı 
firmalarımız doğrudan Eximbank 
tarafından KGF portföy garanti 
sistemi dahilinde kredilendirilmeye 
başlanmıştır. Bu nedenle yılın geri 
kalanında kredilerde önemli ölçüde 
artış sağlanması beklenmektedir.”

Destekte artış
Türk Eximbank ihracatçıya garanti 
vermeye başlıyor. İhracatçıyla 
doğrudan çalışan Türk Eximbank, 
İhracata sağlanan desteği ilk 7 ayda 
dolar bazında yüzde 18 ve TL bazında 
yüzde 38 artırdı. Türk Eximbank 
Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 
ihracat yönelik atılan adımların sonuç 
verdiğini şu sözlerle belirtti: "İhracata 
ve kendimize yeterli kaynağı 
sağlayabildik. KOBİ'lere yaptığımız 
ayrıcalığı biraz artırdık.” Kredilerin 

yüzde 73'üne 
faiz indirimi 
uygulayan Türk 
Eximbank’ın, 
reeskont 

limitlerinde 
herhangi bir 

problem olmadığını 
belirten Yıldırım; 

“Aktiflerimizin yüzde 97'sini 
ihracat kredileri oluşturuyor. 

Mevcut enstrümanlarımıza 
yeni enstrümanlar ekleyeceğiz" 
değerlendirmesinde bulundu. 
Yıldırım bunların yanı sıra, "Uygun 
maliyetli kredi vermeye ve sigorta 
yapmaya devam edeceğiz. İhracatçıya 
garanti vermeye başlayacağız. 
İhracatçıyla doğrudan çalışıyoruz. 
Adımız banka ama ihracat destek 
kuruluşuyuz. KOBİ'lerin lehine 
pozitif ayrımcılığımız var" dedi. 
Yüksek teknolojisi fazla olan 
şirketlerin ayrıcalıkları olduğunu 
söyleyen Yıldırım, teminat mektubu 
almadan da kredi verir hale 
geldiklerini ifade etti.

70 milyar TL'ye ulaştı
Türk Eximbank’ın mevcut 28 kredi 
program ile sunduğu destekler 
sonucunda 2017 yılının Temmuz ayı 
itibariyle kredi stoku TL bazında bir 
önceki yılın aynı dönemine göre son 
dört yılın en hızlı artışıyla, yüzde 
38 oranında yükselerek 70 milyar 
TL’ye ulaştı. Bankacılık sektöründe 
ise son verilere göre kredi hacminde 
yıllık bazda yüzde 23’lük bir artış 
gerçekleşti.

Türk exımbank 
2019'da 

dünyada en 
fazla ihracaT 
kredisi veren 

banka olacak.

Çin’den 200 milyon 
dolarlık kredi

Türk Eximbank, China 
Development Bank'tan 
200 milyon dolar 
tutarında 3 yıl vadeli 
kredi temin etti. Türk 
Eximbank ile China 
Development Bank 
yetkilileri, söz konusu 
bu finansman işleminin 
yanı sıra dış ticaret ve 
proje finansmanı da 
dahil birçok alanda 
işbirliğinin artırılması 
konusunda mutabakata 
vardı. Türk Eximbank'ın 
2017'de bugüne kadar 
sağladığı yurtdışı kaynak 
tutarı 2,1 milyar dolara 
ulaşmış oldu. Bu rakamın 
869 milyon dolarlık 
kısmı orta ve uzun 
vadeli kaynaklardan 
oluştu. Türk Eximbank 
Genel Müdürü Adnan 
Yıldırım; "Son aylarda Çin 
bankaları ile geliştirilen 
ilişkilerimiz kapsamında 
Eximbank, 500 milyon 
dolar tutarında orta-uzun 
vadeli kaynak sağladı" 
açıklamasını yaptı.
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TÜRK TİCARET MERKEZLERİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye Ticaret Merkezleri 
(TTM) yavaş yavaş faaliyete geçmeye başladı. Tahran, Dubai, New York ve Chicago’da yer alan 
TTM’ler şu ana kadar çalışır duruma geçen merkezler arasında. TİM dünya çapında 50 tane 
TTM’yi aktif hale getirmeyi hedefliyor. 

İhracatın yenİ neferlerİ 
türkİye tİcaret 

Merkezlerİ
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türkiye’nin 2023 ihracat 
stratejisi hedefleri 
doğrultusunda değişen 
rekabet koşullarına ve ihtiyaca 

uygun olarak ihracatın gelişmesine 
olanak sağlamak amacıyla Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin öncülüğünde 
ve koordinasyonunda kurulmasına 
karar verilen Türkiye Ticaret 
Merkezleri 2017 yılı itibarıyla ilk 
konuklarını ağırlamaya başladı. 
TTM’ler için ilk çalışmalar 2016 
yılında TİM AŞ iştiraki olarak ilgili 
ülkelerde şirketlerin kurulmasıyla 
başladı. İşbirliği kuruşlarından 
gelen talepler doğrultusunda 
ilgili şehirlerde uygun binaların 
kiralanması ve tadilatının ardından 
gerekli personelin istihdamı ile 
devam eden sürecin devamında 
firmalara ofis ve showroom’ların 
teslimi aşamasına geçildi. 
Şu ana kadar bilişim, iklimlendirme 
ve mücevher sektörlerinden gelen 
talepler doğrultusunda Dubai’de; 
hazır giyim, tekstil, kimya ve 
mobilya sektörlerinden gelen 
talepler doğrultusunda İran’da, 
hazır giyim, ev tekstili, halı ve iş 
kontratları sektörlerinden gelen 
talepler doğrultusunda New York’ta 
ve kimya sektöründen gelen talep 
ile Chicago’da Türkiye Ticaret 
Merkezleri faaliyete geçirildi.  
Gelecek dönem için İngiltere, 

Rusya, Çin, Kenya ve İtalya’da 
Türkiye Ticaret Merkezleri projeleri 
oluşturulması hedefleniyor.

İran’daki TTM öncü
Tahran TTM’deki tüm sektörlere ait 
ticaret merkezleri 25 Şubat 2017’de 
katılımcı firmaların temsilcileri ve 
işadamlarının katılımıyla faaliyete 
geçti. Mobilya, hazır giyim, tekstil ve 
hammaddeleri ile kimya sektörlerini 
temsilen toplam 43 firma ile 
gerçekleştirilen ziyaret kapsamında 
İranlı iş adamlarına showroom 
alanları tanıtıldı ve firmalar arasında 
ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. 
Hazır giyim, tekstil ve 
hammaddeleri, kimya ve mobilya 
sektörlerinden toplam 63 firmanın 
yanı sıra Türk Hava Yolları Tahran 
ofisini de bünyesinde bulunduran 
Tahran TTM’nin resmi açılışı ise 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
katılımı ile 9 Temmuz’da yapıldı. 
Açılışa İran Sanayi Maden ve 

