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BAŞKAN

Üretmeden 
başarı gelmez

Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent İYİKÜLAH

Asla unutulmayacak, tarihi olaylara tanık olduk, geçtiğimiz 
2016 yılında. Ülkemiz hain bir darbe girişimi atlattı. Olağanüstü 
hal ilanı, Fırat Kalkanı harekatı ile ordumuzun Suriye’ye girişi, 
yaşanan birçok üzücü terör olayı gibi çok yoğun ve sıcak bir 
gündem içindeydik. Sadece ülkemizde değil, dünyada da çok 
farklı gelişmeler yaşandı. Brexit ile İngiltere’nin AB’den ayrılışı, 
Trump gibi aykırı bir karakterin ABD Başkanlığı’na seçilmesi, 
Rusya’nın uluslararası siyasette ağırlığının artması, Ortadoğu’da 
savaşın yoğunlaşması, 2016’da dünya tarihine damga vurdu.
Bu politik gelişmeler, ekonomiyi de derinden etkiledi. 
Uluslararası ticaret daralırken, yurtiçinde de olumsuz veriler 
arka arkaya geldi. Türk Lirası’ndaki yüksek değer kaybı, döviz 
kurlarındaki oynaklık, enflasyonun beklentilerin üstüne 
çıkmasına karşılık büyümenin de tahminlerin altında kalması, 
piyasaları daralmaya götürdü. İhracatımız ise tüm olumsuz 
gelişmelerin yüküyle yaklaşık yüzde 1 geriledi.
Böyle karamsar bir dönemin ardından geleceğe umutla bakmak 
istiyoruz. Ülkemizin kalkınmasının yolu ihracattan geçiyor. 
Türkiye ihracatının yüzde 96 gibi neredeyse tamamı imalat 
sanayisine dayanmaktadır. Bütün işkollarıyla imalat sanayisinin 
önünde ise belirsizliği artıran birçok sorun bulunmaktadır. 
Bunların başında döviz kurlarındaki hareketliliğin öngörüleri 
bozması geliyor. Firmalarımızın bu konuda alabileceği tedbirler 
de sınırlı. Finansman sıkıntıları imalat sanayisinde bozucu etki 
yaratıyor.
Hükümetimizin bu noktada KOSGEB kanallı destekleri ve 
bankacılık sistemini düşük faizli kredi sağlamaya yönlendirmesini 
çok olumlu olarak değerlendiriyoruz. Üretimin yaşam alanını ne 
kadar geliştirirsek, ihracatta rahatlar, uluslararası konjonktürden 
kaynaklı risklere karşı ayakta kalabiliriz.
Çorap sektörümüz açısından bir önemli konu da Brexit 
diye tabir edilen İngiltere’nin AB’den ayrılmasıdır. Gümrük 
Birliği’nden de böylece çıkacak olan İngiltere, Türkiye çorap 
sanayisinin bir numaralı müşterisidir. Dünyada üretim ve 
ihracatında ikinci sırada bulunduğumuz çorap sektörü, yıllık 
1 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık dörtte birini İngiltere’ye 
gerçekleştirmektedir. İngiltere pazarında, gümrük ve mevzuat 
sorunlarıyla yaşanabilecek bir kayıp, çorap sektörüne zarar verir. 
Bu konuda hassasiyetle çalışmak gerekmektedir.
Çorap Sanayicileri Derneği olarak, 2017 yılına sektörümüzün 
sesi Çorapland dergisini yenileyerek başladık. 2017’nin ülkemiz 
için de tekrar yükselişe geçtiğimiz, karamsarlığı bırakıp umutla 
baktığımız bir yıl olmasını temenni eder, huzur ve sağlık 
getirmesini dilerim. 
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Türkiye'nin
900 ton/ay NAYLON İPLİK Kapasitesi ile

En Büyük Nylon İplik Üreticisi
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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 yap-
abilir. 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
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ÇİFT SARGILI İPLİKLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP KONÇ LASTİĞİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) MEDİKAL

ÜRÜNLER
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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.



8

DÜNYADAN

Euratex: “Çin’deki ticari 
ambargoyla mücadele edilmeli” 
Avrupa Giyim ve Tekstil Konfederasyonu 
Euratex, Çin’deki ticari ambargo ile suni 
lif ve iplik üretimindeki kapasite aşımı 
gibi sektör konularının ele alınması 
gerektiğini vurguladı. Rekabet gücünün 
yeniliklerle geliştirilmesi gerektiğinin 
altını çizen konfederasyon yetkilileri, 
bu gelişmelerin başarılabilmesi için 
adil ticaretin sağlanması gerektiğini 
vurguluyor. Yetkililer, "Çin'de ticaretin 
önündeki engellerin üstesinden 
gelinmesi, fikri mülkiyet haklarının 
korunması, hammadde fiyatlarının 
istikrarının sağlanması ve aşırı 
kapasitelerin ele alınması önceliklerimiz 
arasında yer alıyor" diyor. 



www.csd.org.tr
ÇSD’DEN...

27Çorapland Eylül-Ekim / Kasım-Aralık 2016



10

Japonya Merkez Bankası ülkedeki 9 bölgeden 
3'ünün ekonomik görünümünü pozitif yönde 
değiştirdi. Japonya Merkez Bankası (BoJ), 9 
yerel bölgenin 3'ü için ekonomik görünümün 
yükseldiğini açıkladı.
BoJ'dan yapılan açıklamaya göre, 6 bölge için 
ekonomik görünüm değişiklik göstermedi.
Banka, şubelerinin araştırma verilerine 
dayanarak bölgesel olarak ekonomik 

görünümleri açıklıyor.
Buna göre, Tohoku, Kanto-Koshinetsu ve 
Tokai bölgelerinde ekonomik görünüm 
yükseldi.
Japonya'da Hokkaido (Hokkaido), Tohoku 
(Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata ve 
Fukushima), Hokuriku (Toyama, Ishikawa, ve 
Fukui), Tokai (Gifu, Shizuoka, Aichi, ve Mie), 
Kanto-Koshinetsu (Ibaraki, Tochigi, Gunma, 

Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, 
Yamanashi ve Nagano) Kinki (Shiga, Kyoto, 
Osaka, Hyogo, Nara ve Wakayama), Çugoku 
(Tottori, Shimane, Okayama, Hiroşima ve 
Yamaguchi), Şikoku (Tokushima, Kagawa, 
Ehime, Kochi), Kyushu-Okinawa (Fukuoka, 
Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, 
Kagoshima ve Okinava) olmak üzere 9 bölge 
bulunuyor.

Aéropostale, yeniden 
ABD sahnesinde
Genç kuşağın kıyafet perakendecisi Aéropostale, 
geçen ay kapatılan 500 mağazasını yeniden açtı. 
Marka, dönüşünü duyurmak için kolları sıvadı. 
Aéropostale CEO’su Marc Miller, “Amerika 
genelinde kapatılan 500 mağazamızı yeniden 
açmış olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi. Eylül 
2016'da, Authentic Brands Group (ABG), General 
Growth Properties (GGP) ve Simon Property 
Group (SPG) ortaklığında satın alımı tamamlanan 
firma, geçtiğimiz mayıs ayında New York’taki 
ABD İflas Kurulu’na başvurarak, 800’e yakın 
mağazasının 154’ünün kapanması için onay 
beklediklerini belirtmişti. 

BoJ, üç bölge için görünümü yükseltti

ABD'de perakende satışlar 
beklentinin altında
Dünyanın en büyük ekonomisinde perakende 
satışlar aralıkta beklentinin hafif altında kaldı.
 ABD Ticaret Bakanlığı perakende satış verilerini 
açıkladı. Buna göre, perakende satışlar yılın son 
ayında yüzde 0,6 ile beklentinin hafif altında 
gerçekleşti.
Analistler perakende satışların yüzde 0,7 olarak 
gerçekleşmesini bekliyordu.
2016'nın tamamında satışlar yüzde 3,3 
oldu. Satışlar bir önceki yüzde 2.3 olarak 
gerçekleşmişti. Öte yandan kasım ayı verisi 
yüzde 0,1 artıştan yüzde 0,2'ye revize edildi.

İngiltere'de istihdam 
azalıyor, işsizlik artıyor
İngiltere'de çalışan sayısı 3 ayda düşüş gösterirken, 
ücretler beklentilerin üzerinde arttı. Brexit'te yol 
haritasını belirlemesi beklenen İngiltere'nin kasımda 
sona eren 3 aylık döneminde istihdam oranı yüzde 
74,5 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde 
kalmaya devam etti. İstihdam edilenlerin sayısı 
ise 9 bin azalarak 31,8 milyon oldu. Eylül, Kasım 
döneminde işçilerin kazançları yıllık bazda yüzde 
2,8 arttı. Ücretlerde artış Eylül 2015'ten bu 
yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti. 
Aralıkta sona eren 3 ayda işsizlik yardımlarından 
yararlanmak için başvuranların sayısı ise 10 bin 
100 kişi azalarak toplam iş gücünün yüzde 2,3'ü 
seviyesinde gerçekleşti. 

DÜNYADAN
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İthal makine kullanım oranının yüzde 80'lerde olduğu tekstil 
sektörü, yıllık 1 milyar 450 milyon dolarlık makine ithalatı 
yapıyor. Açık inovasyon modeli benimsenerek, yerli makine 
oranının artırılması hedeflenirken, yerli makineciler, teksilcilerin 
ihtiyaçları ve istekleri doğrutusunda makine üretecek. MHGF 
tarafından tespit edilen farklı branşlardaki firmalara inceleme 
gezileri düzenlenerek sektörün taleplerinin toplanmasına 
başlanacak. Bu doğrultuda TEMSAD ile çözüm üretilerek 
amaca ulaşılması öngörülüyor.

Tekstilciler yerli 
makineye geçiyor

SEKTÖRDEN
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SEKTÖRDEN

Hazır giyim ve tekstil sektörlerinin 
temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Ekonomi Başdanışmanı Dr. Cemil Ertem 
ile bir araya geldi. İHKİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İTHİB Yönetim 

Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve İDMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak 
20 Ocak tarihinde İstanbul Beyti Restoran’da 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekonomi 
Başdanışmanı Dr. Cemil Ertem ile bir araya 

geldi. Toplantıya Birlik başkanlarının yanı 
sıra üyeler ve ihracatçı kurum başkanları da 
iştirak etti. Toplandı hazır giyim, tekstil ve 
deri sektörlerine ilişkin sorunların ve çözüm 
önerilerinin dile getirildi.   

Sektör liderleri Cumhurbaşkanı’nın ekonomi başdanışmanı ile buluştu

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi, Şanlıurfa'yı Türkiye'nin tekstil üstü 
haline getirmek istediklerini belirtti. 
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 
Tanrıverdi ve beraberindeki yönetim kurulu 
üyeleri, Şanlıurfa'da kurulum çalışmaları 
devam eden Türkiye'nin ilk Hazır Giyim 
Organize Sanayi Bölgesi'ne (HOSAB) ilişkin 
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile 
makamında görüştü.

Açıklamada, ziyarete ilişkin görüşlerine yer 
verilen Tanrıverdi, sektör temsilcilerinin 
Şanlıurfa'ya büyük önem verdiğini kaydetti. 
HOSAB'da kurulum çalışmalarının hızla 
devam ettiğini vurgulayan Tanrıverdi,  "Burayı 
tekstil üssü haline getirmek istiyoruz. HOSAB, 
projemiz hakkında bizlere destek vereceğini 
belirten Valimize teşekkür ediyoruz. Şu anda 2 
bin 500 personel çalıştırıyoruz. Proje bittiğinde 
bu sayıyı 8 bine ve daha yukarıya çıkarmayı 
hedefliyoruz" dedi. 

“Çocuk işçi iddialarına 
karşı Made in Turkey 
taarruzu şart”
BBC’nin Türkiye’deki tekstil atölyelerinde 
Suriyeli çocuk işçi çalıştırıldığına yönelik 
haberi, sektör temsilcilerinin tepkisiyle 
karşılandı. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin 
Türkiye’deki tekstil atölyelerinde Suriyeli çocuk 
işçi çalıştırıldığına yönelik yaptığı haber Türk 
tekstil sektöründe büyük ses getirdi. Sektör 
temsilcilerin büyük kısmı ilgili haberin maksatlı 
yayınlandığını ve sektör üzerinden Türkiye’nin 
karalanmaya çalışıldığını söylerken, bir 
kısım da Suriyeli işçiler konusunda henüz 
iş ortamının tam olarak düzenlenmemesi 
nedeniyle bu tarz sıkıntıların ortaya çıktığını 
düşünüyor. Ancak her iki kesim de dünyada 
Made in Turkey algısı için acilen tanıtım 
yapılması konusunda hemfikir.
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) 
Başkanı Şeref Fayat, bu tarz haberlerin 
maksatlı yapıldığını ve tamamen Türkiye’nin 
imajının karalanmaya çalışıldığını ifade etti.  
Karşı propogandaya başladıklarını ve bunu 
çok sert bir şekilde gerçekleştireceklerini 
kaydeden Fayat, yaşanan olayların ardından 
Made in Turkey algısını yukarılara taşımak 
adına yurtdışında da güçlü bir tanıtım atağına 
geçeceklerini ifade etti.

Şanlıurfa’dan hazır giyim hamlesi



31 YILLIK TECRÜBE ELASTİKİ 
İPLİK SEKTÖRÜNÜN 

ÖNCÜ ve YENİLİKÇİ KURULUŞU

YENİ JUMBO TABAKLI BOBİNİMİZİ DENEDİNİZ Mİ?
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Fax : 0212 674 34 32
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SEKTÖRDEN

Türkiye'nin ve dünyanın lider iplik 
üreticilerinin son trendlerini ve en yeni 
ürünlerini sergileyeceği İstanbul İplik Fuarı, 
sektörün nabzını tutmak ve yenilikleri takip 
etmek isteyen tüm profesyoneller için 
kaçırılmaz ticari fırsatlar sunuyor. 14’üncüsü 
düzenlenecek Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 
2-5 Şubat tarihleri arasında Tüyap İstanbul'da 
ziyaretçilerini ağırlayacak. 2016 Şubat ayında 
77 ülkeden 7 bin 954 ziyaretçinin yoğun bir 
ilgiyle takip ettiği Uluslararası İstanbul İplik 
Fuarı, dünyanın 2’nci en büyük ve kapsamlı 
iplik fuarı konumunda yer alıyor. Aynı zamanda 
fuar, geçen sene 17 ülkeden firma ve firma 
temsilciliğinin katılımı ile gerçekleşti. İplik 
sektörünün yeni pazarlara açılması hedefiyle 
uluslararası pazarlama faaliyetlerine ağırlık 
verilen Uluslararası İstanbul İplik Fuarında, 
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 13 yılın en başarılı iplik 

fuarı oldu. Katılımcı firmalar ziyaretçi sayısı 
ve niteliğinden memnun kalırken, potansiyel 
müşteriler ile bir araya gelerek verimli bir 
fuar geçirdi. Fuarın bu dönem fırsatlarından 
faydalanmak isteyen firmalar için fuar 
kaçınılmaz bir fırsat. 

15 ülkeden alım heyeti geliyor
Fuara 2-5 Şubat tarihleri arasında Belarus, 
Çin, Endonezya, Güney Kore, Hindistan, Hong 
Kong, İngiltere, İran, İsrail, İtalya, Kamboçya, 
Mısır, Pakistan, Polonya, Tacikistan, Türkiye 
olmak üzere 16 ülkeden 211 firma ve firma 
temsilcileri katılacak. İstanbul İplik Fuarı’nda 
çok sayıda çevreci, yüksek performanslı ve 
üstün kaliteli ürünler de sergileniyor olacak. 
Katılımcı firmalara yeni pazarlar ve müşteriler 
kazandırmak adına tüm yıl boyunca sürdürülen 
alım heyeti programı kapsamında Azerbaycan, 
Bulgaristan, Fas, Gürcistan, Hindistan, 
İran, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, 
Mısır, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Tunus 
ve Ukrayna’dan önemli üreticiler Tüyap 
tarafından fuar boyunca misafir edilecek. 

Hazır giyim ve tekstil sektörü Türkiye’de en 
çok istihdam ve katma değer yaratan alanların 
başında geliyor. Son bir yıl içinde yaşanan 
olumsuzluklar nedeniyle istihdam oranları 
düşse de sektör ileri gelenleri 2017’den 
umutlu. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği’nden (İTHİB) alınan verilere 
göre Türkiye’de tekstil ve hazır giyim eşyaları 
imalatında çalışan sayısı toplam 865 bin 
civarında. Perakende sektöründe çalışanlar 
ve diğer yan sektörler ile birlikte bu rakamın 

toplamda 2 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. 
Ancak, 2016’da siparişlerde ve dolayısıyla 
ihracat ve üretimde durgunluk olması sektör 
genelini olumsuz etkiledi. Yılın ilk üç çeyreği 
itibariyle istihdamda geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 2,9’luk düşüş kaydedildi. Sektör 
genelinde bir azalma söz konusu olsa da 
Ekonomi Bakanlığı verileri hükümetin 
oluşturduğu yatırım teşvik belgeleriyle kurulan 
tekstil işletmelerinin istihdam yaratma 
bakımından başarılı olduğunu gösteriyor. 