Ticaret Bakanı yardımcısı Sn. 
Mojtaba Khosrowtaj ile birlikte 
15 milletvekili ve İranlı konuklar 
da katıldı. TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ile birlikte merkezin 
açılışını gerçekleştiren Bakan 
Zeybekci, açılışta yaptığı konuşmada 
3 yıl önce imzalanan 125 ürünün 
olduğu tercihli ticaret anlaşmasına 
daha çok ürünün dahil edilmesi için 
görüş alışverişinde bulunulduğunu 
belirterek “İki ülke ticareti arasında 
hiçbir engelin olmasını istemiyoruz. 
Hedefimiz 50 milyar dolarlık bir 
ticarete ulaşmak. 3. ülkelerle de 
ticaret yapmak istiyoruz. Kısa 
sürede Serbest Ticaret Anlaşması 
(STA) sürecine ulaşmak istiyoruz” 
dedi. Açılış kapsamında Türk ve 
İranlı işadamları arasında ikili 
iş görüşmeleri gerçekleştirdi ve 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı 
yardımcısı Sn. Mojtaba Khosrowtaj 
ve diğer yetkililerin katılımı ile İran 
Türkiye İş Forumu düzenlendi.
İki yıl önce yürürlüğe giren Tercihli 
Ticaret Anlaşması ile geçen yıl 
Türkiye'nin İran'a ihracatı bir önceki 
yıla göre yüzde 39 artarak 725 milyon 
dolardan 1 milyar doların üzerine 
çıktı. Bu yılın ilk 5 ayında İran'a 
ihracat TTA kapsamındaki ürünlerde 
yüzde 8 artarak 391 milyon dolara 
çıktı. TTA kapsamında İran'dan 
yapılan ithalat ise 2016'da yüzde 42 
artarak 32 milyon dolar seviyesinde 
gerçekleşti.

Türkiye’nin ilk Türk Ticaret Merkezi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin açılışı ile İran’ın 
başkenti Tahran’a kuruldu. 4500 metrekarelik bir alanda kurulan merkez, Tahran’da açılan 
ilk yabancı ticaret merkezi özelliğini taşıyor. Açılışta Türkiye-İran İş Forumu gerçekleştirildi.

Tahran TTM’nin resmi açılışı Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi'nin katılımı ile 9 
Temmuz’da yapıldı. Açılışa İran Sanayi 
Maden ve Ticaret Bakanı Yardımcısı 
Mojtaba Khosrowtaj da katıldı. 
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Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği tarafından 
gerçekleştirilen organizasyona 
ise 34 firma temsilcisi katıldı. 
Etkinliğe Dubai Ticaret Ataşemiz 
Hasan Önal da katılarak gelen 
firma yetkililerine TTM ortak alan 
konferans salonunda BAE ekonomisi 
hakkında bilgilendirmede bulundu. 
Organizasyon kapsamında İHKİB 
üyelerine Dubai’de şirket kurulumu, 
serbest bölgeler ve gümrük mevzuatı 
hakkında bilgi verildi. 
Dubai içerisinde başka bir TTM 
projesi olarak, mücevher sektörünün 
farklı bir bölgede, özellikle mücevher 
ve elmas sektöründe yoğunlaşmış 
olan DMCC ALMAS TOWER’da 30 
Ocak 2017 tarihinde bir ofis kiralandı 
ve 2 yıllık kira sözleşmesi yapıldı. 
Dubai DMCC TT’den ilk ihracat ise 27 
Haziran’da gerçekleştirildi. 
ABD’de Türkiye Ticaret Merkezi 
çalışmalarının ilk adımı, 1 Temmuz 
2016’da tüm eyaletlerde açılacak 
TTM’lerin operasyonlarını yürütmek 

FAALİYETE GEÇEN TTM’LER

Sektörler İşbirliği Kuruluşu Firma Sayısı Toplam Alan

TAHRAN TTM

Mobilya İİB 10 478 m2

Hazır giyim İHKİB 18 840 m2

Tekstil ve hammaddeleri İTHİB 19 573 m2

Kimya İKMİB 14 292 m2

DUBAİ DWTC TTM 

İklimlendirme İSİB 10 253 m2

Bilişim TİM 11 291 m2

Ortak alan TİM - 202 m2

DUBAİ DMCC TTM

Mücevher İMMİB 8 310 m2

NEW YoRK TTM 

Halı İHİB 3 310 M2

Hazır giyim İHKİB 6 310 M2

İş kontratları BTSO 6 310 M2

Ev tekstili BTSO 8 310 M2

CHiCAGo TTM

Kimya İKMİB 9 310 M2

ABD'nin Chicago kentindeki The 
Merchandise Center’da kimya sektörünün 
talebi ile kurulan TTM, sergi üniteleri ve 
ürünlerin yerleştirilmesinin ardından 1 
Mayıs’ta faaliyete hazır hale geldi.

Dubai TTM’den hızlı 
başlangıç 
Çalışmaları 11 Temmuz 2016’da TIM 
TTC Gulf Consulting FZE isimli 
şirketin kurulmasıyla başlayan Dubai 
Türkiye Ticaret Merkezi iki ayrı 
lokasyonda faaliyetlerini sürdürüyor. 
İklimlendirme ve bilişim sektörlerinin 
faaliyet gösterdiği Dubai DWTC Türk 
Ticaret Merkezi, Dubai’nin en önemli 
iş merkezlerinden biri olan Dubai 
Dünya Ticaret Merkezi’nde (DWTC) 
faaliyet gösteriyor. Mücevher sektörü 
içinse özellikle mücevher ve elmas 
sektöründe yoğunlaşmış olan DMCC 
Almas Tower tercih edildi.
Dubai DWTC TTM, gerekli yasal 
prosedürlerin ve tefrişat çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından 28 
Şubat 2017’de düzenlenen etkinlikler 
ile faaliyetlerine başladı. 28 Şubat 
2017 tarihinde Dubai DWTC TTM 
TİM ortak alanında gerçekleştirilen 
ilk etkinliğe BAİB üyesi 14 firma 
temsilcisi ve Carrefour üst düzey 
yöneticisi katıldı. 1 Mart 2017 
tarihinde düzenlenen ve 250 
kişinin katıldığı ikinci etkinlik 
kapsamında Türkiye'den gelen gıda 
sektörü firma temsilcilerine BAE 

pazarı ile bilgilendirme sunumu 
yapıldı. İhracatçılara BAE'de iş 
yaparken dikkat edilmesi gereken 
hususlar aktarılırken Dubai Ticaret 
Ataşemiz Hasan Önal ve Dubai'deki 
danışmanlarımız da BAE pazarı ile 
ilgili bilgileri paylaştılar.
8 Mart 2017 tarihinde yine Dubai 
TTM TİM ortak alanında çimento 
sektörü temsilcilerine yönelik bir 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 
Dubai Ticaret Ataşemiz Hasan Önal’ın 
yaptığı BAE çimento pazarı hakkında 
sunuma TİM AŞ Başkan Yardımcısı 
Ali Özinönü de katıldı. Dubai TTM 
projeleri ofis alanları, iş görüşmelerine 
katılım sağlayan tüm firmalar 
tarafından büyük beğeni kazandı.
12-13 Mart 2017 tarihlerinde, DWTC 
TTM TİM ortak alanında ayakkabı 
sektöründen Ege İhracatçı Birlikleri 
üyesi 9 firma ürünlerini sergileyerek 
ikili iş görüşmelerinde bulundu. 
Dubai Ticaret Ataşemiz Hasan Önal 
her etkinlikte olduğu gibi firma 
temsilcilerimizi yalnız bırakmadı 
ve gelen firmalara TTM ortak alan 
konferans salonunda BAE pazarı 
hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.
7 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul 