İplik Fuarı sektörü buluşturuyor

Tekstil ve hazır giyim geleceğe bakıyor

Tekstil ve hazır giyimde 
Pakistan ile STA riski
Tekstil Sektör Kurulu, Türkiye ile Pakistan 
arasında imzalanması planlanan Serbest 
Ticaret Anlaşması’nın sektör üzerindeki 
etkilerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.  
Türkiye ile Pakistan arasında imzalanması 
planlanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın sektör 
üzerindeki artılarını ve eksilerini görüşmek 
üzere 9 Aralık 2016 tarihinde İstanbul 
Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda düzenlenen 
toplantıya katılım yoğun oldu. Toplantıya; 
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcı 
Vekili Hüsnü Dilemre, İTHİB Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Gülle ve tekstil sektörünün 
önde gelen temsilcileri katıldı. İstanbul Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, şöyle 
konuştu: “Zaten şu anda bile Pakistan’dan 
Türkiye’ye yapılan ithalatın çok büyük bölümü 
tekstil ürünlerinden ibaret. STA devreye 
girince özellikle denim ve dokuma doğrudan 
etkilenir. Mevcut tesisler sıkıntıya girer, yeni 
yatırım da olmaz. Oysa Türkiye’de şu anda her 
zamankinden daha fazla yatırım ve istihdam 
ihtiyacı bulunuyor” dedi. 
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eKOnOminin neFerlerinden 
KızılaY’a Kan deSteĞi
Topladıkları 21 Tır dolusu yardım malzemesini Türk Kızılayı ile Halep’e gönderen 
tekstil ve hazır giyim sektörünün önde gelen isimleri, Kızılay’a kan bağışının önemini 
vurgulamak ve farkındalık yaratmak için bir araya geldiler.

Sektörde faaliyet gösteren 
ihracatçı birlik ve dernek 
başkanları, Çobançeşme'deki 
Dış Ticaret Kompleksi’nde 

kurulan Kızılay standında kan 
verdiler. Kampanyayı başlatan iş 
insanlarından sektör adına konuşan 
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 
kampanyanın fabrika ve işletmelerde 
devam edeceğini belirtti. 

“Kanımız feda olsun”
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle kampanyayı başlatırken, 

“Sektörümüz duyarlılığını bir kez 
daha gösterdi. Üreterek, ihraç ederek, 
ülkeye döviz kazandırarak ekonomiye 
can veren biz üretici ve ihracatçılar, 
bu kez yine hayırlı bir iş için bir araya 
geldik. Kısa sürede 100 bin ünite kan 
toplamayı hedefliyoruz. Şehitlerimiz 
bu ülke için gözlerini kırpmadan 
canlarını verdiler. Bizim de kanımız 
feda olsun. Onların yaptıklarının 
yanında bizimkinin lafı bile olmaz” 
dedi.

Sorumluluk devam etmeli
Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi 
Ercan Tan ise Türk Kızılayı'nın kan 

stoklarının belli bir seviyenin altına 
düşmesinin herkesi üzdüğünü 
söyledi. Ercan Tan, "Sürekli olarak bu 
kampanyalar, kampanya olmasa da 
sorumluluk bilinciyle kan bağışlarının 
devam etmesi en büyük dileğimiz. 
Hem sağlık, hem ülke hem de gerekli 
yerlere ulaşması açısından kan 
vermek gerekir" şeklinde konuştu. 

“Şimdi Kan Bekleyenlere Can 
Verme Zamanı"
"Şimdi Kan Bekleyenlere Can Verme 
Zamanı" sloganıyla düzenlenen 
etkinlikte, Hazır giyim sektörünün 
önde gelen isimleri Kızılay’ın azalan 
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ÇSD Başkanı Bülent İyikülah ve TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv beraber kan verdiler.

Çorap Sanayicileri 
Derneği Yönetim 

Kurulu Başkanı Bülent 
İyikülah kan bağışının 

önemini vurguladı.

Türk Kızılayı’nın azalan kan 
stokları için yaptığı çağrının 
ardından 15 sektörel kurum 
ve kuruluş seferberlik 
ilan etti.  Ekonomiye can 
verenler bu sefer de Türk 
Kızılayı'na kan verdi.

• İstanbul Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (İHKİB)
• İstanbul Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği (İTHİB)
• İstanbul Deri ve Deri 
Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İDMİB)
• İstanbul Halı İhracatçıları 
Birliği (İHİB)
• Çorap Sanayicileri Derneği 
(ÇSD)
• Bayrampaşa Tekstilci ve 
Sanayici İşadamları Derneği 
(BATİAD) 
• Laleli Sanayici ve 
İşadamları Derneği (LASİAD)
• Merter Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(MESİAD) 
• Osmanbey Tekstilci 
İşadamları Derneği (OTİAD)
• Türkiye Ev Tekstili 
Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği (TETSİAD) 
• Türkiye Giyim Sanayicileri 
Derneği (TGSD) 
• Tüm İç Giyim Sanayicileri 
Derneği (TİGSAD)
• Türkiye Triko Sanayicileri 
Derneği (TRİSAD)

kan stokları için kan vererek toplum 
olmanın sorumluluğunun her daim 
canlı tutulması gerektiğine vurgu 
yaparak, her vatandaşın Kızılay için 
belirli aralıklarla kan bağışı yapması 
için çağrıda bulundular.
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iHraCatÇının şeFKat eli

Türkiye Halep’te yaşanan insanlık dramına son vermek için siyasal anlamda çalışmalarını 
sürdürürken, Türk iş dünyası da yaraları sarmak için kolları sıvadı. 13 sektörel kurumun 
bir araya gelerek gıda ürünleri, giyim malzemeleri, battaniye, çorap, ayakkabı, temizlik 
malzemeleri ve çocuk bezi gibi, temel ihtiyaç maddelerinden oluşturdukları 21 Tır yola çıktı.

HaleP’e Uzandı

türkiye bir taraftan Halep’te 
yaşanan insanlık dramına son 
vermek için siyasal anlamda 
çalışmalarını sürdürürken, 

Türk iş dünyası da yaraları sarmak 
için kolları sıvadı. Hazır giyim, 
tekstil, deri ve halı sektöründe 
faaliyet gösteren ihracatçı birlikleri 
ve dernekler ,“Halep İçin El Ele” 
vererek, topladıkları yardım 

malzemesini Kızılay koordinasyonu 
ile Halep’e gönderdi. Gıda ürünleri, 
giyim malzemeleri, battaniye, 
ayakkabı, temizlik malzemeleri 
ve çocuk bezi gibi, temel ihtiyaç 
maddelerinden oluşan 21 TIR, 
26 Aralık tarihinde düzenlenen 
törenle yola çıktı. Törene, TIR’ların 
oluşturulmasına katkı veren İHKİB 
Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İTHİB 

Başkanı İsmail Gülle, İDMİB Başkanı 
Mustafa Şenocak, İHİB Başkanı 
Uğur Uysal, ÇSD Başkanı Bülent 
İyikülah, BATİAD Başkanı Aydın 
Erten, LASİAD Başkanı Giyasettin 
Eyyüpkoca, MESİAD Başkanı 
Yusuf Gecü, OTİAD Başkanı İlker 
Karataş, TETSİAD Başkanı Ali Sami 
Aydın, TGSD Başkanı Şeref Fayat, 
TİGSAD Başkanı İrfan Özhamaratlı, 

SOSYAL SORUMLULUK
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TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv ve 
kampanyaya destek veren tüm birlik 
ve derneklerin yönetim kurulu üyeleri 
katıldı. 

Açlık içinde yaşam 
mücadelesi
Dış Ticaret Kompleksi’nde dü-
zenlenen törende konuşan Türk 
Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem 
Kınık katkılarından dolayı sektör 
temsilcilerine teşekkür ederek, “Kısa 
süre önce bölgeden geldik. O böl-
ge zaten muhasara altındaydı. 5 yıl 
yokluk açlık içinde yaşam mücadelesi 
veriyorlardı. Üzerlerine yağan bom-

balarda yakınlarını yitirdiler. Çocuk-
ların ayaklarında çorap, annelerinin 
üzerinde elbise yoktu. Bu gönderdi-
ğimiz yardımlar bölgedeki insanların 
sırtına giysi, kursaklarına yemek 
olacak. Çanakkale’de 10 bin Suriyeli 
kardeşimiz şehit oldu. Biz bugün 
onlara bir nebzede olsa borcumuzu 
ödüyoruz” ifadelerini kullandı. Türk 
Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 
“Şimdiye kadar, Halep operasyonu 
başladığı günden bu yana Kızılay 
aracılığıyla Suriye'ye 575 TIR insani 
yardım malzemesi girdi. Diğer sivil 
toplum kuruluşlarıyla beraber toplam 
TIR'ımız bin 10'u aştı. Bu büyük bir 
yardım seferberliği... Anadolu'da-
ki yardımsever milletimiz bu acıya 
bigâne kalmadı” ifadelerini kullandı. 

Her türlü desteği vermeye 
çalışıyoruz
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Hik-
met Tanrıverdi konuşmasında, “Savaş 
nedeniyle ülkelerini terk etmek duru-
munda kalan Suriyeli kardeşlerimize 
her türlü desteği vermeye çalışıyoruz” 

Halep’teki çocuklarımızın ayakları yapmış 
olduğumuz çorap yardımları ile ısınacak. 
Sektörümüz adına tüm hayırseverlere 
teşekkür ediyorum.

5 yıl yokluk, açlık içinde yaşam mücadelesi 
veriyorlardı. Bu gönderdiğimiz yardımlar 
bölgedeki insanların sırtına giysi, 
kursaklarına yemek olacak.

dedi. Yardımların yanı sıra UNIDO 
koordinasyonunda yürüttükleri pro-
jeye de değinen Hikmet Tanrıverdi, 
“Suriye’den gelen misafirlerimizi iş 
yaşamına kazandırmak için Birleşmiş 
Milletler’in (BM) teşkilatı UNIDO 
koordinasyonunda bine yakın kişiye 
mesleki eğitim verdik” diye konuş-
tu. İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi yapılan yardım-
ların "denizde bir damla" niteliğinde 
olduğunu belirterek, "Biz burada 
taraf olduğumuzu, oradaki insanla-
rın yanında olduğumuzu göstermek 
istedik. Ülkemiz büyük bir ülke. Biz 
de büyük bir ülkenin mensupları 
olarak bu tür konularda hassasiyet 
göstermeliyiz" diye konuştu. İHKİB'in 
göçmen kamplarında kurduğu atöl-
yelerde yaklaşık bin kişiyi eğittikle-
rini bildiren Hikmet Tanrıverdi, "Şu 
an oradaki kamplarda eğittiğimiz 
insanlar, kamptakilerin ihtiyaçlarını 
giderecek malları üretiyorlar. Bu bi-
zim için gurur verici bir şey. Bunun da 
büyüyerek devam etmesini diliyoruz" 
açıklamasında bulundu.

Tarafımız insanlıktan yana
Tekstil ve hazır giyim sektörünün 
bugün hayırlı bir iş yapmanın gönül 
rahatlığı içinde olduğunu belirten 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsma-
il Gülle, “Yaktığımız kıvılcım 15 gün 
gibi çok kısa bir sürede hızla büyüye-
rek, bir TIR’dan 21 TIR’a ulaştı” dedi. 
“Halep’te yaşanan insanlık dramının 
yanında belki bizim katkımız çok 
büyük görülmeyebilir” diye konuşma-
sını sürdüren İsmail Gülle, “Ancak biz 
tekstil ve hazır giyim sektörü olarak 

ÇSD Başkanı 
Bülent İYİKÜLAH

Türk Kızılayı Genel Başkanı 
Dr. Kerem KINIK
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tarafımızı ‘insanlıktan yana’ olarak 
belirledik. Belki bu yaptığımız yardım 
ateşe su dökmek gibi olacaktır ancak, 
başta Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere Türk milletinin yardımları 
sayesinde Suriyeli kardeşlerimizin 
yaralarını saracağımıza inanıyorum” 
diye konuştu.
Konuşmaların ardından yardım 
malzemelerini taşıyan 21 TIR, Türk 
Kızılayı aracılığı ile ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. 
İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam 
etti: “Arap dünyasına, insanlığa 
büyük bir ders veriyoruz. İnsanla-
rın bu katliamlara kayıtsız kalması 
bizleri çok üzdü. Cumhurbaşkanı-
mızın katkısıyla biz de sektör olarak 
destek verme arzusuyla bir yardım 
kampanyası başlattık. Biz birkaç 
TIR yapacaktık ama Türk Milletinin 
gönlü o kadar yüce ki yardım vermek 
deyince herkes birbiriyle yarıştı. Hiç 
kimseyi zorlamadık. İnanıyoruz ki bu 
yardımların hepsi yerine ulaşacaktır.” 
İsmail Gülle, yardımların Halep'teki' 
insanların tamamına yetmeyeceğini, 
bu yardımla insanların bir kısmına 
ulaşabilmeyi istediklerini ve sektörün 
bu konuda duyarsız olmadığını gös-
termeyi amaçladıklarını kaydetti.
"Halep İçin El Ele" kampanyasına 
İTHİB ve İHKİB'in yanı sıra İstanbul 
Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları 
Birliği, İstanbul Halı İhracatçıları 
Birliği, Çorap Sanayicileri Derneği, 
Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici 
İşadamları Derneği, Laleli Sanayici ve 
İşadamları Derneği, Merter Sanayici 
ve İşadamları Derneği, Osmanbey 
Tekstilci İşadamları Derneği, Türkiye 
Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği, Türkiye Giyim Sanayicileri 

Derneği ile Tüm İç Giyim Sanayicileri 
Derneği ve Türkiye Triko Sanayicileri 
Derneği destek verdi.
Konuşmaların ardından yardım mal-
zemelerini taşıyan konvoy, okunan 
dualarla uğurlandı.

Halep’e yardım yağıyor
Öte yandan, “Halep'te insanlık ölme-
sin” adıyla başlatılan yardım kam-
panyaları büyük ilgi gördü. Türkiye 

İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 
TİGSAD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Özhamaratlı, BATİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın 
Erten, Halep için düzenlenen törende Suriye’ye her türlü desteği vereceklerini söylediler. 

Kızılay aracılığıyla Suriye'ye 
575 Tır insani yardım 
malzemesi girdi. Diğer 
sivil toplum kuruluşlarıyla 
beraber toplam Tır sayısı 
bin 10'u aştı.

Diyanet Vakfı Ümraniye Müftülüğü 
Şubesinin 11 TIR'lık yardım konvoyu, 
Hatay'da toplanan 50 TIR'lık insa-
ni yardım, Malatya'da İHH öncü-
lüğünde toplanan 25 TIR yardım 
malzemesi, Bursa'dan 20 TIR'lık 
yardım, Tekirdağ'da 10 TIR'lık yardım 
malzemesi, Nevşehir'de toplanan 3 
TIR'lık yardım konvoyu, Samsun'dan 
2 TIR'lık gıda ve giysi yardımı, 
Kocaeli'den un ve su yüklü 2 TIR dua-
larla bölgeye uğurlandı. Diyarbakır'da 
temin edilen 210 ton un, Haleplilere 
gönderildi.

Halep’te yaşanan insanlık dramına 
sessiz kalmayan İhracatçılar yardım 
TIR’larını dualarla eşliğinde yolcu etti. 

SOSYAL SORUMLULUK
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BULUŞMA

Hazır giYim dUaYenlerine

Türk hazır giyim sektörünün duayen isimleri İHKİB tarafından düzenlenen törenle 
onurlandırıldılar. Geceye, dev markalarıyla efsaneleşmiş isimler de büyük ilgi gösterdi. 

türkiye’nin en fazla ihracat 
gerçekleştiren ikinci sektörü hazır 
giyim ve konfeksiyon sanayisinin 
duayen isimleri düzenlenen 

bir törenle onurlandırıldılar. İHKİB 
tarafından Esma Sultan Yalısı'nda 
gerçekleştirilen geceye Abdullah Kiğılı, 
Damat Tween, Mango, Collezione, Silk 
and Cashmere gibi hazır giyimin dev 
markalarının temsilcileri de iştirak 
etti. İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı 

Hikmet Tanrıverdi’nin önderliğinde 26 
Ocak tarihinde gerçekleştirilen törende 
hazır giyim sektörünün gücü, geceye 
katılan markalar ile bir kez daha gözler 
önüne serildi. Hazır giyim sektörünün 
duayenlerinin şereflendirdiği gecede 
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi konuşmasına, Türk 
edebiyatının unutulmaz şairi Nazım 
Hikmet Ran’ın “Güneşin Sofrasında 
Söylenen Türkü” şiiri ile başladı. 