Gelecek dönem için 
İngiltere, Rusya, Çin, 
Kenya ve İtalya’da Türkiye 
Ticaret Merkezleri projeleri 
oluşturulması hedefler 
arasında. 
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üzere New York merkezli “TTC USA 
Consulting Corp.” isimli şirketin 
kurulması oldu. Şirket kuruluşu 
ve muhasebe, avukat, personel 
havuzunun oluşturulmasının ardından 
New York’un en gözde iş merkezlerinin 
bulunduğu Manhattan bölgesinde 
1550 metrekare toplam alana sahip 
New York TTM’de kiralama işlemleri 
tamamlandı. TTM’de faaliyetlerine 
başlayan ilk sektör halı oldu. New 
York Halı TTM, 10 Mart’ta tadilat ve 
tefrişatın tamamlanmasının ardından 
27 Mart 2017 tarihinde İHİB Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TTM’de yer alan 
firma temsilcilerinin katılımıyla fiilen 
faaliyetlerine başladı. 
New York TTM Merkez binasının 7. 
katında yer alan Hazır Giyim Sektörü 
TTM’nin inşaat çalışmaları ise 10 
Mayıs 2017 itibariyle tamamlanarak 
TTM faaliyete hazır hale getirildi ve 
18 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Hazır 
Giyim TTM de fiili olarak faaliyete 
geçmiş durumda. 
Ev tekstili ve iş kontratları sektörleri 
TTM’leri için kat içi tadilat ve 
showroom inşa faaliyetlerine 3 
Mayıs’ta başlandı. Ev Tekstili TTM’de 
tadilat çalışmaları Temmuz ayı 
itibarıyla tamamlanırken katılımcı 
firmaların ürün sevkiyatları devam 
ediyor. İş kontratları sektörü TTM’de 
ise kat içi tadilat ve showroom inşa 
çalışmaları sürdürülüyor.
Öte yandan ABD’de ikinci TTM 
için seçilen Chicago kentinde The 
Merchandise Center’da kimya 
sektörünün talebi ile kurulan TTM 
için 235 metrekarelik alan kiralandı. 
Kimya Sektörü TTM’de sergi üniteleri 

ve ürünlerin yerleştirilmesinin 
ardından 1 Mayıs’ta faaliyete hazır 
hale getirilen TTM’de halen istihdam 
edilecek personel için işe alım süreci 
devam ediyor.

Yeni projelerde Avrupa odağı
Gelecek dönem Türkiye Ticaret 
Merkezi projeleri arasında Avrupa’daki 
çalışmalar dikkat çekiyor. TİM AŞ’nin 
Avrupa’da üç önemli ülkede TTM 
kurulması yönündeki çalışmaları 
son aşamaya yaklaşmış durumda. 
İngiltere’de Londra, Rusya’da Moskova 
ve Almanya’da Düsseldorf kentlerinde 
kurulması planlanan TTM’ler arasında 
sonuçlanmaya en yakın gözüken 
Londra TTM çalışmaları bilişim ve 
seramik sektörlerinden gelen talepler 
doğrultusunda yürütülüyor. 
Haziran 2016’da TTC Consulting 
London Limited şirketinin 
kurulmasının ardından Seramik 
Sektörü TTM için 22 Mayıs 2017’de St. 
Cross Street adresinde bulunan bina 
için ön sözleşme aşamasına geçildi. 
Bilişim sektöründen gelen talep 
doğrultusunda ise pazara daha hızlı 
giriş yapıp network sağlayabilecekleri 

coworking space üzerinde duruldu 
ve 30 Mart 2017 tarihinde lokasyon 
görüşmeleri için dünyanın çeşitli 
yerlerinde firmalar için ofis alanları 
sağlayan Wework firmasıyla irtibata 
geçildi. 3 farklı lokasyonda yapılan 
incelemelerin ardından 17 firmanın 
katılım yapabileceği bir ofis alanı için 
görüşmelere başlandı. 
Ticarette yaşanan sıkıntılı bir sürecin 
ardından yeniden Türkiye’nin 
önemli ihracat pazarları arasında 
yerini alan Rusya’da kurulacak TTM 
içinse Nisan ayında TİM AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu 
başkanlığında hazır giyim, deri, 
tekstil ve mobilya sektörlerinin 
temsilcilerinde oluşan bir heyet, 

DEVAM EDEN 
PROJELER

GELECEK DÖNEM 
PROJELERİ

• İNGİLTERE / 
Londra Seramik TTM

• İNGİLTERE / 
Londra Bilişim TTM

• Rusya Moskova TTM
• ÇİN / 

Chengdu TTM 
• ÇİN / 

Chongqing TTM 
• ÇİN / 

Shuitou TTM 
• ALMANYA / 

Düsseldorf TTM
• KENYA / 

Nairobi TTM

•İTALYA / 
Milano TTM 

• HİNDİSTAN / 
Mumbai TTM 
• NİJERYA / 
Abuja TTM 
• GANA / 

Accra TTM 
• KATAR / 
Doha TTM

Londra Bilişim TTM için sektöründen 
gelen talep doğrultusunda pazara daha 

hızlı giriş yapıp network sağlayabilecekleri 
coworking space üzerinde duruluyor.
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Moskova yakınlarındaki “SILKWAY” 
alışveriş merkezi binasını yerinde 
inceledi. Ziyaretin ardından Mayıs 
ayında taslak kira sözleşmesi teslim 
alınarak alan çizimi yaptırılan binada, 
ortak alanlar dışında mağazalar için 
toplam 34 bin 298 metrekare alan 
bulunuyor. 2 bin 500 araçlık otoparkı 
ve 30 bin metrekare kapalı depo alanı 
bulunan binada ayrıca 30 adet yük ve 
yolcu asansörü hizmet veriyor. 
Sadece Almanya değil, 
İngiltere dışındaki tüm Avrupa 
operasyonlarının merkezi olması 
planlanan Düsseldorf’ta Haziran 
2016’da TTC Consulting Europe 
GMBH şirketinin kurulmasının 
ardından hem Düsseldorf’ta hem de 
İtalya’nın Milano kentinde kurulacak 
TTM’ler için ihracatçı birliklerinden 
talep bekleniyor. 

Çin’deki çalışmalar üç 
merkezde toplandı
Türkiye’nin hedef pazarları arasında 

önemli bir yer tutan Çin’de TTM 
kuruluş çalışmaları Çin hükümeti 
tarafından desteklenen “One Belt 
One Road” projesi kapsamında 
başlatıldı. Türkiye ve Çin arasındaki 
ticareti artırmak ve Türk markalarının 
ilgili pazara girişini sağlamak 
amacıyla kurulan İpek Yolu Hava 
Projeleri AŞ yetkililerinin TİM AŞ ile 
irtibata geçmesinin ardından proje 
yetkilileriyle temaslarda bulunmak 
amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Çıkrıkçıoğlu geçtiğimiz 
Mayıs ayında Çin’in Chongqing ve 
Chengdu şehirlerine ziyaretlerde 
bulundu. Öte yandan mermer 
sektörünün talebi doğrultusunda 
Çin’in Shuitou şehrinde TTM 
kurulması için lokasyon ile ilgili 
görüşmeler devam ediyor.
Kuruluş çalışmalarında önemli 
ilerleme kaydedilen TTM’lerden biri 
olan Nairobi TTM için Afrika’nın 
incisi Kenya’da 2016 yılında TTC 
consulting Kenya şirketinin 
kurulmasının ardından lokasyon 
çalışmaları başlatıldı ve oluşturulan 
seçenekler TTM talebinde bulunan 
İİB ve İDDMİB temsilcileri ile 
paylaşıldı. Sektör temsilcilerinin 
seçenekler hakkında görüşlerini 
iletmesiyle birlikte Kenya’ya 
yapılacak ziyaret ile Nairobi TTM 
çalışmalarında son aşamaya gelinmesi 
planlanıyor. Afrika kıtasında ayrıca 
Nijerya’da Abuja TTM ve Gana’da 
ACCRA TTM projeleri için ön 
çalışmalar sürdürülüyor.
Çalışmaları devam eden diğer 
TTM’ler ise mermer sektörünün 
showroom ve depo çalışması 
başlattığı Katar’ın başkenti Doha 
ve şirket kuruluş çalışmalarının 
başladığı Hindistan’ın Mumbai 
kenti. 

1550 metrekare toplam alana sahip New 
York TTM, kentin en gözde iş merkezlerinin 
bulunduğu Manhattan bölgesinde yer 
alıyor.

Rusya’da kurulacak TTM için  Nisan ayında 
TİM AŞ heyeti, Moskova yakınlarındaki 
“SILKWAY” alışveriş merkezi binasını yerinde 
inceledi.

Tahran TTM'de mobilya, hazır giyim, tekstil 
ve ile kimya sektörlerine ait showroomların 
yanı sıra Türk Hava Yolları bürosu da hizmet 
veriyor.

“TTM’ler ile farklı bir 
yapılanma kazandırdık”
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
TİM AŞ’nin 2016 faaliyet raporundaki 
sunuş yazısında dünya genelinde 
ticaretin merkezi kabul edilen 
bölgelerde 7/24 fuar mantığıyla 
çalışan TTM’ler sayesinde ülkemizde 
ilk kez pazar çalışmalarına farklı bir 
yapılanma kazandırıldığına dikkat 
çekti. Türkiye Ticaret Merkezleri 
sayesinde, ihracatımızın son dönemde 
sergilediği başarılı performansı daha 
güçlü bir şekilde devam ettireceğini 
vurgulayan Büyükekşi, “TİM olarak 
bundan sonra da ülkemizin ihracat 
liginde daha da yükselmesi için 
benzer projeler ile kesintisiz çalışmaya 
devam edeceğiz” görüşünü dile 
getirdi. 
Aynı raporda görüşlerini dile getiren 
TİM AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Çıkrıkçıoğlu da ülkemizin 
ihracat hamlesinde ve ülke imajımızda 
önemli rol üstlenecek Türkiye 
Ticaret Merkezlerinin, yurtdışındaki 
ticaret üssü olması için çalışmaların 
kesintisiz sürdürüleceği mesajını 
verdi. 
TİM AŞ CEO’su Bahadır Öztanyel de 
kısa ve orta vadede dünya çapında 
50'ye yakın Türkiye Ticaret Merkezi 
açılmasının hedeflendiğini belirterek 
TTM’lerin amacının 365 gün açık 
showroomlar kurularak her ülkede 
alıcıya güven veren sürekli ulaşılabilir 
bir yer oluşturmak ve Türkiye 
markasını bir adım öteye taşımak 
olduğunu vurguladı. 





ABD
New York

ABD
Chicago

İngiltere
Londra
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Almanya
Düsseldorf Çin

Chongqing
Shuitou

Hindistan
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Kenya
Nairobi

Rusya
Moskova

İran
Tahran

B.A.E
Dubai
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MAKALE

Niteliği gereği bir ödeme aracı 
olan çek muhatap bankaya 
ibraz edildiğinde ödenmek 
üzere çek hesabı sahibi 

tarafından düzenlenir. Ancak çekin 
muhatap bankadaki hesabında karşılığı 
bulunmadığı takdirde çek lehdarı 
alacağına kavuşamamakta ve çeke 
karşılıksızdır kaydı düşülmektedir. 
Karşılıksız çıkan çekler bazen 
ticari hayatta çok büyük sıkıntılar 
doğurmakta, ticari güveni ve 
ekonominin işlerliğini sarsmaktadır. Bu 
nedenle kanun koyucu, çekin karşılıksız 
çıkması halinde çek hesabı sahibine 
hapis cezası dahil bazı yaptırımlar 
uygulayarak karşılıksız çıkan çek 
adedini azaltmaya çalışmaktadır. Bu 
yazımızda karşılıksız çek düzenleyenlere 
karşı daha önceden ne gibi yaptırımlar 
uygulandığına kısaca değinerek 6728 
Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun’un 9 Ağustos 
2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 
5941 sayılı Çek Kanun’da yapılan son 
değişiklikleri incelemeye çalışacağız.

ÇEKİN NİTELİĞİ
İlk olarak çekin hukuki niteliği ve ne 
için kullanıldığı üzerinde durursak: 

Türk Ticaret Kanunu ve 5941 sayılı 
Çek Kanunu’nda düzenlenen çek; 
poliçe ve bonoyla beraber kıymetli 
evrakın bir alt türü olarak incelenen 
kambiyo senetlerinden biridir. Ödeme 
aracı olarak düzenlenen çekler; 
düzenleyen, muhatap banka ve hamilin 
içinde bulunduğu üçlü bir ilişki 
oluşturmaktadır. Bu ilişki sayesinde 
hamil, çeki muhatap bankaya ibraz 
ettiğinde düzenleyenin çek hesabından 
çekin karşılığını tahsil edebilmektedir. 
İşte yukarıda bahsettiğimiz ilişkide 
yaşanan en büyük aksaklık çeklerin 
karşılıksız çıkması durumudur. 
Karşılıksız çıkan çeklerin artması 
durumunda çeke olan güven zedelenir 
ve ticari hayat bundan olumsuz 
etkilenir. Bu yüzden kanun koyucu 
yaptığı düzenlemelerle karşılıksız 
çek düzenlemenin önüne geçmeye 
çalışmıştır.