Sektörün efsane isimleri karşısında 
olmanın gurur ve onurunu paylaşan 
Hikmet Tanrıverdi, “Hazır giyim tarihini 
yapanların, bu güzel, bu kutlu, bu 
gururlu, bu mutlu gecesine hoş geldiniz, 
sefalar getirdiniz. Dostlar, tarih aslında 
onu yapanların tarihidir lakin biz 
tarihi yapanlardan değil, yazanlardan 
okuruz. Aslanların tarihini aslanlar 
değil, avcılar yazdı hep. Bu sebeple biz 
aslanları avcıların bildiği kadar biliriz. 

minnet SOFraSı
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O bilgi hep biraz eksik biraz ikinci el 
bir bilgidir. Biz İstanbul Hazır Giyim 
İhracatçıları Birliği olarak, bu yapma 
yazma ilişkisine kendi alanımızda dur 
diyelim dedik. Derin hafıza kayıpları 
yaşamaya müsait olan ülkemizde 
tarihimizi, tarih yapan aslanlarımıza 
anlattıralım dedik. Bu projeyle 
aslanlar tarihi yapmakla kalmadılar 
aynı zamanda kendi sözlü tarihlerini 
yazdılar. Toplumsal hafızanın oluşması 
için büyük bir katkıda bulundular. 
Bu sofra onlara minnetlerimizi, 
teşekkürlerimizi ifade etmek için 
kuruldu. Bu sebeple bu sofra güneşin 
sofrasıdır” ifadelerini kullandı. 

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ve OTİAD Başkanı 
İlker Karataş ile duayenlere vefa gecesinde bir araya geldi.

Hazır giyim tarihi Türkiye’nin 
modernleşme tarihi 
“Türkiye hazır giyim tarihi Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluşunun ve 
modernleşmesinin tarihidir” diyen 
Hikmet Tanrıverdi, sözlerini “Türkiye 
hazır giyim tarihi büyük vizyon insanı 
güçlü devlet adamı eşsiz lider Mustafa 
Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye 
Cumhuriyetinin, ulusumuzu Batıya 
yürütüşünün tarihidir” diye sürdürdü. 
Hikmet Tanrıverdi, sözlerine şöyle 
devam etti: “Bu yürüyüş insanlık 
tarihinin bilime, teknolojiye ve aydınlığa 
doğru sürdürdüğü engellenemez 
bir yürüyüştür. Bu ülke sanayiciliği, 

küresel rekabeti üretimde yaratıcılığı 
dünya vatandaşı olmayı hazır giyim 
sektörünün liderliğinde öğrendi. Sizler 
bu muazzam ülkeye çok şey kattınız. 
Geçmiş kuşaklar sizi gururla seyretti. 
Gelecek kuşaklar sizi minnetle yad 
edecek. İyi ki varsınız. Ne mutlu ki 
bize, ben ve yönetim kurulum bu 
müstesna topluluğun önünde saygıyla 
eğilmenin gururunu yaşıyoruz. İnsanlar 
hep giyindiler. Vakit geldi özel giysileri 
ile uzayı fethe çıktılar. Ordularını güç 
simgesi kıyafetlerle donattılar. Ama 
en çok barışa giyindiler. Barışa ve 
bayrama giyinmek ne güzeldir. Sevgi 
ve aşka giyinmek ne büyük coşkudur. 
Bizler sevgiye, aşka giyinenler için 
barışa, bayrama giyinenler için aşkla 
tasarlamaya tutkuyla üretmeye devam 
edeceğiz. Böylece tarih kesintisiz 
akacak. Hazır giyimciler kendi 
tarihlerini yazmaya devam edecek” dedi.

İHKİB tarafından 
Esma Sultan Yalısı'nda 
gerçekleştirilen geceye 
Abdullah Kiğılı, Damat 
Tween, Mango, Collezione, 
Silk and Cashmere gibi hazır 
giyimin dev markalarının 
temsilcileri katıldı.
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ORTAK AKIL TOPLANTISI

Toplantıda Prof. Dr. Ümit Özlale tarafından 
birlik ve dernek başkanlarına güncel 
ekonomik gelişmeler ile ilgili sunum 
yapıldı. 

Tekstil sektörünün temsilcileri son dönemde sektörde gelişen olayları değerlendirmek 
üzere ortak akıl toplantısında buluştu. 

Kişi başına borçlanma 
artıyor
Yıllara göre yetişkin başına servette 13 
yıl geriye gittiğimizi söyleyen İTHİB 
danışmanı Prof. Dr. Ümit Özlale, ye-
tişkin başına borçlanmanın da arttı-
ğını belirtti. IMF’nin Türkiye tahmin-
lerini paylaşan Özlale, Türkiye’nin 
bu yıl yüzde 3’ün altında büyüme 
göstereceğini, gelecek yıl tahminin de 
yüzde 3 olduğunu söyledi. IMF’nin 
Türkiye ekonomisinde büyümenin 
önümüzdeki birkaç yıl yavaşlamasını 

beklediğini belirten Ümit Özlale, 
nedenlerini ise şöyle sıraladı: Kredi 
yavaşlaması, reel efektif kur değerlen-
mesi, tüketici ve yatırımcı güveninde 
zayıflama. Zam beklentileri nedeniyle 
talebin öne çekildiğini belirten Ümit 
Özlale, iç talep büyümesinin gelecek 
yıl yüzde 2,9 beklendiğini, 2016’da 
yüzde 4,9 olduğunu söyledi. Ümit 
Özlale, ihracatta ise bu yıl yüzde 0,5 
küçülme ardından gelecek yıl yüzde 
0,7 büyüme tahmin edildiğini söyledi. 

Euro/dolar öngörüleri
Döviz piyasalarını da değerlendiren 
Ümit Özlale, Euro/dolar paritesinde 
Bloomberg verilerine göre Euro’nun 
bir yıl içinde dolara eşitlenme şansı 
yüzde 43, en büyük 4 döviz işlem-
cisi Deutsche Bank’a göre ise bir yıl 
içerisinde Euro/dolar paritesinin 1 
seviyesinin de altına ineceğini ön-
gördüğünü ifade etti. Türk Lirası’nın 
uzun süredir kayıp yaşadığını belirten 
Ümit Özlale, “Merkez Bankasının 
faiz kararları piyasayı biraz da olsa 
sakinleştirdi. Karar olumlu. Döviz 
karşılıklarının düşmesiyle piyasaya 
1i5 milyar dolar daha girdi. Siyasiler 
de TCMB de faiz artırması gerektiğini 
anladı” dedi.

tekstil sektörünün temsilcileri 
tarafından sektörde 
yaşanan güncel gelişmeleri 
değerlendirmek ve sektöre 

ilişkin görüş alışverişinde bulunmak 
amacıyla 29 Kasım 2016 tarihinde bir 
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya 
tekstil sektörü temsilcilerinden; 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle, İTHİB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Şerafettin Demir, 
Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı 
Bülent İyikülah ve tekstil sektörünün 
önde gelen temsilcileri katıldı.
Tekstil sektörünün mevcut durumu-
nun detaylarıyla ele alındığı toplan-
tıda sektörel kuruluşlar arasındaki 
mevcut işbirliğinin artırılması, daha 
sık aralıklar ile bir araya gelinerek 
sorunların birinci elden yetkili 
makamlara aktarılması konusunda 
görüş birliğine varıldı. Tekstil sektö-
ründe sosyal sorumluluk projelerinin  
gündeme geldiği toplantıda sektörel 
dernek başkanlarının İTHİB’in sosyal 
sorumluluk programlarına destek-
leri teyit edildi. Toplantıda İTHİB 
danışmanı Prof. Dr. Ümit Özlale 
tarafından birlik başkanlarına güncel 
ekonomik gelişmeler ile ilgili sunum 
yapıldı. 

SeKtÖr 2017'Ye Hazır
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PORTRELER

Penti markasının sahibi Sami Kariyo, aynı 
zamanda Birleşmiş Markalar Derneği’nin 
başkanlık görevini de yürütüyor. Penti 
markasının arkasındaki en önemli faktörün, 
tüketici ile oluşturdukları çok kuvvetli bağ 
olduğunu ifade eden Sami Kariyo, “Tüketicilerin 
Penti’ye duymuş olduğu güven ve sevgi 
burada büyük rol oynuyor. Bu güven ve sevgi, 
tüketicilerimizin Penti’den gelen her ürüne veya 
yeniliğe güvenle yaklaşmalarını sağlar” diyor. 
Penti’nin şu anda Türkiye’de 200, yurtdışında 
ise 20 kadar ülkede 45 civarında mağazası 
bulunuyor. Kariyo, iş hayatında başarıya götüren 
etkenleri de; kararlılık, cesaret, merak ve tevazu 
olarak sıralıyor. 

PENTİ KURUCUSU 
Sami KARİYO

Kararlılık, cesaret,
merak ve tevazu…
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Çorap sektörünün genç ve önde gelen 
isimlerinden Murat Çorap Yönetim Kurulu 
Başkanı Ümit Özüren, "Sektörün gelişimi için  
aile şirketlerinde genç nesillere güvenilmeli 
ve liyakat  esaslı görevlendirmelere özellikle 
dikkat edilmeli. Verimlilik artışı için bilimsel 
ve teknik çalışmalara önem ve destek 
vererek, sektördeki inovatif gelişmeleri 
yakından takip etmemiz gerekiyor. Sektörün 
genç yöneticilerine tavsiyem ise, güçlü ve 
zayıf yönlerimizin farkında olarak, fırsatları 
yakalamak adına analitik düşünmeli ve hızlı 
hareket etmeliyiz, çünkü kazanan büyük 
balık değil hızlı balık olacak" diyor.

TGSD YK ÜYESİ
MURAT ÇORAP YK BAŞKANI

Ümit ÖZÜREN

"Hızlı ve verimli çalışmalıyız, 
çünkü kazanan büyük balık 
değil hızlı balık olacak"

PORTRELER
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FUAR

FaSHıOniSt ile “aYaKtaYız” meSaJı
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Fashionist Abiye, Gelinlik ve Damatlık Fuarı, 
kapılarını ziyaretçilere coşkulu bir katılımla açtı. Fashionist’i görmek için,  geçen yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi fuara akın etti.  

Osmanbey Tekstilci İşadamları 
Derneği (OTİAD) ve Patika 
Fuar A.Ş. iş birliğiyle 
düzenlenen fuarın açılışı, 

İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi 
Kırdar Salonu'nda yapıldı.
Açılışta konuşan OTİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı İlker Karataş 
Fashionist'in farklı millet ve farklı 
kesimlerden insanları, ortak bir hedef 
doğrultusunda bir araya getirdiğini 
söyledi. Dünyada küresel ölçekte 
büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade 
eden Karataş, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Mevcut küresel sistem, gerek eko-
nomik olarak, gerekse politik olarak 

hiçbir ülkeye tek başına hareket etme 
hakkı tanımıyor. Öyle girift yapının 
içindeyiz ki sınırlarımız dışında olan 
tüm gelişmeler, artık bizi yakından 
ilgilendiriyor. 

 “Teröre inat ülkemiz için 
ihracat”
Türkiye'de yaşanan bazı olaylar ne-
deniyle dışarıda oluşan algının hazır 
giyim ve tekstil sektörünü de etkile-
diğini dile getiren Karataş, “Bu hain 
saldırıların amacı, içeride korku ve 
kargaşa yaratıp memleketin huzuru-
nu bozarken, dışarıya da Türkiye'de 
insanların can güvenliğinin olmadığı 
mesajını vermek. Haliyle, dışarıdan 
ülkemize gelecek insanların kafasında 
güvenlik açısından büyük bir soru 
işareti oluştu. Oluşan bu algıyı kırmak 
için Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
acilen harekete geçmiş olması, bu 
anlamda bizler açısından çok önemli 
bir gelişme. Uluslararası düzeyde 
kampanya yürütecek profesyonel 
bir ekiple yapılacak çalışmaların iyi 
sonuçlar vereceğine inanıyorum. Bu 

sene fuar takviminde de küçük bir 
değişiklik yapılarak, ilk kez İstanbul 
Moda Haftası’nın, The Core ile aynı 
hafta yapılması planlanmışken, son 
anda yaşanan üzücü olaylardan dolayı 
bu etkinlikler ertelenince moraller 
bozulmuş, kaygılar artmıştı. Ama işte 
biz buradayız ve hep birlikte 'teröre 
inat ülkemiz için ihracat' diyoruz. 

“Fashionist özellikle bu 
dönemde çok daha fazla 
önem arz ediyor”
Patika Fuar AŞ. Genel Müdürü Didem 
Cılga ise, Fashionist'in özgün, dün-
ya trendleriyle kendisinde var olan 
değerleri harmanlayan çok önemli bir 
marka haline geldiğini söyledi. Cılga, 
“Tekstil ve moda dünyası adına Fashi-
onist özellikle bu dönemde çok daha 
fazla önem arz ediyor. Tüm dünyada 
yaşanan ekonomik sorunlar, pek çok 
sektörü olduğu gibi tekstil sektörünü 
de olumsuz yönde etkiledi. Biz bu 
süreçte kaybettiğimiz pazarlar yerine 
yeni pazarlardan alıcılar getirmeyi 
hedefledik” diye konuştu.
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FUAR

iÇ giYim Ve ÇOraP FUarı 
bÜYÜlemeYe HazırlanıYOr
Türkiye’nin en önemli iç giyim, çorap, yatak ve plaj kıyafetleri markalarını ve bu ürünlerin 
yan sanayi ve aksesuar firmalarını bir araya getiren Linexpo İstanbul İç Giyim ve Çorap Fuarı, 
defileler ve görsel şovlarla ziyaretçilerini bekliyor. Fuarı 4 bin profesyonel alıcının ziyaret 
etmesi bekleniyor. 

iç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, 
pijama, çorap, tişört, şort, 
eşofman, tayt ve yan sanayi 
aksesuar ürünlerinin sergilendiği 

ve iç giyimde moda trendlerinin 
belirlendiği Linexpo İstanbul İç 
Giyim ve Çorap Fuarı 9-11 Şubat 
tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. 
Defileler, sergiler ve görsel şovlarla 
dev bir sektörel buluşma şeklinde 
gerçekleştirilen ve sektöre yön verme 
hedefinden asla ödün vermeyen 
Linexpo İstanbul İç Giyim ve Çorap 
Fuarı Türkiye’nin en önemli moda 
buluşmalarından biri olarak kabul 
ediliyor. Tüm İç Giyim Sanayiciler 
Derneği (TİGSAD) tarafından 

organize edilen Linexpo, İstanbul Fuar 
Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirilecek. 
ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
İyikülah da ÇSD olarak fuarda yer 
alacaklarını ifade ederek, “Linexpo’ya 
iç giyim ve çorap sektörlerimizin 
yüzünü güldürecek miktarda hem 
yurtdışından hem de yurtiçinden 
profesyonel ziyaretçi gelmesini 
bekliyoruz” dedi.

4 bin ziyaretçi bekleniyor
Geçen sene 131 firmanın katıldığı 
Linexpo Fuarını 52 ülkeden 2 bin 
400 profesyonel alıcı ziyaret etti. 
Şubat ayında ise bu sayının 60 
ülkeden 4 bin ziyaretçiye ulaşacağı 

FUARA GELEcEK ÜLKELER
Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, 
Lübnan, Filistin, İsrail, 
Suudi Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri, İran, 
Afganistan, Pakistan, 
Türkmen Ülkeleri, 
Özbekistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Rusya, 
Ukrayna, Romanya, 
Bulgaristan, Yunanistan, 
Polonya, Macaristan, 
Orta Afrika (Nijerya, 
Senegal, Gana)



35

öngörülüyor. Linexpo İstanbul İç 
Giyim ve Çorap Fuarı kapsamında 
düzenlenen TİGSAD İç Giyim 
Tasarımcıları Yarışması da bu yıl 
Mayıs ayında Mercedes-Benz Fashion 
Week Istanbul ile eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilecek. Türkiye’nin 
tek iç giyim tasarım yarışmasını 
düzenlemenin verdiği gururu 
duyduklarını vurgulayan TİGSAD 
Başkanı İrfan Özhamaratlı, “Türk iç 
giyim sektörünün uluslararası pazar 
payını artırmak ve global markalarla 
rekabet edebilmek, özgün tasarımlarla 
mümkün. Ülkemizi uluslararası 
arenada temsil edecek gelecek 
öngörüsü olan tasarımcıları sektörle 
buluşturmak, geleceğin tasarımcılarını 
iç giyim sektörüne özendirmek ve 
sektörü, ‘tasarım ile başarı’ hedefine 
ulaştırmak, yarışmadan beklediğimiz 
temel hedeflerdir” dedi.

Çorap firmaları 
memnun ayrılacak
Çorap sektörünün de Linexpo’ya dahil 
olmasının fuara sinerji kattığını ifade 
eden İrfan Özhamaratlı, “Türkiye İç 
Giyim Sanayicileri Derneği olarak bir 
yıllık aradan sonra Çorap Sanayicileri 

Derneği ile Linexpo çatısı altında 
bir araya gelmekten de mutluluk 
duyuyoruz” dedi. ÇSD Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent İyikülah 
da “Linexpo’ya iç giyim ve çorap 
sektörlerimizin yüzünü güldürecek 
miktarda profesyonel ziyaretçi 
gelmesini bekliyoruz” dedi. Fuara 
şu ülkelerden ziyaretçiler gelmesi 
bekleniyor: Fas, Tunus, Cezayir, 
Mısır, Lübnan, Filistin, İsrail, Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
İran, Afganistan, Pakistan, Türkmen 
Ülkeleri, Özbekistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Rusya, Ukrayna, Romanya, 
Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, 
Macaristan, Orta Afrika (Nijerya, 
Senegal, Gana).

Çalışmalar meyvesini veriyor 
TİGSAD başkanı İrfan Özhamaratlı 
bu yıl gerçekleşecek Linexpo ile 
alakalı olarak “Yıllardır başarıyla 
yürüttüğümüz çalışmalar meyvesini 
veriyor. Fuarımıza rekor denecek 
düzeyde katılımcı talebi geldi ve 
aylarca öncesinden tüm stantların 
satışı tamamlandı” dedi. “9-11 Şubat 
tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz  
Linexpo İstanbul İç Giyim ve Çorap 

ÇSD Başkanı  
Bülent İYİKÜLAH

ÇSD olarak Linexpo İç Giyim ve Çorap 
Fuarı’nda yer alacağız. Linexpo’ya iç 
giyim ve çorap sektörlerimizin yüzünü 
güldürecek miktarda yurtdışından ve 
yurtiçinden profesyonel ziyaretçi gelmesini 
bekliyoruz. Firmalarımızın fuardan 
memnun ayrılacağına inanıyorum.  

Fuarı’nda geçen yıl 2 bin 400 olan 
yabancı ziyaretçi sayısının 60'a yakın 
ülkede gerçekleştirmiş olduğumuz 
tanıtımlar sonucunda 4 binin üzerinde 
olmasını bekliyoruz” şeklinde konuşan 
İrfan Özhamaratlı, buna ilave olarak 
5 bin civarında da yerli ziyaretçi 
beklentileri olduğunu söyledi. 

Tasarım yarışması 
mayıs ayında
İrfan Özhamaratlı, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Linexpo'nun gerek 
hedef pazarlarda birebir yapmakta 
olduğumuz tanıtımlarla, gerekse 
çeşitli kanallarla yaptığımız duyuru 
ve etkinliklerle öncekilerden çok 
daha başarılı olacağına şüphemiz 
yok. Tasarımın yüksek katma değere 
ulaşmada en önemli güç olduğundan 
hareketle sektörümüze yeni 
tasarımcılar kazandırmayı hedefleyen 
iç giyim tasarım yarışmamızın 
dördüncüsünü Mayıs ayında 
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul 
ile eş zamanlı olarak yapacağız. 
Yatırım, üretim, pazarlama ve eğitim 
alanlarında akıl ve güç birlikteliği 
oluşturma çalışmalarımız da 
devam etmektedir. Bu 
duygu ve düşüncelerle 
tüm sektörü 
derneğimizin 
çatısı altında bir ve 
beraber olmaya, aktif 
katılım sağlamaya 
davet ediyorum.”
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ÜRETİM

ÇOraP SeKtÖrÜ 
Urge ile şaHlanıYOr 
İHKİB koordinasyonunda Ekonomi Bakanlığı desteği ile hayata geçirilen Çorap Üretici 
İhracatçı Kümesi, hedeflerine adım adım ilerliyor. 

türkiye Ekonomi Bakanlığı’nın 
desteğiyle İstanbul Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği’nin (İHKİB), Uluslararası 

Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 
(URGE) kapsamında hazırladığı 
“Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, 
Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile 
Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi” 
projesi, Haziran 2013’te hayata 
geçirildi. Hazır giyim sektöründe 
başlayan bu projede firmalar işbirliği 
içinde oldukları tasarımcılar ile büyük 
başarılar yakalamış ve memnun 
kaldılar. İlerleyen dönemlerde URGE 
projesinin başarılı olması sebebiyle 
İHKİB Yönetim Kurulu tarafından bu 
projenin hazır giyim sektörünün alt 
sektörlerinde de başlama kararı alındı. 
İlk olarak çorap ile iç giyim ve yatak 
kıyafetleri sektörlerinde başlayan 
proje tüm hızıyla devam ediyor.

Küresel çorap pazarında 
hedefler büyük
İlk olarak 29 Nisan 2016 tarihinde 
İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde 
bir araya gelen Çorap Kümesi, İHKİB 
Yönetim Kurulu Üyesi, İHKİB AB, 
ABD ve Uzak Doğu Fuarlar ve Dış 
İlişkiler Komitesi ile Çorap Sektörü 
Kurulu Başkanı Özkan Karaca 
başkanlığında ÇSD Başkanı Bülent 
İyikülah, İHKİB ve ÇSD Üyesi Fatih 
Yarkın'ın yanı sıra sektördeki birçok 
çorap firmasının temsilcilerin 
katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. 
Türk çorap sektörünün dünyadaki yeri 
ve URGE projesinin alt sektörlerde 
başlatılması  olarak belirlenen 
toplantının iki ana gündem maddesi 
doğrultusunda aynı zamanda URGE 
projesine yönelik tanıtım sunumu da 
gerçekleştirildi. Çorap ihracatında 
Çin ve İtalya’nın ardından üçüncü 
sırada yer alan Türkiye,  Uluslararası 

Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projesi 
ile küresel çorap pazarında ikinciliği 
hedefliyor. 

Projeye tam destek
URGE projesine dair açıklamada 
bulunan Özkan Karaca, İHKİB olarak 
firmaların tasarımcılarla birlikte 
koleksiyon hazırlayarak, bu çalışmayı 
değişik ülkelerde Türkiye'nin 
tasarım yüzünü ve sektörde geldiği 
yeri gösterecek bir şekilde gövde 
gösterisi yapacaklarını söyledi. Özkan 
Karaca, “Çorap sektörü olarak kendi 
içerimizde hemen organize olmamız 
gerekiyor. İtalya'nın yerini alacaksak 
hem tasarımla hem üretimle hem 
de Ar-Ge ile sektörde yer almamız 
lazım. Bu yüzden ne yapıp edip kendi 
koleksiyonlarımızla müşterilerin 
karşısına çıkmalıyız. Bu sebeple 
URGE çalışması çok önemli bir proje” 
ifadelerini kullandı. ÇSD Başkanı 
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Bülent İyikülah, URGE projesinin 
özellikle ihracat kanalında çok verimli 
olacağını ve birlik olunmasının 
mükemmel bir fikir olduğunu paylaştı. 
"Eksiklikler olacaktır amacımız 
onları tespit edip en aza indirmek ve 
mükemmeli yakalamak" diyen Bülent 
İyikülah, projeyi desteklediklerini 
ifade etti.

İplikte verimlilik
Proje kapsamında, birlikte 
yürütülmekte olan Üretimde 
Verimlilik Optimizasyonu ve İnsan 
Kaynakları danışmanlıkları faaliyetleri 
düzenlendi. Çorap üretici firmalarının 
uluslararası rekabetlerini geliştirmeyi 
hedefleyen projenin faaliyetlerinin 
hedeflediği sonuçlardan birisi 
de, katılımcı firmaların ihracat 
siparişlerinde müşteri beklentilerini 
optimum düzeyde karşılayarak cevap 
verebilmeleri. Firmaların üretim 
süreçlerindeki maliyetler düşürülerek, 
kar marjını yükseltecek adımlarla 
firmaların daha sürdürülebilir bir 
verimde çalışmaları öngörülüyor.  
Bu kapsamda verimlilik esaslarına 
odaklanan çorap imalatçıları/
markalarına, çorap üretiminde 
önemli bir hammadde girdisi olan 
iplik kullanımı üzerine eğitim verildi. 
İplikleri daha verimli kullanım 
düzeylerine çıkartabilmek amacıyla 12 
Temmuz 2016’da düzenlenen “Çorap 
İpliklerinde Kalite Planlaması Eğitimi” 
Marmara Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. İsmail Usta tarafından sunuldu. 

ÇSD Başkanı Bülent İyikülah, URGE 
projesinin özellikle ihracat kanalında çok 
verimli olacağını ve birlik olunmasının 
mükemmel bir fikir olduğunu paylaştı.

Prof. Usta, eğitimde firmaların 
üretim süreçlerine değinecek yararlı 
bilgilerini paylaştı. Prof. Dr. İsmail 
Usta, iplik kalitesinin nasıl tespit 
edilebileceği ve TSE standartlarında 
belirtilen kalitede iplik tedarikinin 
nasıl sağlanabileceği konuları 
üzerinde durdu. Ayrıca, müşteriye 
ve siparişe göre değişebilen iplik 
kalitesinin, tedarik aşamasında 
müşteri beklentilerine uygun 
olarak nasıl temin edileceğini de 
aktardı. İplik kalitesini artırmak 
ve kalite sıralamasında üst sıralara 
çıkabilmek için neler yapılabileceği 
hakkında paylaşılan bu bilgiler, 
firmaların üretim stratejilerinde 
kullanabilecekleri önemli noktalara 
değindi. Kümelenme esası 
benimsenerek hareket eden projede, 
küme firmaların üretim ve çalışan 
verimliliklerini artırmak için çeşitli 
konularda eğitim, danışmanlık ya da 
yurtdışı faaliyetleri gibi etkinlikler 
düzenleniyor. Verimliliği artırmak 
kapsamında düzenlenen İpliklerde 
Kalite Planlaması Eğitimi de, iplik 
tedarikinde iplik mukavemeti, 
büküm gibi teknik özelliklerin doğru 
belirlenmesi ve tedarikçilerle yapılacak 
kabul şartnamesi ile müşteri siparişini 
karşılamada performans artışı 
yaşanmasını hedeflemektedir. İki yıl 
boyunca devam edecek olan proje, 
küme firmalarına sunduğu faaliyetler 
ile firma içerisinde sürekliliği sağlanan 
farkındalıklar yaratmaya devam ediyor 
olacak.

Çorap Kümesi start aldı
2 Eylül 2016 tarihinde bir araya gelen 
çorap firmaları, böylece “Çorap 

Sektöründe Türk Markalarının 
Uluslararası Rekabetçiliğinin 
Geliştirilmesi Ur-Ge Projesi”nin 
de startını vermiş oldu. Toplantıda 
URAGEM Eğitim ve Danışmanlık 
Yöneticisi AB Küme Mükemmeliyeti 
Programı Eğitmeni Yeliz Çuvalcı 
tarafından bir sunum gerçekleştirildi. 
İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Özkan 
Karaca’nın başkanlık ettiği toplantıya 
İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 
Yarkın, ÇSD Başkanı Bülent İyikulah, 
İTKİB yetkilileri ve birçok çorap 
firması katıldı.

Çorapta inovatif yaklaşımlar
Tüm bu faaliyetler sürerken, Çorap 
URGE Projesinde, küme firmaları 
ilk tasarım faaliyetlerine Trend 
ve İnovasyon Söyleşisi ile başladı. 
15 Kasım tarihinde Dış Ticaret 
kompleksinde gerçekleştirilen Trend 
ve İnovasyon Söyleşisi Amerika 
kökenli Invista firma yetkilileri 
Daniele Maggi ve Zeynep Uşşaklı 
tarafından çorap çorap inovasyonları 
ve trendler üzerinde LYCRA elyaf, 
THERMOLITE ve COOLMAX 
teknolojileri içeren özel olarak 
hazırlanan bir sunum katılımcılarla 
paylaşıldı. İHKİB Yönetim Kurulu 
Üyesi Özkan Karaca’nın bulunduğu 
söyleşide sunulan inovasyonlarının 
firmaların bakış açılarını genişlettiğini 
ve pazarlama açısında çok verimli 
yansımalarının bulunacağına 
inandığını belirtti. Özkan Karaca 
ayrıca URGE Projesi’nin Türk 
markalarının rekabetçiliğini artırmada 
büyük bir öneme sahip olduğunu ifade 
ederek, firmaların ortak paydalarda 
buluşmasını sağladığını iletti. 

Moda Tasarımcısı ve Intercolor 
(International Committe of Color and 

Concept) Dünya Renk ve Konsept Birliği 
Üyesi Özlem Süer tarafından 2017 

İlkbahar/Yaz ve 2017/18 Sonbahar-Kış 
çorap trendleri sunumu gerçekleştirildi. 
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PeraKende gÜnleri deVleri bUlUştUrdU
Türkiye’deki perakende 
sektörünün önde gelen 
oyuncularını bir araya 
getiren Perakende Günleri 
2016, 18 farklı oturumda 20 
ayrı konuşmacıyı ağırladı. 

türkiye’deki perakende 
sektörünün önde gelen 
oyuncularını bir araya getiren 
Perakende Günleri 2016, yoğun 

bir katılımla 23 Kasım tarihinde 
gerçekleştirildi. İstanbul Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda bir araya 
gelen sektör temsilcileri, sektörün 
mevcut durumunu ve geleceğini 
masaya yatırdı. Perakende sektörünü 
bir araya getiren Perakende Günleri 
2016, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre 
ve Sergi Sarayı’nda 2 gün boyunca 
konuklarını ağırladı. 23 Kasım tarihinde 
start alan etkinlik, 2001 yılından bu 
yana Türkiye'deki en büyük iş dünyası 
organizasyonu, uluslararası alanda da 
sayılı organizasyonlardan biri olarak 
kabul görüyor. Dolu dolu geçen iki 
günde konuşmacılar arasında; Koton 
Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Gülden Yılmaz, Koton Kreatif Direktörü 
Isham Sarouk, Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü Ekonomi Profesörü Daron 
Acemoğlu, Nexxworks Kurucusu Steven 
Van Belleghem, Penti Yönetim Kurulu 
Başkanı Sami Kariyo, Yazar Fredrik 
Haren, Studio Roosegaarde Kurucusu 
ve Kreatif Direktörü Daan Roosegaarde, 
Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi, 
Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Sabancı, Shell & Turcas CEO Felix 
Faber, Hanzade Doğan Boyner, Arçelik 
Genel Müdür Yardımcısı Cemal Can 
Dinçer, Turkcell Pazarlama Müdürü 
İsmail Bütün, Metro Toptancı Market 
Türkiye Genel Müdürü Kubilay 

Özerkan, Perakende Güneşi Ödülleri de 
sahiplerini buldu. Yaşam Boyu Başarı 
Ödülü Tekin Acar Cosmetics Yönetim 
Kurulu Başkanı Tekin Acar, Genç 
Liderler Ödülü Desa CEO’su Burak 
Çelet, Perakendeye Katkı Ödülü Metro 
Toptancı Market Türkiye, En Başarılı 
İnsan Kaynakları Uygulaması Ödülü 
İpekyol, En Başarılı Sosyal Medya 
Kullanımı Ödülü Altınyıldız Classics, 
En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü 
Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, 
Atü Özel Ödülü Tasarım Tomtom 
Sokakta / Tomtom Gardens aldı.

Rekabette AVM’ler öne 
çıkacak
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
Multi Turkey Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Kaya, AVM’lerin Türkiye’deki 
genç ve dinamik nüfusun talepleri-
ne cevap verebilecek yapıda olması 
gerektiğini vurgulayarak, sektör olarak 
mevcut AVM’leri daha verimli kıla-
cak yatırımlar yapmaları gerektiğini 
söyledi. Sosyal hayatta çeşitlilik yaratan 
projeleri ve müşterilerin ilgisini çekecek 
farklı formatları deneyen AVM’lerin 
rekabette bir adım öne çıkacağını ifade 
eden Kaya, bu sene de etkinliğin ana 
sponsoru olmaktan dolayı son derece 
mutlu olduklarını belirtti. Önümüzde-
ki dönemde daha küçük kiralanabilir 
alanlarla açılacak yeni AVM’ler göre-
ceklerini ifade eden Kemal Kaya, sektör 
olarak İstanbul ve Ankara dışındaki bü-
yük şehirlerde büyüyeceklerini belirtti. Etkinliğe Penti YK Başkanı Sami Kariyo da 

konuşmacı olarak katıldı.