GEÇMİŞ UYGULAMALAR
Kanun koyucunun karşılıksız çek 
keşide etmeyi önlemeye yönelik 
yaptığı düzenlemelere kısaca bir 
göz atarsak; İlk çek kanunu olarak 
hayatımıza giren 3167 sayılı Çekle 
Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında 
Kanun, 1985 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu kanunun karşılıksız çek 
düzenlemeye karşı aldığı önlemler; 
çekle işleyen hesapların açılmasının 
sıkı kurallara bağlanması, çek 
yaprağının kanunda öngörülen 
düzeyde bastırılması, çekin karşılıksız 
çıkması halinde kişinin elinde 
bulunan bütün çeklerin iadesi, 
karşılıksız çek keşide etme halinde 

beş yıla kadar hürriyeti bağlayıcı 
ceza olarak düzenlenmiştir. Bu 
kanun birçok değişikliğe uğradıktan 
sonra yerini 20/12/2009 tarihinde 
uygulamaya giren 5941 sayılı Çek 
Kanunu’na bırakmıştır.  
20/12/2009 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 5941 
sayılı Çek Kanunu karşılıksız çeke 
adli para cezası ve bu adli para 
cezasının ödenmemesi halinde hapis 
cezası uygulamasını getirmiştir. 
Bunun dışında bankaların çek 
defteri vermeleri zorlaştırılmış, 
çek hesabı açtırmak isteyen kişinin 
ekonomik durumunun uygunluğu 
ve çek düzenleme yasağının bulunup 
bulunmadığını araştırma yükümlülüğü 
de bankalara bırakılmıştır. Daha sonra 
karşılıksız çek düzenleyen kişiye 
hapis cezası vermenin Anayasa’ya 
aykırı olduğu ve ekonomik suça 
ekonomik ceza verilmesi gerektiği 
düşüncesiyle 31/12/2012 tarihinde 
kabul edilen 6273 sayılı kanunla 5941 
sayılı Çek Kanunu’ndan karşılıksız 
çek keşide etme suçu kaldırılmıştır. 
Yapılan bu değişiklikle karşılıksız 
çek keşide edine verilebilen adli para 
cezası ve hapis cezası kaldırılmış 
yerine bir idari yaptırım olan çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
getirilmiştir. Ancak bu değişiklik 
de beklenen faydayı sağlamamış 
aksine adli para cezasının ve hapis 
cezasının kaldırılması karşılıksız 
çıkan çek adedini daha da arttırmıştır. 
Bu sebeple 15/07/2016 tarihinde Çek 
Kanunu’nda değişiklikler yapılmış ve 
5941 Sayılı Çek Kanunu’muz bugünkü 
halini almıştır.

KARŞILIKSIZ ÇEK 
DÜZENLEMELERİ
VE SON DEĞİŞİKLİKLER
Ticaret hayatının vazgeçilmez unsuru olan çek, uzun 
yıllardır şahıslar ve şirketler arasında ödeme yöntemi olarak 
kullanılmaktadır.

Av. Ulaş Hüseyin TELLİ
TELLİ - ULUCA HUKUK BÜROSU
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6728 SAYILI KANUNLA 5941 
SAYILI ÇEK KANUNU’NDA 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
09/08/2016 tarihinde resmi gazete 
de yayınlanmasıyla resmen yürürlüğe 
giren 6728 Sayılı Yatırım Ortamının 
İyileştirilmesi Amacıyla Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun, 5941 Sayılı Çek 
Kanunu’nda da pek çok değişiklik 
yapmıştır. Bu değişikliklerin önemli 
kısımlarını daha iyi anlaşılabilmesi 
açısından madde madde anlatacak 
olursak;
1- Kanuni ibraz süresi içinde ibraz 
edilen çekle ilgili olarak ‘karşılıksızdır’ 
işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi 
hakkında, hamilin şikayeti üzerine, 
her bir çekle ilgili olarak, bin beş 
yüz güne kadar adli para cezasına 
hükmedilecek. Bu adli para cezası; 
çekin karşılıksız kalan kısmı, temerrüt 
faizi ve yargılama giderlerinden az 
olmayacak. 
Bu suç nedeniyle, ön ödeme, uzlaşma 
ve hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına ilişkin hükümler 
uygulanmayacak.
Yine verilen adli para cezasının 
ödenmemesi halinde bu ceza 5725 
Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanun’un 106. 
maddesinin 3. Fıkrasında yer alan 
kamuya yararlı bir işte çalıştırılma 
kararı verilmeksizin doğrudan hapis 
cezasına çevrilecek.

2- Mahkeme ayrıca “çek düzenleme 
ve çek hesabı açma yasağı” getirecek. 
Çek düzenleme ve çek hesabı açma 
yasağı; karşılıksız çekin sahibi olan 
gerçek kişi veya tüzel kişi, bu tüzel kişi 
adına çek keşide edenler ve sermaye 
şirketlerinde ise yönetim organı ile 
ticaret siciline tescil edilen şirket 
yetkilileri 
hakkında uygulanacak.

3- Haklarında çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağı verilen kişiler ( 
Şirket Yönetim Organı ve Ticaret 
Siciline Tescil Edilen Şirket Yetkilileri)  
yasaklılıkları süresince sermaye 
şirketlerinin yönetim organlarında 
görev alamazlar.

4- Bu suç nedeniyle açılacak davalar 
icra mahkemesinde görülecek. 
Çek hakkında karşılıksızdır 

işlemi yapıldıktan sonra icra 
mahkemesine yapılacak şikayetin 
fiilin öğrenilmesinden itibaren 3 ay 
ve herhalde 1 yıl içerisinde yapılması 
gerekmektedir. Karşılıksız çek keşide 
etme eyleminden dolayı çekin tahsil 
için verildiği bankanın bulunduğu 
yer, çek hesabının açıldığı yer ya da 
şikayetçinin yerleşim yeri mahkemesi 
yetkili olacaktır.

5- Çekin karşılığını bankada 
bulundurmakla yükümlü olan kişi 
çek hesabı sahibidir. Çek hesabı 
sahibinin tüzel kişi olması halinde, bu 
tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle 
görevlendirilen yönetim organının 
üyesi, böyle bir görevlendirme 
belirlenmemişse yönetim organını 
oluşturan gerçek kişiler çek karşılığını 
ilgili banka hesabında bulundurmakla 
yükümlüdürler.

6- Hakkında çek yasağı olan kişiler 
UYAP aracılığıyla MERSİS ile Risk 
Merkezine ve bankalara bildirilecekler.

7- Bankalar çek hesabı açmak 
isteyenlerden “Adli Sicil Kaydı” talep 
edeceklerdir.

8- Çek defterinin her bir yaprağında  
“çek hesabı sahibi gerçek kişi ise T.C 
Kimlik Numarası, çek hesabı sahibi 
tüzel kişiyse MERSİS numarası” yer 
alacak. Eğer Çek hesabı sahibiyle 
düzenleyen kişi farklıysa çek üzerine 
ayrıca düzenleyenin de T.C Kimlik 
Numarası yazılacak.

9- Çeklere KAREKOD uygulaması 
getirilmekte olup; Karekodlu çeki alan 
lehdar çeki Türk Ticaret Kanunun 
780. Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda 
belirtilen sisteme kaydedecektir. 
Karekodlu çekin sisteme kaydedildiği 
tarihten sonra çek düzenleyen tüzel 
kişinin temsilcilerinde meydana 
gelen değişiklikler, çek hesabı sahibi 
tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan 
kaldırmayacaktır.

10- Karekod uygulamasında 
aşağıdaki bilgiler çek sahibinin rızası 
aranmaksızın muhatapların bilgisine 
sunulacak:
• Çek hesabı sahibinin adı-soyadı, 
ticaret unvanı,
•  Tüzel kişilerde ticaret sicile tescil 

edilen yetkililerin adı-soyadı, ticaret 
unvanı,
• Çek sahibinin çek hesabı bulunan 
banka sayısı,
•  Bankalara ibraz edilmemiş çek adet 
ve tutarı,
•  Son 5 yılda ödenen çeklerin adedi, 
tutarı,
• Son 5 yılda karşılıksız işlemi gören 
çek bilgileri,
•  Çek hesabı sahibi ve temsilcileri 
hakkında çek hesabı açma yasağı 
bulunup bulunmadığı,
Çek hesabı sahibi hakkında iflas kararı 
bulunup bulunmadığı.
5941 Sayılı Çek Kanunu’nda yapılan 
değişiklerden en önemlisi şüphesiz 
ki karşılıksız çek düzenlemenin 
suç sayılarak kanunun ilk haline 
dönüş yapılmasıdır. Karşılıksız 
çek düzenleyenlere karşı hürriyeti 
bağlayıcı cezanın ortadan 
kalkmasından itibaren karşılıksız 
çeklerin artması ve çeke olan 
güvenin sarsılması bu düzenlemenin 
tekrar uygulamaya girmesinde 
başrol oynamıştır. Bu uygulamanın 
karşılıksız çek adetlerini azaltıp 
azaltmayacağını uygulamada 
göreceğiz.
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MAKALE

Mesleki eğitimin temel hedefi; 
öğrencilerin, rekabet edebilir 
düzeyde mal ve hizmet 
üretebilmek için mesleki 

bilgi, beceri ve teknolojiyi kullanmayı 
öğrenerek ülkemizin gelişmesine katkı 
sağlayan sektörlerin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli elemanları yetiştirmektir. 
Bu görevi sadece devletin resmi 
okullarından beklemek doğru olmadığı 
gibi ülke olarak ilgili tüm tarafların hiç 
ara vermeden el ele vermesi, mesleki 
eğitimi yeniden kurgulaması ve 
mezuniyetinde hemen istihdam olabilen 
aranan nitelikli meslek insanlarını 
yetiştirmesiyle mümkün olabilir.

Eğitim süreçleri güncellenmeli
Geleceğin mesleklerinin gerektirdiği 
nitelikler arasında esneklik, hız, uyum 
ve dijital beceriler ön plana çıkmaktadır. 
Teknolojideki gelişmeler bazı meslekleri 
ortadan kaldırırken bazı mesleklerin 
de doğmasına ortam hazırlamaktadır. 
Mesleki eğitim sisteminin süreci ve 
programları sürekli güncellenmelidir. 
Üretim sektöründe otomasyon 
sistemlerinin yaygınlaşması dijital 
tabanlı bir mesleki eğitimi zorunlu 
kılmaktadır. Mesleki eğitimde devlet 
desteğinin yanında sektörün ve sivil 

toplum kuruluşlarının da desteklerinin 
artırılması önemlidir.
Mesleki eğitimde mezun sayısının 
artmasına rağmen sektördeki 
nitelikli eleman ihtiyacı yeterince 
karşılanamamaktadır. Mesleki teknik 
eğitim ve istihdam arasında arz ve talep 
uyuşmazlığı bulunmaktadır. İşgücü 
ve eğitim planlamasının gerçekçi 
şekilde yapılması, uygulama tabanlı 
eğitiminin güçlendirilmesi ve mesleki 
eğitime hak ettiği önemin verilerek 
toplumdaki algısının olumlu yönde 
geliştirilmesi gerekmektedir. Eğitim 
ile istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi 
için öğretim programlarının bu 
standartlara uygun olarak güncellenmesi 
gerekmektedir. Öğrencilerin mezuniyet 
sonrası kendi alanlarında çalışmaları 
teşvik edilmelidir. İşsizlik fonunun 
bir kısmının mesleki eğitim amaçlı 
kullanılması sağlanmalıdır. 

Faaliyetler artırılmalı
Meslek liseleri süreç ve müfredatların 
da staj ve işyeri beceri eğitiminin 
ağırlığı artırılmalıdır. Öğrencilerin 
meslek tercihleri ilgi ve yetenek 
testleri doğrultusunda belirlenmelidir. 
Herbir öğrencinin yeteneklerini 
keşfetmemiz gerekmektedir. Mesleklerin 
tanıtımına yönelik daha fazla faaliyet 
düzenlenmelidir. Mesleği yok olmuş 
veya istihdam alanı daralmış kişilerin 
yeni bir meslek öğrenebilmesi için 
uyum eğitimleri verilmelidir. Meslek 
liselerinde mesleki rehberlik ve kariyer 
gelişime konularına daha fazla önem 
verilmelidir.
Atölye ve meslek dersi öğretmenleri 
için yeni bir hizmet içi eğitim yaklaşımı 

ve modeli oluşturulmalıdır. Hizmet 
öncesi ve hizmet içinde mutlaka 
ilgili sektörlerde uygulamalı işbaşı 
eğitimleriyle günceli takip edebilmeli, 
kişisel ve mesleki gelişimine destek 
verilmelidir. Meslek liselerinde 
öğretmen seçiminde alan temelli 
değerlendirmeler yapılmalıdır.

Yöneticiler teknik 
eğitimcilerden seçilmeli
Mesleki ve teknik orta öğretim 
okullarının yöneticileri atölye ve 
laboratuvar öğretmenlerinden 
seçilmelidir. Meslek lisesi bitirenlerin 
yeterliliklerin belgelendirilmesi 
sağlanmalıdır. Temel becerilerin her 
bireye kazandırılması sağlanmalı ve 
bu becerilerle mesleki eğitim arasında 
bağlantı kurulmalıdır. İşverenlerin 
tüm meslekler için “Mesleki Yeterlilik 
Belgesi” alan bireyleri çalıştırmaları 
sağlanmalıdır. MEB ve yükseköğretim 
kurumlarının kalite güvence sistemini 
uygulaması ayrıca bu kurumların 
bağımsız bir kurum/kuruluş tarafından 
sürekli izlenerek denetiminin 
sağlanması gerekmektedir.  Mesleki 
eğitim istihdam ilişkisine yön vermek 
için iş piyasası ihtiyaç analizleri sürekli 
yapılmalıdır.