İyi performans gösteren hazır 
giyim markaları…
Etkinliğin ikinci gününde Suat Soysal’ın 
moderatörlüğündeki Açıksözlü Kır-
mızı Koltuk Oturumları dikkat çeken 
panellerden biri oldu. Oturumda 
Multi Turkey Danışmanı Hulusi Belgü 
Türkiye’de AVM ihtiyacı ile ilgili, “Orga-
nize perakende AVM’ler ile büyüdü. Bu 
yüzden AVM ihtiyacı ortada. Denizli, 
Bursa, İstanbul’da bazı bölgelerde, 
Ankara’da AVM açılmaması gerektiğini 
söylüyorum fakat hala AVM ihtiyacı 
olan yerler de var” dedi. 2016 yılını 
değerlendiren Hulusi Belgü, “Bu sene 
ekonomik ve sosyal olaylar hepimizi 
etkiledi. Gümrük vergisi ve asgari ücret 
artışı etkiledi çünkü cirolar bu kadar 
artmadı” dedi. LCW, Koton, Zara ve 
H&M ve Damat&Tween’i iyi performans 
gösteren markalar olarak gösteren 
Hulusi Belgü, son olarak perakendeci-
lerin basın üzerinden haberleşmemesi 
gerektiğini, bunun tüketicinin moralini 
bozduğunu söyleyerek sözlerine son 
verdi.
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İHRAcAT

iHraCatın 2017 HedeFi 
155 milYar dOlar 

Türkiye, 2016'da yaşanan bütün sıkıntılara rağmen yılı 142,6 milyar dolarlık ihracat ile kapattı. 
2017'yi atılım yılı ilan eden Türkiye, yıl sonunda 155 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyor. 

türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), geçen Aralık ayı ve 
2016 yılının tamamına ilişkin 
ihracat rakamları ile 2017 

yılı hedeflerini başkent Ankara’da 
3 Ocak’ta düzenlenen toplantıda 
açıkladı. TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’nin ihracat verilerini 
paylaştığı toplantıya, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci de katılarak 2016 yılına 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TİM'in açıkladığı verilere göre, 
mücevher dışındaki altın ihracatı hariç 
tutularak yapılan hesaplamalarda 
Aralık ayı ihracatı yüzde 7,4 artarak 12 
milyar 346 milyon dolar oldu. 2016 yılı 
ihracatı ise bir önceki seneye kıyasla 
yüzde 0,8 gerileyerek 142 milyar 610 
milyon dolar oldu.

Otomotivi hazır giyim 
takip ediyor 
TİM verilerine göre sektör bazında 
Aralık ayında en fazla ihracatı 2 milyar 
348 milyon dolarla otomotiv sektörü 
gerçekleştirdi. Bu sektörü 1 milyar 

339 milyon dolarla hazır giyim ve 
konfeksiyon ile 1 milyar 282 milyon 
dolarla kimyevi maddeler sektörleri 
takip etti.
Ülke gruplarına göre ihracatta aralık 
ayında ilk sırada yüzde 45,5 pay ve 5 
milyar 619 milyon dolar ile Avrupa 
Birliği, ikinci sırada yüzde 21,1 pay ve 2 
milyar 599 milyon dolar ile Orta Doğu 
ülkeleri yer aldı. Bunları yüzde 8,5 pay 
ile Afrika ve yüzde 6,6 pay ile Bağımsız 
Devletler Topluluğu ülkeleri izledi.

Dünya ticaretinde 
payımız arttı
Büyükekşi, bununla birlikte Türkiye 
ihracatının dünya ticaretinden 
aldığı payın rekor kırdığını 
belirterek “Gururla söyleyebiliriz ki 
ihracatımızın dünya ticaretinden 
aldığı pay, 2015 yılında yüzde 0,87 iken 
geçen yıl yüzde 0,89’a çıkarak rekor 
kırdı. En önemli ticari partnerimiz 
olan AB’nin ithalatındaki payımız 
yüzde 1,28’e ulaşarak yine rekor kırdı. 
2015 yılında bu pay yüzde 1,21 idi. 

Dünyanın en büyük ekonomisi olan 
ABD’nin ithalatından aldığımız pay 
2015’te yüzde 0,28 iken geçen yıl yüzde 
0,29’a yükseldi” dedi.
Büyükekşi, geçen yılın gerek küresel 
ticaret gerekse Türkiye ihracatı 
açısından da oldukça zor geçtiğine 
değinerek DTÖ verilerine göre 2016’da 
küresel ticaretin miktar bazında 
2009 yılı hariç son 15 yılın en düşük 
büyümesini kaydettiğini söyledi. 
Büyükekşi, dolar bazında 2016’nın 
ilk 10 ayında küresel ticaretin yüzde 
4 daraldığını, yılsonunda ise dünya 
ticaret hacminin 16 trilyon dolar 
olmasının beklendiğini dile getirdi.
Türkiye ihracat fiyatlarının geçen yıl 
petrol ve emtia fiyatlarının düşük 
seyretmesiyle gerilediğini, 2015’te 1,44 
dolar olan kg başı ihracatın 2016’da 1,37 
dolara indiğini dile getiren Büyükekşi, 
“Bu gerilemeden kaynaklı ihracat 
kaybı geçen yıl 3,5 milyar dolar oldu. 
Rusya ile krizin yanı sıra Irak, Suriye ve 
Libya’da yaşanan çatışmalar da ihracatı 
düşürdü" dedi.

2016 İHRAcATININ 
İLK ÜÇ SEKTÖRÜ

Otomotiv
 %12,94 artış 23,89 milyar $

Hazır giyim
 %0,1 artış 16,97 milyar $

Kimyevi maddeler
%9,5 düşüş 13,9 milyar $
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İHRAcAT

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2016 yılında 17 milyar dolar ile otomotiv ihracatından 
sonra en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu. Zorlu bir yılı geride bırakan sektör, 
her şeye rağmen yükseliş trendini bırakmadı. 

Hazır giYim iHraCatı 
2016’da Hız KeSmedi

2016 yılında Türkiye’nin hazır 
giyim ve konfeksiyon ihracatı 
2015 yılına göre yüzde 0,1’lik 
artış ile 17 milyar dolar oldu. 

İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi’nin 
hazırladığı “Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
Sektörünün 2016 Aralık”  raporuna 
göre hazır giyim ihracatında 2016 
yılının Ocak ayında yüzde 3,1 oranında 
düşüş görülmekle beraber Şubat 
ayında yüzde 12,7 artış yaşandı. 
Mart ayında ise artış ivmesi daha 

da artarak artış oranı yüzde 14,3’e 
yükselmiş görünüyor. Nisan ayında 
ise ivme biraz küçülerek yüzde 10,2 
haline geldi. Mayıs ayında yüzde 5,8 
oranında gerçekleşen ihracat artışı. 
Haziran ayında biraz daha küçülerek 
yüzde 5,2 olarak kaydedildi. Temmuz 
ayına gelindiğinde ise uzun tatil 
süresi nedeniyle yüzde 16’lık bir düşüş 
gerçekleşmesine rağmen Ağustos 
ayında düşüş eğilimi yerini yüzde 
4,6’lık bir artışa bırakmış. Eylül ayında 
gerçekleşen yüzde 4,4’lük düşüş 

sonrasında Ekim ayında da yüzde 
9,9 oranında düşüş görüldü. Kasım 
ayında da düşüş eğilimi devam ederek 
yüzde 6,1 oranında düşüş yaşandı ve 
Aralık ayında da yüzde 3,5’lik düşüş 
kaydedildi. 

Hazır giyim 
ihracattaki payını artırdı  
2016 yılında hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatının Türkiye genel ihracatındaki 
payı yüzde 11,9 oldu. Bu pay 2013 yılın-
da yüzde 11,4, 2014 yılında  yüzde 11,9ve 
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2015 yılında ise yüzde  11,8 idi. Öte 
yandan, hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatının sanayi ihracatı içerisindeki 
payı 2015 yılında yüzde 15,6 iken 2016 
yılında yüzde 15,8 oldu. Veriler, hazır 
giyim ve konfeksiyon sektörünün hem 
Türkiye genel ihracatındaki payının 
hem de sanayi ihracatındaki payının 
2016 yılında arttığını ortaya koyuyor. 

İhracatta başı
Almanya çekiyor 
2016 yılında Türkiye’den en fazla hazır 
giyim ve konfeksiyon ihraç edilen 
ülkeler Almanya, İngiltere ve İspan-
ya olarak sıralanıyor. 2016 yılında 
Almanya’ya yüzde 0,5 oranında düşüşle 
3,2 milyar dolarlık ihracat yapılırken, 
İngiltere’ye yüzde 7,9 düşüşle 2 milyar 
dolarlık ve İspanya’ya yüzde 4,9 artışla 
1,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bu 
üç ülkeyi dördüncü sırada 847 milyon 
dolarlık ihracat rakamı ile Fransa ve 
beşinci sırada 783 milyon dolarlık 
ihracat rakamı ile Hollanda takip etti. 
Sırasıyla İtalya, Polonya, Irak, ABD ve 
Danimarka Türkiye’nin hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatında diğer önde 
pazarları arasında yer alıyor. 

Hazır giyimin en büyük 
pazarı: AB
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başka-
nı Hikmet Tanrıverdi, hazır giyim 
sektörü’nün 2016’nın ilk yarısında 
yüzde 7’lik ihracat artışıyla olumlu per-
formans gösterdiğini ancak ikinci ya-
rısında ise durum tersine döndüğünü 
kaydetti.  Bu dönemin gerek Türkiye 
ekonomisi, gerekse dünya ekonomisi 
için zor bir süreç olduğuna değinen 

2016 Türkiye genel 
ihracatı içinde hazır 

giyimin payı

İlk 10 ülke içinde oran 
olarak en çok ihracat 

artışı olan ülke Polonya 

En yüksek hazır giyim 
ihracatı Ağustos 
ayında yapıldı

2016 hazır giyim 
ihracatının %70’i 

AB’ye yapıldı

2016’da en fazla hazır 
giyim ihracatı 

Almanya’ya yapıldı

% 11,9

% 25,5

1,6

12

3,5 

milyar $

milyar $

milyar $
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Ülkeler 2015 ($) 2016 ($) Değişim %

Almanya 3,18 milyar 3,17 milyar -0,5

İngiltere 2,2 milyar 2 milyar -7,9

İspanya 1,66 milyar 1,75 milyar 4,9

Fransa 879,1 milyon 846,9 milyon -3,7

Hollanda 810,3 milyon 783 milyon -3,4

İtalya 598 milyon 617,9 milyon 3,3

Polonya 458 milyon 574,7 milyon 25,5

Irak w,9 milyon 564 milyon -24,7

ABD 494,5 milyon 536 milyon 8,4

Danimarka 403 milyon 425 milyon 5,3

İlk 10 ülke toplam 11,4 milyar 11,2 milyar -1,3

Tanrıverdi sözlerine şöyle devam etti: 
“15 Temmuz darbe girişimi yatırımları 
ve ekonomiye güveni olumsuz etkiledi. 
Yabancı müşterilerin Türkiye’ye ziya-
retlerinin azalmasına paralel olarak 
siparişlerde de yavaşlama meydana 
geldi. Bütün bu olumsuzluklara rağ-
men sektör yüzde 0,1 artışla 17 milyar 
dolarlık ihracat performansına ulaştı. 
Böylece 2016’yı geçen yıl ile aynı düzey-
de, 17 milyar dolarlık ihracatla tamam-
ladık. Pazarlar anlamında sektörün 
ihracat performansını önceki yıllarda 
olduğu gibi yine AB ülkeleri belirledi. 
Başta en büyük pazarlarımız Almanya 
ve İngiltere olmak üzere birçok AB 
ülkesine ihracatımızda düşüş oldu. 
Polonya ve İspanya gibi ihracatta artış 
kaydedilen ülkelerde de son aylarda 
ibre tersine döndü. İran, ABD, Suudi 
Arabistan, İsrail ve Bulgaristan 2016’da 
olumlu gelişmeler kaydedilen pazarlar 
olarak öne çıktı.”

İhracatı örme giyim sırtladı 
2016 yılında hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatının üç temel ürün grubundan 
ikisinde yüzde 0,8 ve yüzde 3,5 oranın-
da artış görülürken birinde ise yüzde 
0,2 oranında azalış görüldü. Örme 
giyim eşyaları ve aksesuarları en fazla 
ihraç edilen ürün grubu oldu. Örme 
giyim eşyalarının ihracatı 2016 yılında 
2015 yılına göre yüzde 0,2 oranında 
azalarak 8,9 milyar dolara geriledi. 
İkinci büyük grup, dokuma giyim eş-
yaları ve aksesuarlarının ihracatı yüzde 
0,8 oranında artarak 6 milyar dolara 
yükseldi. Ev tekstili ürünlerinin de 
içinde yer aldığı diğer hazır eşya ürün 
grubunda ihracat yüzde 3,5 artışla 2 
milyar dolar oldu.
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Son yıllarda ihracatta önemli bir ivme yakalayan Türk çorap 
sektörü, dünyada Çin’den sonra en büyük ikinci üretici 
ve ihracatçı konumunda. 2016 yılında da 1 milyar doların 
üzerinde ihracat gerçekleştiren çorap sektörü, dünyanın 130 
ülkesine ihracat yapıyor. 

dÜnYanın ÇOrabını 

Çorap sanayi Türk hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörünün gerek 
üretim gerekse ihracat anlamında 
önemli bir alt sektörü olarak 

varlığını sürdürüyor. Hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörünün 1980’li yıllardan 
bu yana gösterdiği gelişime paralel 
olarak gelişen çorap sektörü başarılı 
ihracat performansı ile bugün Çin ve 
İtalya ile birlikte dünyadaki üç büyük 
üreticisi arasında bulunuyor. 2012 yılı 
harici 2000'den 2014 yılına kadar sürekli 
artış gösteren çorap ihracatı 2015 ve 
2016 yıllarında 1 milyar doların üzerinde 
seyir etti. 2014 yılında 1,2 milyar ile en 
zirve noktasını gören sektör, 1 milyar 
bandında ihracat devam ediyor. 2015 

yılında 1 milyar 32 milyon dolar olan 
sektör ihracatı 2016 yılında 1 milyar 43 
milyon dolar olarak gerçekleşti. 

130 ülkeye çorap ihraç 
ediyoruz 
Çorap sektörü yakaladığı ihracat 
ivmesini sürdürmek için fuarlar ve 
Ekonomi Bakanlığı ile birlikte çeşitli 
projeler yürütüyor. Yapılan projeler ile 
Türk çorap sektörünün uluslararası 
rekabetçi yapısının geliştirilmesi 
hedefleniyor. Bir hazır giyim ürünü 
olan çorap, hazır giyim kadar olmasa 
da modayı da etkiliyor. Dış giyimde 
de modayı etkileyen renkler çorabı 
da etkiliyor. Fakat çorabın kalite 

Şüphesiz çok zor bir yıl 
geçirdik. Dışarıda seyreden 
negatif politikaların 
yanı sıra, yurtiçinde, 
15 Temmuz darbe 
girişimi, terör saldırıları, 
ekonomideki çalkantılı 
süreç, tüm ülkede 
hissedilir sonuçlar yarattı. 
Büyümemizin kaldıracı 
olan ihracatta da, 2016 
kayıp bir yıl oldu. Türkiye 
genel ihracatı yüzde 0,8 
gerileyerek, 142,6 milyar 
dolarda kaldı. Hazır giyim 
sektörünün ihracatı 
gerilemese de 2015 ile 
aynı düzeyde yılı kapattı. 
Tekstil ve hammaddeleri 
ihracatı ise yüzde 1 düştü. 
Çorap sektörü de tüm bu 
atmosferden etkilendi. 14 
yıldır ihracatta düzenli bir 
artış gösteren sektörümüz, 
son üç yıldır 1 milyar 
dolar bandına yerleşmiş 
durumda. Sektörümüz, 
üretimde kendini çok 
önceden ispatladı. Pazar 
payımızı artırabilmek için, 
bundan sonra inovatif 
ürün geliştirmeye ve 
tasarımda güçlenmeye 
odaklanmamız lazım. 
Üretim gücümüze 
güvenirsek, katma 
değerde payımız 
eriyecektir.

ÇSD Başkanı
Bülent İYİKÜLAH

ÖrÜYOrUz
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milyon dolar

%10,6  
artışİSPANYA

48,2   
milyon dolar
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milyon dolar

%11,7 
artış

POLONYA

21,8     
milyon dolar
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EN FAZLA ÇORAP İHRACATI 
YAPILAN ÜLKE: İNGİLTERE

Türkiye İngiltere’ye 2016 
yılında 252,4 milyon 
dolarlık çorap ihracatı 
gerçekleştirdi. 2015 yılında 
İngiltere’ye yapılan çorap 
ihracatı ise 287,7 milyon 
dolar düzeyindeydi.

ÇORAP İHRACATININ EN FAZLA ORANLI 
ARTTIĞI ÜLKE: BULGARİSTAN

Bulgaristan’a 
Türkiye’den 2015 
yılında 1,4 milyon 
dolarlık ihracat 
gerçekleştirilirken 
2016 yılında çorap 
ihracatı %525 artarak 
8,2 milyon dolara 
yükselmiş.  