STKlar ve sektöre 
büyük rol düşüyor
Sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının 
da etkin rol oynadığı yeni bir mesleki 
eğitim okul yönetim sistemine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Öğrencilerin uluslararası 
işgücü piyasasındaki hareketliliğini 
arttırmak için yabancı dil becerileri 
geliştirilmelidir. İşletmede beceri eğitimi 

EĞİTİMDEN ÜRETİME 
SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİNE
Mesleki eğitimde mezun sayısının artmasına rağmen 
sektördeki nitelikli eleman ihtiyacı yeterince karşılanamıyor. 
Mesleki teknik eğitim ve istihdam arasında arz ve talep 
uyuşmazlığı bulunuyor. Bunun çözümü ise işgücü ve eğitim 
planlamasının gerçekçi şekilde yapılabilmesinden geçiyor.

Erol DEMİR
Elektronik Uzman Öğretmen
İşletme Sosyal Bilim Uzmanı
Bakırköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
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özellikle endüstri bazlı alanlar için ilk 
yıldan itibaren başlamalıdır. Küçük 
işletmelerde de iş yeri beceri eğitiminin 
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. İş 
tecrübesi yüksek çalışanların bilgi 
birikimlerinin genç nesillere aktarılması 
sağlanmalıdır. Ahilik ve değerler 
eğitimi sürecinde rol modellerin 
temel alınması sağlanmalıdır. Mesleki 
eğitimde değerler eğitimi staj ve 
işletme boyutunda da yer almalıdır. 
Meslek yüksekokulu programları 
sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
sanayi bölgeleri içerisinde açılmalı 
vesektörün ihtiyacına yönelik olarak 
müfredat sürekli güncellenmelidir. 
Meslek yüksekokullarındaki eğitim, 
işyeri beceri eğitimi temelli olarak 
uygulanmalıdır. Üniversite-Sektör- 
İŞKUR işbirliği güçlendirilmelidir. 
Meslek yüksekokulları ve Organize 
Sanayi Bölgeleri işbirliği güçlendirilerek 
sürdürülmelidir. Mezun durumundaki 
öğrenciler, istihdam ofisleri, kariyer 
merkezleri ve İŞKUR aracılığında 
online sisteme dahil edilmeli, 
bu konuda mezun öğrenciler 
için farkındalık oluşturulmalıdır. 
Bölgedeki kurumsallaşmış 
işletmelerin yöneticilerinin Meslek 
Yüksekokullarında düzenlenen kariyer 
rehberliği etkinliklerine dahil olmalarına 
imkân sağlanmalıdır.

Destek artmalı
İhtisaslaşmış okullar açılması sürecinde 
sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak 
yapılandırılmalıdır. Sektörün bu 
okullara desteğinin artırılması 
önemlidir. Özel ve resmi mesleki 
liselerin yönetimi bakanlık düzeyinde 
aynı çatı altında toplanmalıdır. 
Sanayinin kümelenmesine bağlı 
olarak ihtisaslaşmış meslek liseleri 
mümkünse OSB’ler içinde ya da 
yakınında açılmalıdır. Hayat boyu 
öğrenmede kurs süreleri kısaltılmalıdır. 
Mesleki eğitim merkezleri aktif şekilde 
kullanılarak halihazırda istihdamda 
olan kişilereyoğunlaştırılmış eğitimler 
verilmeli ve belgelendirilmelidir. İş 
sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki 
eğitimmerkezleri aracılığıyla kısa 
ve öz eğitimler verilmelidir. Projeler 
öğrencinin veya sektörün ihtiyaçları 
doğrultusunda Avrupa Birliği 2023 
Eğitim hedefleriyle örtüşecek şekilde 
gerçekleştirilmelidir. İstihdam yaratıcı 
faaliyetlerle şirketler projelerin içerisine 

çekilmelidir. Mesleki ve teknik eğitim 
öğrenci ve öğretmenlerinin uluslararası 
hareketliliği uygulanacak projelerle daha 
fazla teşvik edilmelidir.

Mesleki eğitim 
bilişim tabanlı olmalı
Endüstri 4.0 gelecek projeksiyonlarında 
bilişim tabanlı mesleki eğitimin önemi 
ortaya çıkmaktadır. Bilişim eğitimi 
sadece donanım olarak düşünülmemeli, 
kodlama ve yazılım derslerinin ağırlığı 
artırılmalı hatta ilköğretim düzeyinden 
itibaren algoritma oluşturma gibi temel 
bileşenler öğretilebilir. Mesleki ve 
teknik eğitime yönelik olumsuz algıyı 
değiştirmek için sektör, bakanlık ve 
medya işbirliği yapmalıdır. Meslek lisesi 
öğrencilerine diğer lise türlerindeki 
öğrencilerden farklı olarak kendi 
mesleklerinde üniversiteye geçişlerinde 
ek puan ya da başka fırsatlar verilmesi 
meslek lisesi öğrenciler için “zorunlu” 
değil, “cazip” hale gelmesi için önemlidir. 
Meslek liseleri ile ilgili başarı hikâyeleri 
haber yapılması teşvik edilmelidir.

Eğitimden üretime sektörle 
işbirliğine
Milli Eğitim Bakanlığı 24-25 Ekim 
2016’da II. Eğitim Kongresini Antalya’da, 
Türkiye’nin 2023 Vizyonu ve Mesleki 
Teknik Eğitim Paneli düzenleyerek 
“eğitimden üretime sektörle işbirliğine” 

sloganıyla; Mesleki ve Teknik Eğitime 
Erişim, kurumsal kapasite, kalite 
güvence sistemi, nitelikli işgücünün 
yetiştirilmesi ve istihdamı ile 
yükseköğretimde mesleki eğitim 
ana temalarında geniş bir temsil ve 
katılımla gerçekleştirmiştir. Yukarıdaki 
tüm öneriler eğitim kongresinde 
farklı katılımcıların farklı panel 
ve oturumlarda yaptıkları çalışma 
sonucunda uzlaşılmış özet raporlarından 
oluşmaktadır. Kongre sonrası bazı 
önerilerin uygulamaya geçmiş olanları 
yazıya dahil edilmemiştir. Bugüne 
kadar MEB tarafından yapılmış tüm 
paydaşların temsil edildiği konuların 
detaylı tartışıldığı sunucunda 
uzlaşılmış somut öneriler olması 
dikkat çekmektedir. Çalışma tümüyle 
ele alındığında; mesleki eğitimin 
akademik amaçlı diploma sahibi olmak 
için değil sektöründe mal ve hizmet 
üretimi için beklenen iş alışkanlıkları 
bilgi, beceri ve tutumları kazandıran 
bir yapıda olması gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. Bunun yegâne şartının 
da meslek lisesi öğrencilerini okulda 
tutmak yerine tüm sürecin en az 
yarısının işbaşında üretimin içinde 
öğretmen ve usta öğreticinin birlikte 
desteklediği, mezuniyet sonrası hiç ara 
vermeden istihdamla buluştuğu şekilde 
irtibatlandırılmasının daha olumlu 
sonuçlar vereceği düşünülmelidir.
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GÖSTERGELER

2017 yılının ilk sekiz ayında Türkiye’nin hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatı 2016 yılının aynı dönemine 
göre %1,8’lik düşüş ile 11,4 milyar dolar oldu. Hazır 
giyim ihracatında 2016 yılının ikinci yarısında 

ihracatta aylık bazda başlayan düşüş 2017 yılının Ocak ve 
Şubat aylarında da devam etti. Mart ayında gerçekleşen 
%1,8 oranındaki artış Nisan ayında yerini %11,1’lik düşüşe 
bıraktı. Mayıs ayında %0,9 olarak kaydedilen düşüş oranı 
Haziran ayında %8,6 olarak gerçekleşti. Temmuz ayına 
gelindiğinde ise düşüş eğilimi yerini artışa bırakarak 
%19’luk bir artış kaydedilirken, bu artış oran Ağustos 
ayında %4,6 oldu.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının genel 
ihracattaki payı yüzde 10,8 
2017 yılının Ocak-Ağustos döneminde hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatındaki 
payı %11,1 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2014 yılının 
Ocak - Ağustos döneminde %12,2, 2015 yılının Ocak-
Ağustos döneminde %11,8 ve 2016 yılının Ocak-Ağustos 
döneminde %12,5 idi. Öte yandan, hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatı içerisindeki payı 
2016 yılının Ocak-Ağustos döneminde %16,5 iken 2017 
Ocak-Ağustos döneminde %14,4 olmuştur. Veriler, hazır 
giyim ve konfeksiyon sektörünün hem Türkiye genel 
ihracatındaki payının hem de sanayi ihracatındaki payının 
2017’nın ilk sekiz ayı itibarıyla azaldığını ortaya koyuyor.

HAZIR GİYİM AĞUSTOS 2017 PERFORMANSI
2017 Ağustos döneminde Türkiye’den 1,7 milyar 
dolar hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 
gerçekleştirilmiş olup, ihracat rakamlarında 2016 
dönemine göre  yüzde 4,6 artış gösterdi. 

ÜLKELERE GÖRE HAZIR GİYİM AĞUSTOS 
AYI İHRACATI

ALMANYA 1,2 MİLYAR DOLAR

İNGİLTERE 775 MİLYON DOLAR

İTALYA 651 MİLYON DOLAR 

IRAK 634 MİLYON DOLAR

ABD 624 MİLYON DOLAR

FRANSA 524 MİLYON DOLAR

HOLLANDA 303 MİLYON DOLAR

BEA 280 MİLYON DOLAR

İSRAİL 255 MİLYON DOLAR 

AĞUSTOS AYINDA SEKTÖRLERİN 
İHRACATTAN ALDIĞI PAY

525,2 
MİLYON DOLAR

648
MİLYON DOLAR

880,3 
MİLYON DOLAR

194,9 
MİLYAR DOLAR

ÖRME VE GİYİM 
AKSESUARLARI  

HAZIR GİYİM VE 
KONFEKSİYON

DOKUMA 
VE GİYİM 

AKSESUARLARI 

TEKSTİL VE 
HAMMADDELERİ



95

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Temmuz 
2017 ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 

11 milyar 474 milyon dolar oldu. Temmuz 
ayında en fazla ihracatı, bir önceki yılın aynı 
ayına göre 41,1 artışla 2 milyar 434 milyon dolar 
ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü yaptı. 
Otomotivi 1 milyar 483 milyon dolarla hazır 
giyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 190 milyon 
dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip 
etti. Temmuz ayında en fazla artış kaydeden 
sektörler ise ihracatını 4 katına çıkaran gemi 
ve yat ile 3 katına çıkaran mücevher ve 2 katına 
çıkaran zeytin ve zeytinyağı sektörleri oldu. 
Yılın ilk yedi aylık döneminde ise ihracatı 
sırtlayan sektör yine otomotiv oldu. Sektör, ilk 

yedi ayda 193 ülkeye ihracat gerçekleştirerek yeni bir rekora 
imza attı.

Sektörler Bazında İhracat (milyon $, İlk 10 Sektör)

Kaynak: TİM İhracat Verileri

İHRACATTAKİ GELİŞMELER

2017 AĞUSTOS ÇORAP İHRACATI
Dünya çorap ihracatında lider konumunu koruyan Çin’den 
sonra gelen Türk çorap sektörü 2016 yılı Ocak - Ağustos 
döneminde 671,6 milyon dolar ihracatla gerçekleştirirken, 
2017 Ocak – Ağustos döneminde ise toplam 665,6 milyon 
dolar ihracat yaptı. Çorap sektörü 2016 yılının aynı 
dönemine göre ihracatta yüzde 0,9’luk bir kayıp yaşadı. 

Geçtiğimiz dönemlerde de olduğu gibi 2017 Ocak – 
Ağustos döneminde de Türkiye’den en fazla çorap ihracatı 
gerçekleştirilen ülke yine İngiltere oldu. Geçtiğimiz 
senenin aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle birinciliği 
koruyan İngiltere’yi ikinci sırada Almanya ve üçüncü sırada 
da Fransa takip etti. 

Ülkeler
2016

Ocak-ağustOs
2017

Ocak-ağustOs
Değişim %

PaY %

İNGİLTERE 158.071.807 146.941.443 -7,0 22,1

ALMANYA 143.156.684 140.600.155 -1,8 21,1

FRANSA 74.208.215 72.366.826 -2,5 10,9

HOLLANDA 30.170.291 34.522.331 14,4 5,2

İSPANYA 30.170.980 30.800.180 2,1 4,6

İTALYA 24.024.921 23.556.031 -2,0 3,5

İSVEÇ 18.762.682 22.885.464 22,0 3,4

BELÇİKA 19.228.832 18.843.828 -2,0 2,8

DANİMARKA 10.203.839 9.851.464 -3,5 1,5

POLONYA 16.005.867 8.692.175 -45,7 1,3

ABD 9.453.519 8.459.210 -10,5 1,3

SLOVAKYA 7.551.027 8.210.043 8,7 1,2

İSVİÇRE 9.640.420 8.126.684 -15,7 1,2

BULGARİSTAN 4.931.343 7.156.838 45,1 1,1

FİNLANDİYA 3.223.803 6.434.916 99,6 1,0

BAE 5.245.626 6.370.982 21,5 1,0

IRAK 2.845.676 6.294.116 121,2 0,9

YUNANİSTAN 5.717.115 5.949.831 4,1 0,9

SUUDİ ARABİSTAN 6.991.991 5.281.944 -24,5 0,8

AVUSTURYA 5.201.386 5.174.603 -0,5 0,8

İlk 20 Ülkenin Toplamı 584.806.024   576.519.063   -1,4 86,6

Türkiye Toplam Çorap İhr. 671.642.381 665.625.375 -0,9 100,0

20 Ülkenin Payı % 87,1 86,6   

en fazla çOraP ihraç eDilen Ülkeler 2016 – 2017 Ocak – ağustOs Dönemi
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