8,2 milyon

252,4 milyon

12 milyar $ üstünde olan 
dünya çorap ihracatında 
Türkiye’nin payı %8 
düzeyinde bulunuyor.

ve kullanım rahatlığı açısından 
dış giyimden ayrışıyor. Ağırlıklı, 
terletmeyen, antibakteriyel, sağlığa 
zarar vermeyen ürünlere yönelim artmış 
durumda.  12 milyar doların üstünde 
olan dünya çorap ihracatında Türkiye’nin 
payı yüzde 8 düzeyinde bulunuyor. 
Türk çorap endüstrisi, ürünlerini dünya 
çapında 130'dan fazla ülkeye ihraç ediyor. 
AB, yaklaşık yüzde 80’nin üzerinde pay 
ile Türkiye'nin çorap ihracatının en 
önemli pazarı konumunda bulunuyor. 

Türkiye’nin çorap ihracatı yaptığı AB 
ülkeleri başlıca İngiltere, Almanya, 
Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya 
olarak sıralanıyor.

Çorap ihracatında İngiltere başı 
çekiyor
2016 yılında Türkiye’den İngiltere’ye 
252,4 milyon dolarlık çorap ihracatı 
gerçekleştirildi. İngiltere’yi 225,6 
milyon dolar ile Almanya, 111,6 milyon 
dolar ile Fransa, 48,2 milyon dolar 
ile İspanya takip ediyor. 2016 yılında 
Hollanda’ya 47,2 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirilirken, çorap üretiminde 
önemli bir yerde olan İtalya’ya ‘da 34,4 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
2016 yılında Türkiye çorap ihracatında 
İngiltere yüzde 24,2 pay alırken, 
Almanya yüzde 21,6, Fransa yüzde 10,7, 
İspanya yüzde 4,6, Hollanda yüzde 4,5 ve 
İtalya yüzde 3,3 pay aldı. 
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"aYrıntılar mOdanın 
gizli KaHramanlarıdır"
Moda dünyasının duayen 
tasarımcısı Özlem Süer 
ile kendi markasının çıkış 
hikayesi ve Türkiye’de çorap 
tasarımı hakkında konuştuk.

geçti. Dolayısıyla sonunda bir şirket 
kurmaya karar verdik”

“Eski kitaplar, gittiğim ülkeler 
her daim ilham kaynağım 
oldular”
 Duayen modacı, okuduğu romanların 
verdiği duygulardan, eski bir antika 
pazarının atmosferine kadar etkilendiği 
şeyleri ilmek ilmek tasarımlarına 
işliyor. Süer, “Okumayı hep çok sevdim. 
Romantizm, bir öykü kahramanı 
yaratmak, yaşanmışlıkları aramak 
hayatımın bir parçası oldu. Eski 
kitaplar, her gittiğim ülkede antika 
pazarlarını gezmek, sandıklardan çıkmış 
danteller, tüller hep ilham kaynağım 
oldu. Kumaşlar benim için bir tutku. 
İyi tasarım, iyi tasarlanmış kumaş ile 
başlar. Aksesuar tasarlamakta ekip 
olarak çok özenle çalıştığımız bir konu. 
Tüm bu titizlik tasarım yolculuğumuzda 
markamıza değer kattı” diyor.

“Ekibimizdeki her insan çok 
özel yeteneklere sahip”
Ekibindeki her insanın çok değerli 
olduğunu belirten Süer, “Öncelikle 
harika bir ekibimiz var, her insan çok 
özel yeteneklere sahip. Onlarla birlikte 
keyifli işler yapmak, projelere imza 
atmak bizi çok memnun ediyor. Benim 
günüm ikiye bölünüyor. Sabahtan 
mutlaka atölyede olup, tasarım ve 
üretim ekibiyle birlikte çalışıyorum. 
Öğleden sonra Özlem Süer House’a 
geçerek özel konuklarımızı, seçkin 
servisimizle ağırlıyoruz” dedi. 

“Ayrıntılar modanın gizli 
kahramanıdır”
Çorap tasarımının modanın gizli 
kahramanı olduğunu belirten 
Süer, “Ayrıntılar modanın gizli 
kahramanlarıdır. Özellikle son 
dönemlerde çorabın desen, materyal, 
aksesuarlarla dansını izler gibiyiz. 
Bazen çok sıradan bir stili bir çorapla 
değiştirebiliyoruz. Özellikle erkeklerin 

Özlem SÜEr
Moda Tasarımcısı

mendille uyumlu çorap kombinlerinin 
şıklık konusunda kendilerini bir 
adım öteye geçirdiğini söyleyebiliriz” 
sözleriyle çorap moda ve tasarımlarının 
önemine vurgu yapıyor. Son yıllarda 
çoraba gösterilen ilginin arttığını 
söyleyen Özlem Süer, “Son yıllarda 
çoraba gösterilen ilginin artışını 
gözlemliyoruz. Tüketicinin bu ilgisi, 
üreticileri de tasarım yönünden 
gelişmeye sevk ediyor. Bu gelişmenin 
hem ülkemizin ihracatı açısından, hem 
yüksek katma değerli tasarım ürünleri 
yaratma açısından çok değerli olduğu 
kanısındayım” ifadelerini kullandı.

“Türkiye coğrafi açıdan olduğu 
gibi moda açısından da bir 
köprü görevinde”
Tekstil sektörünü değerlendiren Süer, 
“Türkiye tekstil açısından üretici bir ülke 
olmanın yanı sıra artık tasarım yapan 
ve katma değer yaratan bir coğrafya 
yoluna girdi. Türkiye’de birçok tasarımcı 
farklı tatlarda koleksiyon üretmekteler. 
Bu koleksiyonları da Ortadoğu’dan 
Avrupa’ya, Uzakdoğu’ya kadar farklı 
coğrafyalarla buluşturmaktalar. Biz de 
Özlem Süer markası olarak dünyadaki 
seçkin konsept mağazalarda, yaklaşık 
150 noktada bulunmaktayız. Türkiye 
coğrafi açıdan olduğu gibi moda 
açısından da bir köprü görevinde. 
Günümüz moda sektöründe artık birçok 
marka Ortadoğu’ya yatırım yapmaya 
başladı. İmaj açısından da bizlerden, 
yaşam tarzlarımızdan ilham aldıklarını 
söyleyebilirim” dedi.

Özgün tasarımlarıyla tanınan 
Özlem Süer markasının 
çıkış öyküsünden, çalışma 
metodlarından ve Türkiye’deki 

modaya dair görüşlerini bizimle 
paylaştı. 

“Her zaman modayla iç 
içeydim”
Romantik moda akımının kraliçesi 
Süer, kariyerinin başlangıcını şöyle ifade 
ediyor. “Her zaman moda sektörünün 
içindeydim, akademik kariyerime de 
devam ederken sektör için üniversiteyle 
birlikte birçok proje gerçekleştirdim. 
Yurt içindeki ve yurtdışındaki 
performanslarım oldukça beğeni 
topladıktan sonra, sipariş vermek 
isteyen birçok kişi benimle iletişime 
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ÇOraP SeKtÖrÜ YaratıCı 
Ve genÇ beYinler iStiYOr
Çorap tasarımcısı Özge Nur 
Hakyemez, sektörün genç ve 
dinamik tasarımcılara ihtiyaç 
duyduğunu belirtti. 

Özge Nur HAKYEMEz
Çorap Tasarımcısı

birçok çorap firmasında 
tasarımcı olarak çalışmış olan 
Özge Nur Hakyemez, çorap 
ve moda tasarımı bölümünü 

kazandıktan sonra odağının değişerek 
çorap tasarımına yöneldiğini belirtiyor. 
Hakyemez, “2011 yılında açılan Kavram 
Meslek Yüksekokulu çorap bölümünü 
açana ve ben orayı kazanana kadar 
çorap tasarımı ile ilgili hiçbir bilgim 
yoktu. Kazandıktan sonra sektör 
hakkında gerçekleştirdiğim yoğun 
araştırmalar ardından çorap tasarımı 
bana farklı ve sıra dışı gelmişti. Çok 
fazla bilinmeyen ve rağbet görmediği 
kanısına vardığım bu sektörde 
ilerleme kararı aldım. Hazır giyime 
göre fazlasıyla eğlenceli olduğunu 
düşünüyorum” diyor. 

Stilinize imzanızı 
çoraplarınızla atın
Genç tasarımcı Hakyemez, stilde 
çorabın rolünün gittikçe arttığını 
belirtiyor ve ekliyor, “Kıyafeti 
tamamlayan çorap, çorabı 
tamamlayan ise kıyafettir. Çorap 
için stilinizin imzası tanımını da 
yapabiliriz. Yeri geldiğinde çorap 
tarzınızın başrol oyuncusu haline 
gelebiliyor. Çok basit bir kıyafeti 
farklı bir çorap ile tamamlayarak,  
farkınızı ortaya koyabilir, stlinize 
imzanızı küçük bir çorapla dahi 
atabilirsiniz.” 

“Çorap tasarımcısı olarak 
sektöre her zaman 1-0 önde 
başlarsınız”
Üniversite sonrasında staj yaptığı 
Daymod firmasında çalıştıktan 
sonra Socks/Dönsa Tekstilde çorap 
tasarımcısı olarak mesleğini icra eden 

Hakyemez,çorap tasarımcılarının 
sektörde nadir bulunmasının bir 
avantaj olduğunu düşünüyor. 
Hakyemez, “Dünyada en fazla çorap 
ihraç eden ülkeler arasında 3’üncü 
sıradayız. Tasarım konusunda ise 
geçtiğimiz her yıl daha da ileriye 
emin adımlarla yürümekteyiz.  
Gerek dünya modasını takip ederek, 
gerekse moda akımlarıyla kendimizi 
geliştirerek, her yıl daha da özgün ve 
tarz tasarımlar ortaya çıkartıyoruz. 
Mesela dünya çapında tasarımlarıyla 
öne çıkan çorap firmalarından Happy 
Socks ve Zohara Tights’ın çizgilerini 
çok beğeniyorum. Öte yandan, çorap 
sektörü artık eğitimli, bilinçli ve 
vizyonlu gençlerle çalışmak istiyor. 
Genel anlamda modanın diğer 
kategorilerine göre daha az tercih 
edilen çorap sektöründeyseniz, 1-0 
öndesinizdir diye düşünüyorum” 
diyerek sözlerini tamamladı.

TASARIM
www.csd.org.tr
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ÜRETİM

ÇOraP SanaYiSine 
bÜYÜK Yatırım

Çorap sanayisinde 2017’nin ilk yatırımı Kumaş Tekstil’den 
geldi.  Kumaş Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Emre Hayırlı 
yaptıkları yatırımlardan umutlu olduklarını ifade etti.

dünyanın en büyük ikinci 
çorap üreticisi Türkiye, 2017’ye 
emin adımlarla giriyor. Geçen 
yılın tüm olumsuzluklarına 

rağmen dimdik ayakta durmayı 
başardıklarını vurgulayan Kumaş 
Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Emre 
Hayırlı, “Çorap sanayimize daha iyi 
hizmet verebilmek, daha nitelikli ve 
kaliteli boya ipliği temini için büyük 
bir revizyon yatırımı gerçekleştirdik” 
şeklinde konuştu.
Yeni yatırımla birlikte kapasitelerinin 
yüzde 20 oranında arttığını belirten 
Hayırlı, “17,500 kg ürün boyama 
kapasitesine ulaştık bunun yanı 
sıra tüm aktarma makinelerimizi 
son model iris fx ve air splicer 
teknolojisiyle donattık” dedi. 
Mevcut makine parkuruyla 

Türkiye’nin dünyadaki çorap 
üreticisi konumunu koruyacağına 
inanan Hayırlı, “Verimliliğin çok 
önemli olduğu günümüzde nitelikli 
hammaddeyle, azim ve kararlılıkla 
çalışan çorap ihracatçılarımızın 
dünya çorap ligindeki ülke yerimizi 
sağlamlaştıracaklarına ve ileriye 
taşıyacaklarına güvenimiz tamdır” 
açıklamalarında bulundu.

“Oluşturulmaya çalışılan 
karanlığa rağmen bize düşen 
görev yılmamak”
Ülke gündeminin yoğunluğuna da 
değinen Hayırlı, “Oluşturulmaya 
çalışılan karanlık ve istikrarsızlığa 
rağmen bize düşen yılmamak ve 
üzerimizdeki sorumlulukları geçmiş 
dönemlerden daha iyi yapar hale 
gelmek olduğumuza inanıyoruz. 2017 
ve sonraki yılların memleketimiz, 
sektörümüz ve firmamız açısından çok 
daha iyi olması adına var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz“ dedi.

istedikleri uster kalite standartlarına 
ulaştıklarını belirten Hayırlı, 
ipliğin her metresindeki sürtünme 
katsayısının eşit olduğu ve bir 
bobinde sıfır düğüm kalitesinde 
hizmet sunabilir hale geldiklerini 
vurguladı.

İklimlendirme yatırımı
Tüm salonlarında iklimlendirme 
yatırımı yaparak, mevsimsel 
sabit ısı ve nem oranında üretim 
yapmaya başladıklarını belirten 
Başkan Yardımcısı Hayırlı, çorap 
sanayicilerinin üretim firesinin sıfıra 
yakın orana gerilediğini, hem de 
havlu çorap gibi örmesi zor çoraplarda 
mükerrer aktarma yapılanmasının 
önüne geçtiklerini söyledi. Hayırlı, 
tüm bu yatırımlar neticesinde 
müşteriler tarafından daha çok tercih 
edileceklerini tahmin ediyor. 

“Güvenimiz tam”
Yapılan yatırımlarla beraber 

Emre HAYIRLI
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İNOVASYON

giYilebilir, 
YıKanabilir 
teKnOlOJi

Giyilebilir teknoloji 
denilince akla ilk olarak; akıllı 

saat, gözlük ve bileklik gibi ürünler geliyor. 
Danimarkalı tekstil firması Ohmatex, akıllı tekstil 

ürünlerini hayatlarımıza daha fazla sokmak amacıyla 
yeni ürünler geliştiriyor. Geleneksel tekstil sektörü ile 

akıllı teknolojileri bir araya getiren Ohmatex, giyilebilen 
ve yıkanabilen tekstil ürünlerini üretmek için kolları sıvadı. 

Çok az oyuncunun olduğu bu piyasada fark yaratmayı 
hedefleyen Ohmatex, tekstile entegre edilen elektronik 

çözümler sunuyor. Ohmatex’in ürünleri, ince iletken 
tekstil kabloları, tekstil USB bağlantı parçaları, 

giyilebilir cihazlara ve giyim eşyalarına uygulanan 
yıkanabilir elektronik bağlantı parçalarını 

içeriyor.
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İNOVASYON

WTH Aachen Üniversitesi (ITA) Tekstil 
Teknolojisi Enstitüsü, Kore ortakları, Kore 
Endüstri Teknolojisi Enstitüsü (KITECH) ve 
Sungkyunkwan Üniversitesi (SKKU) ile birlikte 
akıllı tekstilin seri üretimini gerçekleştirmek 
için Dream2Lab2Fab Araştırma Merkezi’ni 
açtı. Açılışta, interaktif bir ışık yastığı 
da dahil olmak üzere çeşitli akıllı tekstil 

çözümleri sergilendi - WLAN aracılığıyla 
yastığa herhangi bir renk, yazı veya desen 
gösterebilen programlanabilir LED çipli 
yastğın yanı sıra, temasla açılan etkileşimli 
bir perde de sunuldu. Dream2Lab2Fab, 
endüstriyel üretim ile modern bilgi ve iletişim 
teknolojisinin birbirine bağlandığı sanayi 4.0'ı 
temel alıyor.

İplik eğirme, nonwoven, yapay elyaf ve 
garnitür çözümleri konusunda uzman makine 
üreticilerinden Trützschler, geliştirdiği veri 
yönetim sistemi T-Data ile iplik hazırlama 
grubunda oluşan verileri toplayıp, daha 
az maliyet ve iş gücü ile  bu bilgilerin 
üst düzeyde bir sisteme aktarılmalarına, 
değerlendirilmelerine ve görüntülenip hafızaya 
alınmalarına imkan sağlıyor.
Trützschler'in gerçek zamanlı izleme 
sistemi T-DATA, iplik üretiminde günlük 

işler için önemli verilere erişim sağlayan 
web tabanlı sistem T-DATA, kolay kullanımı 
ve kişiselleştirilebilir özellikleri ile de 
dikkat çekiyor. Kullanıcının ihtiyaçlarına 
göre kolayca kişiselleştirilebilen T-DATA, 
müşteri sistemlerine kolayca veri aktarımı 
yapılmasını sağlıyor. Trützschler’in bu özel 
sensörleri, önemli kalite verilerinin yönetimi 
ve değerlendirmesini  sağlayarak, işletmelere 
daha verimli bir üretim süreci sunmayı 
hedefliyor. 

Akıllı tekstilde seri üretim için yeni merkez

Trützschler’den Özel Veri Yönetim Sistemi

Milyonlarca diyabetliyi 
kurtaran çorap

Soğuk havalara karşı 
teknolojik çözümler

Diyabet hastalarının yaralanma ve iltihap 
sorunlarını tespit etmek üzere üretilen 
akıllı çoraplar, ayak sıcaklıklarını takip 
eden ve şişme başlangıcını uyararak, ayak 
enflamasyonundan kaynaklanan diğer 
komplikasyonları engellemeyi hedefliyor. 
Tasarladıkları küçük sensörlü sistemle diyabet 
hastalarının yaralanmalarını tespit edilmesini 
amaçlayan çoraplar için, Siren’in ortaklarından 
Ran Ma, çorapların sadece ayaktayken 
çalıştığını ve çıkarıldığı andan itibaren uyku 
moduna geçtiğini belirtti.

Giyilebilir teknoloji ürün gamında bulunan eşya 
sayısı gelişen teknolojiyle birlikte her geçen 
gün biraz daha artıyor. Akıllı saat ile başlayan 
giyilebilir teknolojiler akıllı gözlük, akıllı bileklik 
derken akıllı şapkaya kadar ilerledi.
Birçok farklı marka tarafından geliştirilen bu 
bereler bluetooth teknolojisi sayesinde akıllı 
telefon ve tabletlere bağlantı kurarak günlük 
hayatı kolaylaştırıyor.  Soğuk havalarda 
ellerinizi montunuzun cebinden çıkarmadan 
görüşme yapmanızı sağlayan bereler 
aynı zamanda şapka ile yapacağınız uzun 
yolculuklarda müzik dinlemenizi sağlıyor.
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GÜNDEM

E-fatura, e-defter, e-bilet, e-arşiv gibi uygulamalara bir yenisi daha ekleniyor. Bu yıl 
içerisinde hayata geçirilmesi planlanan e-irsaliye avantajlarıyla birlikte geliyor. 

iTKİB, İMMİB ve İİB Genel 
Sekreterlikleri tarafından 15 
Aralık 2016 tarihinde Dış Ticaret 
Kompleksinde “E-Dönüşüm 

Uygulamaları Bilgilendirme” 
semineri düzenlendi. Seminerin 
Moderatörlüğünü İHKİB Denetim 
Kurulu Üyesi Birol Sezer üstlenirken, 
konuşmacılar arasında; Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Genel Müdür 
Yardımcısı Rasim Kutlu, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Uzman Hasan 
Kaya, Gelir İdaresi Grup Başkanı 
Abdullah Kiraz, Gelir İdaresi Daire 
Başkanı İlhan Karayılan, E Platform 

Bulut Bilişim Genel Müdürü Taylan 
Portakaldalı, Gelir İdaresi Başkanlığı 
Elektronik Defter ve Belge Yönetim 
Müdürü Şahin Engin Uysal yer aldı. 

Yıllık e-fatura adedi 
250 milyon
Türkiye’de e-dönüşüm süreci 2008 
yılının Şubat ayında Elektronik Fatura 
Kayıt Sistemi (EFKS) ile başladı. Bu 
süreç Mart 2010 tarihinde e-fatura 
uygulaması, Ocak 2013 tarihinde 
e-defter uygulaması, Aralık 2013 
tarihinde e-arşiv uygulaması ile 
devam etti. Bu uygulamalar 2017 

yılında e-irsaliye uygulaması ile devam 
edecek. Peki, bu uygulamalar neden 
bu kadar önemli? Kâğıt faturalaşma 
süreci ortalama 5 günü alırken, 
e-fatura ile işlem süreci “anında” 
paylaşma imkânı sunuyor. Bu fırsattan 
yararlananların sayısı da gün geçtikçe 
artış gösteriyor. 3 Ekim 2016 itibarıyla 
kayıtlı e-fatura kullanıcı sayısı 10 
bin 748 ile sistemde yüzde 20’lik bir 
oranı temsil ediyor. Entegrasyonda 
bu sayı yüzde 6,5 ile 3 bin 397, özel 
entegratörde yüzde 73,5 ile 37 bin 
645. Tüm bu oranlar bize toplam 
kayıtlı kullanıcı sayısının 51 bin 790 

e-irSaliYe mÜJdeSi
iHraCatÇıYa
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olduğunu söylüyor. Yıllık ortalama 
e-fatura adedi ise 250 milyon. 

Fatura formatı UBL olamayan 
mükellefler…
E-fatura uygulaması yalnızca sisteme 
kayıtlı kullanıcılar arasında elektronik 
fatura düzenlenmesine olanak 
sağlarken, e-arşiv uygulaması ise 
e-fatura sistemine ilave olarak,  nihai 
tüketicilere ve e-fatura sistemine kayıtlı 
olmayan müşterilere de elektronik 
ortamda fatura düzenlenebilmesine 
olanak veriyor. Uygulamadan 
yararlanmak için mükelleflerin 397 
No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
ile getirilen e-fatura uygulamasına 
kayıtlı olmaları gerekiyor. Faturalarını 
UBL formatında oluşturan e-arşiv 
kullanıcıları; 397 sıra numaralı Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen 
e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan 
vergi mükelleflerine alıcısının talebi 
doğrultusunda faturanın basılabilir 
görüntüsünü de eklemek şartıyla, 
müşterilerine elektronik ortamda 
da iletebilirler. Fatura formatı UBL 
olamayan mükellefler oluşturdukları 
e-arşiv faturalarını müşterilerine 
kâğıt olarak göndermek zorundalar. 
E-arşiv uygulamasından yararlanan 
mükellefler elektronik olarak 
oluşturdukları e-arşiv faturaları 
vergi mükellefi olmayanlara talepleri 
doğrultusunda elektronik ortamda 
iletir veya kâğıt ortamında gönderirler. 

Uygulamanın avantajları
Uygulamayı kendi bilgi işlem 
sistemi üzerinde kullanmak isteyen 
mükellefler  www.efatura.gov.
tr internet adresinde yayımlanan 

“e-arşiv başvuru kılavuzu”nda 
açıklanan koşullara uygun olarak 
başvuru yapabilirler. E-arşiv 
uygulamasını Başkanlıktan izin 
almış özel entegratörlerin bilgi 
işlem sistemi üzerinde kullanmak 
isteyen mükellefler ise doğrudan 
özel entegratöre başvuracak olup 
ayrıca Başkanlığa başvuruda 
bulunmayacak. E-arşiv izni alan 
mükellefler ve özel entegratörlerden 
e-arşiv hizmeti alanlar, bu Tebliğ 
çerçevesinde oluşturdukları ikinci 
nüsha elektronik belgelerini ve e-arşiv 
raporlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, 
vergi kanunları ve diğer kanuni 
düzenlemelerin kağıt nüshalar için 
öngörmüş olduğu süreler dahilinde 
muhafaza ve istendiğinde ibraz 
etmekle yükümlüdür. E-arşiv, firmaları 
kâğıt nüsha saklama yükünden 
kurtardığı gibi saklama maliyetlerini 
düşürüyor ve firmaların belgelerine 
hızlı erişimine kolaylık sağladığı gibi 
aynı zamanda doğaya ve çevreye de 
katkı sağlıyor.

E-irsaliye geliyor
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
kayıt dışı ekonomi ile mücadele 
kapsamında elektronik uygulamalara 
yönelik çeşitli projeler hayata 
geçiriliyor. Bu kapsamda hâlihazırda 
yürütülmekte olan e-fatura, e-defter, 
e-bilet, e-arşiv projelerine ek olarak 
bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi 
planlanan e-irsaliye projesi üzerinde 
çalışmalar devam ediyor. E-irsaliye, 
veri format ve standardı Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından belirlenen, 213 
Sayılı VUK gereği bir irsaliyede yer 

Seminerin Moderatörlüğünü İHKİB Denetim Kurulu Üyesi Birol Sezer üstlenirken, konuşmacılar arasında; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Genel Müdür Yardımcısı Rasim Kutlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uzman Hasan Kaya, Gelir İdaresi Grup Başkanı Abdullah Kiraz, Gelir 
İdaresi Daire Başkanı İlhan Karayılan, E Platform Bulut Bilişim Genel Müdürü Taylan Portakaldalı, Gelir İdaresi Başkanlığı Elektronik Defter 
ve Belge Yönetim Müdürü Şahin Engin Uysal yer aldı. 

İTKİB, İMMİB ve İİB Genel Sekreterlikleri tarafından gerçekleştirilen "E-Dönüşüm 
Uygulamaları Bilgilendirme" semineri firmalar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. 
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alması gereken bilgileri barındıran, 
satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin 
merkezi bir platform (GİB) üzerinden 
gerçekleştirildiği elektronik bir 
belge. Yeni bir belge türü olmayan 
e-irsaliye, aynı zamanda kâğıt irsaliye 
ile aynı hukuki niteliklere sahip 
olacak. E-irsaliye projesi, e-fatura 
uygulamasında olduğu gibi kapalı 
bir sistem olarak hayata geçecek. 
Bu kapsamda yalnızca uygulamaya 
dâhil olanlar birbirlerine elektronik 
ortamda irsaliye düzenleyebilecek. 
Uygulama, zorunluluk esası olmadan, 
isteğe bağlı olarak 2017 yılı içinde 
hayata geçecek. E-irsaliye UBL, 
yani Universal Business Language-
Evrensel İş Dili tabanlı bir uygulama 
olacak. UBL 2.1 standardında irsaliye 
için, gerekli olan malların sevk 
edilmesi sırasında kullanılan belgeler 

ve sevk irsaliyesinin alıcı tarafından 
teslim alındığını gösteren belgeler 
kullanılacak.

Uygulama neleri getiriyor?
İrsaliye Yanıtı belgesi ile alıcılar, 
malı teslim aldıklarında satıcıya 
GİB sistemi üzerinden dönüş 
yapabilecek. Söz konusu belge ile 
malın tamamı kabul edilebileceği 
gibi, bir kısmı kabul bir kısmı 
iade edilebilecek. Uygulamada 
karşılaşılan kısmi kabul, iade ya 
da hatadan kaynaklanan teslimat 
işlemlerindeki aksaklıklar bu şekilde 
satıcıya iletilebilecek. E-irsaliye 
projesi kapsamında öncelikli hedef 
sevk irsaliyesi olmasına rağmen 
e-irsaliye belgesinde ayrıca, malı 
taşıyan aracın plaka bilgisi ile şoförün 
kimlik bilgisi de yer alacak. Proje 

Uygulamadan yararlanmak 
için mükelleflerin 397 No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile getirilen e-fatura 
uygulamasına kayıtlı 
olmaları gerekiyor.

ile piyasada vergi mevzuatı gereği 
kullanılmakta olan sevk irsaliyesi, 
elektronik ortama taşınacak olup, 
belge saklama ve belge basımı için 
yapılan harcamalardan büyük ölçüde 
tasarruf sağlanmış olacak.

Tek pencere sistemi...
Seminerde tek pencere sistemine 
de değinildi. Tek Pencere Sistemi, 
gümrük işlemleri sırasında istenen 
tüm belgelerin tek noktadan temin 
edilmesidir. Sistemin amaçları 
arasında; kaynakların etkin kullanımı, 
kontrolün etkinliğinin artırılması, 
işlemlerin basitleştirilmesi, işlem 
sürelerinin azaltılması, kâğıtsız işlem 
yapılmasının sağlanması, gümrük 
işlemlerinin şeffaflaştırılması, belge 
kontrollerinin elektronik olarak 
yapılması ve kullanıcı hatalarının 
ortadan kalkması yer alıyor. Sisteminin 
faydaları; belgelerin standart hale 
getirilmesi, izlenebilirliğin artırılması, 
belgenin mükerrer sunulmasının 
engellenmesi, firmaların uluslararası 
rekabet güçlerinin artması, 
kurumların ve firmaların onayladıkları 
belgeler ile ilgili bilgiye erişimin 
sağlanması yer alıyor. 

Kâğıt faturalaşma süreci ortalama 5 günü alırken, e-fatura ile işlem süreci “anında” 
paylaşma imkânı sunuyor. Bu fırsattan yararlananların sayısı da gün geçtikçe artış 
gösteriyor.

GÜNDEM
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Stilleriyle milyonları 
peşinden sürükleyen 

ünlüler, bu senenin 
çorap trendlerine kendi 

üsluplarıyla renk verdi. 2016 
yılında her zamankinden 

daha da ön plana çıkan 
çorap modası, herkesin 

olduğu gibi ünlülerin de 
sokak stillerinin belirleyici 

parçası oldu.

ÜnlÜlerin 
ÇOraP 

SeÇimleri



Taylor Swift Kellan Lutz

Zerafetin haylaz 
yüzü Taylor Swift, 
kibar kombinini 
sezonun son modası 
diz üstü çoraplarla 
hareketlendirmiş.  
Bordo renk tercih 
ettiği çorapları adeta 
kombinin imzası gibi 
duruyor. 

Genç kızların sevgilisi 
yakışıklı oyuncu 
Kellan Lutz, uzun 
havlu çoraplarıyla 
tamamladığı 
kombiniyle spora 
hazır görünüyor.

Sarah Jessica 
Parker markete 
giderken bile tarzını 
konuşturanlardan. 
Parker, açık 
ayakkabı içine 
çorap modasını 
kendi stiliyle 
özdeşleştirmiş. 

Sarah Jessica Parker
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Cara Delevingne Rita Ora

Güzel manken Cara 
Delevingne salaş ve 
şık stilini genelde 
diz üstü çoraplarla 
tamamlamayı tercih 
ediyor. Delevingne, 
modanın asi ve şık 
kızı olmayı uzun 
bir süre kimseye 
kaptırmayacak gibi. 

Rita Ora, günlük 
hayatında tercih 
ettiği karmaşık 
kombinlerini, 
hareketli çoraplarla 
tamamlamayı tercih 
ediyor. Ora, son 
dönemlerin modası 
olan terlik ve çorap 
kombiniyle oldukça 
spor bir stil yaratmış. 

Ünlü şarkıcı Paloma 
Faith, kendine 
has tarzını açık 
ayakkabı içine 
giydiği çoraplarla 
tamamlıyor. Faith’in 
tercih ettiği kırmızı 
ayakkabı ve beyaz 
çorapları gerçekten 
tarz duruyor.

Paloma Faith
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ÇOraP 
trendleri 

YÖn VeriYOr

Rengârenk çorapların trendi 
bu sezon da sürerken, 
dövme desenleri sezona 

damgasını vuracak. Açık burunlu 
ayakkabıyla giyilen çoraplar ise 
bambaşka bir stilin öncüsü olacak. 
Bu sezon çorap seçimlerinin 
giyim ve kuşam üzerindeki bariz 
etkisini göreceğimiz bir yıl olacak. 
Karşınızda 2017 İlkbahar/Yaz-
2017/18 Sonbahar/Kış çorap 
trendleri…

mOdaYa
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İlkbahar/Yaz trendini 
etkileyen ana spor dalı 
tenis olarak karşımıza 
çıkıyor.

Açık burunlu ayakkabıyla 
giyilen pastel renkli 
çorapların engel olunamaz 
yükselişi söz konusu… Simli ve pullu çoraplar yalnızca 

günlük hayatta değil, şık bir 
gece elbisesinin altında da 
tercih edilecek. 

2017 -18ilKbaHar / Yaz trendleri
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Transparan ve 
desenli çoraplar 
tasarıma ayrı bir 
soluk getirecek. 

Sandaletlerle 
beraber çorap 
giyimi fazlasıyla 
tercih edilecek, 
özellikle 
erkeklerde… 

Yiyecek 
temalı çorap 
tasarımları 
dikkat 
çekecek; 
muz, karpuz, 
ananas, vb.

TREND



69

Çocuk çoraplarında ise 
süper kahramanlar ve 
hayvan motifleri öne 
çıkıyor. 

Küreselleşen 
dünyada 
karışan kültürler 
çoraplara da 
sirayet ediyor. 



70

2017 -18

SOnbaHar -Kış 

trendleri

Uzun çoraplar 
kullanımını 

her renkten 
göreceğimiz 

yıllar bizi 
bekliyor.

TREND
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Yılbaşı temalı 
çorapların kış 

aylarında trendi 
yükseliyor. 

Unisex çoraplar 
popülaritesini 
önümüzdeki 
yıllarda da 
koruyacak.
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Topuklu 
ayakkabılarda 
kısa çorap tercihi 
etkisini birkaç yıl 
daha sürdürecek. 

Özellikle çoraplarda 
dövme desenleri 
önümüzdeki 2 yılın 
trendi olacak. 

TREND
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TREND

ÇOraP trendleri
artık sadece kışın değil ilkbahar 

ve yaz aylarında da çorap 
hayatımızın bir parçası. 
Üstelik sadece ihtiyaç için 

değil moda trendleri açısından da 
yaz ve çorap artık birbirine oldukça 
yakın iki kavram. 2017 ilkbahar yaz 
modası ön gösterime başlamışken, biz 
de çorap özelinde neler bizi bekliyor 
paylaşalım istedik.
Özellikle ilkbaharın dengesiz havaları 
için çorap giymek çok akıllıca bir 
tercih. Kısa elbiselerle kombinlemek 
isterseniz, yaratıcılığınızın sonu 
yok. Oversize hırkalar da elbiselerle 
birlikte şıklığınızı tamamlayacak ve 
mevsim geçişlerinde kurtarıcınız 
olacak. Külotlu çorap modellerinde 
dövme trendi azalırken, yerini düz 

pastel tonda ince çoraplara ve gece 
kombinlerinde simli modellere 
bırakıyor.

Modaya uymak için 
tek yapmanız gereken 
doğru çorap modelleri ile 
ayakkabıları kombinlemek
Son yıllarda özellikle bu mevsimlerde 
kısa pantolon altına giyilen 
ayakkabıdan gözüken çoraplar ve açık 
ayakkabı içerisine giyilen çoraplar 
çok moda. Bu modaya uymak 
için tek yapmanız gereken doğru 
çorap modelleri ile ayakkabıları 
kombinlemek. Açık ayakkabı çorap 
modellerinde dikkat etmeniz 
gereken çoraplar ile ayakkabıların 
renk uyumu, çorapların desenleri 

2017 ilKbaHar & Yaz

Sadece kışın değil ilkbahar 
ve yaz aylarında da çorap 
hayatımızın bir parçası oldu. 
Üstelik sadece ihtiyaç için 
değil moda için!

Damla YÖNDEMlİ
Daymod Pazarlama Müdürü
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ve dokuma biçimlerine bağlı olarak 
dantel, tül, kabartma ya da aksesuar 
gibi detayların kıyafetinizin diğer 
parçaları ile uyumu.
Gizli çoraplar özellikle yaz aylarında 
açık ayakkabıların tamamlayıcısı. 
Suba, babet çorabı gibi farklı isimlerle 
adlandırılan çoraplar ayakkabınızın 
ayağınızı vurması gibi olumsuz 
durumları önlerken, farklı desen ve 
modellerle de stil sahibi bir çözüm 
önerisi. 

Ve tabii ki diz üstü çoraplar!
Çorap modasını uzun süredir meşgul 
eden bir diğer trend de dizüstü 
çoraplar! Yine son yıllarda sıkça 
karşılaştığımız bu çorap modeli 
özellikle bahar aylarından yaza 
geçişlerde tercih edebileceğiniz 
modellerden. Şort altına ya da 
eteklerle özellikle çok yakışan bu 
modellerde file dokular ve eğlenceli 

karakterler göze çarpıyor.
Son yılllarda en çok giymeyi 
sevdiğimiz, neredeyse her mağazada 
olan Sneakers ayakkabı modelleri 
de desenli çoraplarla giyilerek 
farklı bir tarz sunuyor. Sneakers 
ayakkabılarınızın içine özellikle son 
derece renkli, desenleri genellikle 
büyük ve belirgin, kumaş yapısı 
olarak ise ince ve terletmeyen çorap 
modelleri yaz ve bahar ayları için 
önerilerimiz arasında. Sneakerslarla 
beraber spor ayakkabı içerisine de 
kullanabilirsiniz.
Bahar aylarıyla birlikte başlayan 
düğün sezonu da jartiyerleri ön 
plana çıkarıyor. Klasik modellerden, 
aksesuarlı modellere kadar geniş bir 
yelpaze sunan jartiyer grubunda da 
canlı renkler ön planda olacak.

2017'de renkli 
çorap modası 
tam hızıyla 
devam edecek

ÇORAP ARTIK 
TAMAMLAYIcI DEğİL 
TARzINIzIN BELİRLEYİcİSİ

Her yıl artan çeşit ve 
modaya yön veren 
tasarımlarla çoraplar, 
kombin tamamlayıcısı 
olmaktan çıkıp tarzın 
ana unsuru haline 
geldi. Yaz aylarında açık 
ayakkabı ve terlik içine 
giyilmesiyle modadaki 
algıyı değiştiren çoraplar, 
kış aylarının griliğine 
renk katıyor. 1990’ların 
başında pantolon, 
ceket takımların revaçta 
olmasıyla düşen çorap 
satışları, 2000’li yıllarda 
kıyafetleri bile geride 
bırakarak altın çağını 
yaşamaya başladı. Artık 
kadınlar desen desen 
çoraplarının üzerine 
salaş kazak ve tişörtler 
geçirerek kendini dışarı 
atabiliyor. Önceleri 
sadece sıcak tutsun 
algısıyla üretilen ya da 
giyilen çoraplar artık 
stilinizi ifade etmenin yeni 
biçimi. 
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EğİTİM

YÖnetimin rOlÜ

Bir ülkenin kalkınması ile 
eğitim sistemi arasında bir 
ilişki vardır. Eğitim sorunlarını 
çözmüş ve azaltmış olan 
toplumların kalkınmışlık 
düzeylerinin de yüksek 
oldukları görülmektedir.

eğitim, bireylerin gelecekteki 
yaşamını şekillendirecek 
davranışları kazandıracak çok 
yönlü bir etkinliktir. Öyleyse 

eğitim, yaşamsal öneme sahip bir 
olgudur. Okullar, eğitim sisteminin 
en temel, en kritik öğeleri ve alt 
sistemleridir. Eğitim sisteminin 
amaçları, okul olarak tanımlanan 
formal örgütlerde gerçekleştirilir. 
Sonucun alınması, okulun etkili 
işleyişine bağlıdır. Eğitimin ve okulun 
birey ve toplum açısından çok önemli 
ve yararlı olduğundan kimsenin 
şüphesi bulunmamaktadır. Bir ülkenin 
kalkınması ile eğitim sistemi arasında 
bir ilişki vardır. Eğitim sorunlarını 
çözmüş ve azaltmış olan toplumların 
kalkınmışlık düzeylerinin de yüksek 
oldukları görülmektedir.
Okulun temel işlevi eğitim ve 
öğretimdir. Okulun işleyişinden 

birinci derecede sorumlu kişi de 
yöneticisidir, okul müdürüdür. 
Öyleyse okul müdürünün de temel 
sorumluluk alanı öğretim, fonksiyonu 
da öğretimsel liderlik olmak 
zorundadır. Bir okulda müdürün 
liderlik uygulaması, öğretmen ve 
öğrencilere bireysel gelişmeyi sağlayan 
amaçlarını gerçekleştirme fırsatı 
sağlamalıdır. 

“Mazeretlere sığınmak 
sorumluluktan kurtarmaz”
Okulların işlevini yerine getirmesinin 
önündeki engellerden çoğunluğunun 
toplumsal sorunların sonuçları olarak 
okulları da etkilemesi olsa da başta 
okul müdürü, idari kadro ve öğretim 
kadrosuyla bu sorunların üstesinden 
gelmeye çalışması gerekmektedir. 
Mazeretlere sığınmak sorumluluktan 
kurtarmadığı gibi aksine istekle 

eĞitimde
Erol DEMİr
Milli Eğitim Müdürlüğü 
Bakırköy İlçe Şube Müdürü
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başlanan yöneticilik görevine gelmiş 
olmak, başarmak iddiasında olduğu 
manasını taşımaktadır. Eğitim ve 
insan odaklı kurum olan okulların 
yöneticileri özellikle bireyler arası 
ilişki ve iletişimi olabildiğince olumlu 
ve iyi yerine getirme sorumluluğu 
gerektirmektedir. 
Okul yöneticisinin, sürekli birebir 
iletişimde olduğu başta öğretmenler 
olmak üzere toplumun her kesimince, 
sosyal statüsünün yükselebilmesi için 
birçok yönden üstün niteliklere sahip 
olması gerekmektedir. Bir yönetici 
okuldaki iletişimi ne kadar iyiyse 
yönetimde de o derece başarılıdır. 
Öyleyse, yöneticinin elindeki en iyi 
araç iletişimdir.
Her şey bir diğer şeyle ilgilidir. 
Açık sistem yaklaşımıyla, değişen 
teknolojik, sosyal, ekonomik ve siyasal 
yapılar, örgüt üzerinde, değişim 
yönünde, çevreye uyum için bir baskı 
oluşturmaktadır.
Bir makinenin belli bir süre üretim 
sonunda bazı parçalarının onarılması 
belki de yenisiyle değiştirilmesi 
zorunludur. Hatta teknolojik ömrü 
dolduğunda bu makineden tümüyle 
vazgeçilmesi kaçınılmazdır. Tıpkı öyle 
de, belli bir amacı gerçekleştirmek için 
kurulan örgütlerin zamanla değişim 
ve yenileşme sürecini yaşaması da 
kaçınılmazdır. Eğitim kurumlarının 
akıl almaz hızla gelişen bilgi çağında, 
çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri 
takip ederek alıcı, toplum yararına 
sunması ile verici, aynı zamanda 
da kendisini onarıcı ve geliştirici 
konumda olması sonucu sistemin iyi 
değerlendirilmesine ve kendilerini 
sürekli yenilemelerine gereksinim 
sonsuzdur.
21. yüzyıl'da yönetime ilişkin yeni 
değerlerden; insanların ortak 
performansı ile görevi başarabilmek 
için güçlü yanlarını etkili hale 
getirmek, gelenek, tarih ve kültürü 
yönetim içinde kullanabilmek 
ulus olmanın gereği sayılabilir. 
Okulun müşterisi olan öğrenci 
eğitimi süresince öğrendiğini 
mezun olduğunda toplumun takdiri 
altında kullanabilmelidir. Çağdaş 
eğitim teknolojilerinin okulda etkin 
kullanımı, öğrenme ve öğretme 
kuram ve yöntemlerinin maharetle 
uygulanması, özgür, demokratik ve 
katılımcılığın sağlanması tamamen 

okul yöneticisinin iletişim ve sosyal 
etkileşme becerisiyle doğru orantılıdır.

“Eğitim barış ve mutluluk için 
hayati öneme sahip”
Eğitim, bireye toplumsallaşmayı, 
kültürel aktarımı, demokratik 
yaşama bilincini öğreten bir araçtır. 
Eğitim, insanların dünyada barış 
ve mutluluk içinde yaşayabilmesi 
için hayati öneme sahip, sonsuz bir 
süreç etkinliği olduğundan, kişilerin 
keyfiyetine bırakılmamalıdır. Eğitim 
etkinliğinin temelde gerçekleştirildiği 
okullar ve yöneticilerinin de çağın 
gereklerine, toplumun talep ve 
ihtiyaçlarına yönelik gelişimini 
bilimsel metotlarda takip etmeleri 
gerekmektedir. Eğitimi sadece okulla 
sınırlandırmak yerine, yaşam boyu 
eğitim felsefesiyle, her zaman ve 
mekanda gerçekleştirilebileceği 
yönünde düşünsel bir bilinç 
oluşturulmalıdır. Ulusal eğitiminde 
yeri geldiğinde sorgulanarak, 
globalleşen dünyada uluslararası 
normlarda ve ulusal içerikte eğitim 
programları planlanmalıdır. 

“Türk eğitim sistemi hantal 
yapıdan kurtulmalı”
Türk Eğitim Sistemi, kırtasiyeci, 
bürokratik ve hantal yapıdan 
kurtarılarak yerinden yönetim 
ilkesiyle yeniden yapılandırılmalıdır. 
Gelişmiş ülkelerde teknolojinin de 
desteğiyle okulsuz (evde-işyerinde) 
uzaktan eğitim yaygınlaşırken, 
ülkemizde deson yıllarda oldukça 
mesafe katedilmiştir. Eğitimin 
uzaktan oluşuyla okulun ortadan 
kalkması eğitim yöneticiliğinin 
değerini azaltmaz, aksine daha da 
etkin olmasını gerektirir. Varolan 
genç nüfusun tümüne nitelikli hizmet 
vermekte bazen yetersiz kalınan devlet 
okullarına özel sektörün eğitimdeki 
payının son yıllarda devlet teşvik ve 
desteğinin de arttırılmasıyla önemli 
katkısı olmaktadır.
Geleceğin okulları, konulara değil 
problemlere odaklanmış, öğrenmeyi 
öğreten, öğrenileni organize 
edebilen kullanabilen ve yöneten, 
toplumun değişimine öncülük eden 
bilgi yönetim merkezleri olarak 
algılanmalıdır. Eğitim yöneticileri, 
okulu ve eğitim programlarını 
öğrencilerin iş bulmalarını, çalıştığı 

işte başarı sağlamalarını, topluma, 
doğaya, çevreye ve kültüre katkıda 
bulunmalarını sağlayacak şekilde 
düzenlemelidir. Eğitim yöneticileri, 
okulda destekçi ve birlikçi bir yönetim 
biçimi sergilemelidir. 
Genel anlamda eğitim sisteminde 
de varsa başarısızlığın nedeni kötü 
yönetimdir. Ancak tüm sorunların 
kaynağı da yönetim değildir. 
Dünyada çok geniş bir sosyal 
değişim yaşanmaktadır. Kadının 
rolü, nüfusların etnik ve yaş gibi 
demografik yapısı, gelir farklılıkları, 
bilgi teknolojileri, toplumsal talep 
ve katılım isteği, tarım ve üretim 
sektörünün pazarda etkinliğini gitgide 
hizmet sektörüne bırakması, kırsal 
alan yerine büyüyen şehirler, insan 
hakları bilinci, toplumsal çatışmalar 
bu değişimden bazılarıdır. 
Okullar ve eğitimcilerin bu geniş ve 
hızlı değişimi yakalayabildiklerini 
söylemek oldukça güçtür. Eğitim 
yöneticileri, resmi tanımdan 
sıyrılarak değişimci liderlik yönünde 
yol almalıdır. Eğitim yöneticileri 
öğrenmeye liderlik etmelerini; 
insanların kritik yapmalarını, 
görüşlerini rahatça açıklamalarını, 
dinlemeleri, soru sormalarını, 
araştırmaya katılımının sağlanması ve 
bunun gibi değerlerin desteklenmesi 
olarak anlayabiliriz. Bunun için sosyal 
değişimle birlikte resmi gündemin 
örtüşmesi sağlanmalıdır. Eğitim 
yöneticileri, eğitimle ilgilenenleri 
toplantılara davet etmek, okulu 
gezdirmek ve eğitim materyallerini 
zenginleştirip yaygınlaştırmaya destek 
anlamında ilişkilerin geliştirilmesi 
önemli bir adım olacaktır.
Eğitim yönetimini ve yöneticisini 
diğer alanlardan ayrı özel olarak ele 
almak, insanı şekillendiren, toplumun 
geleceğine yapılacak müdahalenin 
sonuçlarının olumlu ya da olumsuz 
olmasına verilecek karar olarak görmek 
gerekmektedir. Bununla birlikte 
okullara da gereken önem verilmelidir. 
Okulu yönetecek kişilerin mutlaka belli 
yeteneklere sahip olanlar arasından 
seçilmesi, yetiştirilmesi ve zaman 
içinde hizmetiçi eğitimle geliştirilmesi 
başarının anahtarı olacaktır. Kişisel 
sorunları çözümlenmiş bir yönetici, 
yönetsel sorunların kaynağı olmayacak, 
hatta örgütsel sorunların bazılarını da 
kendiliğinden çözümleyecektir.
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VERİLER

aralık 2016'da yapılan hazır giyim ihracat rakamı 
yıl geneli için hesaplanan 1,4 milyar dolarlık aylık 
ortalama ihracat değerinin altında kaldığı görülüyor. 
Aralık ayında 28 Avrupa Birliği ülkesine hazır giyim 

ve konfeksiyon ihracatı yüzde 6,3 azalarak 986 milyon 996 
bin dolar oldu. Aralık ayında alt mal grupları ihracatına 
bakıldığında ise örme giyim eşyaları ihracatının 692,1 milyon 
dolar ile zirvede olduğu görülüyor. Aralık 2016 döneminde 
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel 
ihracatındaki payı yüzde 10,8 düzeyinde gerçekleşti. 2015 
yılı Aralık ayında 1 Euro 1,0865 ABD Dolarına eşit iken, 2016 
yılının Aralık ayında Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı 
yüzde 2,88’lik düşüşle 1,0552 dolar düzeyine geriledi. 

Parite ihracatı etkiliyor 
Bu çerçevede, 987 milyon dolarlık Euro bölgesine yapılan 
ihracat, yüzde 2,88’lik pariteden kaynaklanan fiktif düşüşten 
arındırıldığında, 1 milyar dolarlık gerçek değere ulaşılmakta 
ve bu durumda 2016 yılı Aralık ayında reel bazda toplam 
ihracat tutarı 1,4 milyar dolar olup ihracatta reel anlamda 
yüzde 3,5’lik değil yüzde 1,5’lik düşüş meydana gelmiş olduğu 
görülüyor. 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan 
verilere göre, giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite 
kullanım oranı 2016 yılının Aralık ayında yüzde 76,4 olarak 
gerçekleşti. Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay 
(Kasım 2016) yüzde 75,3 ve bir önceki yılın aynı ayında (Aralık 
2015) ise yüzde 76,5 olarak açıklanmıştı. Bu rakamlar ışığında, 
giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kulanım oranının 
2016 Kasım ayına göre yüzde 1,4 oranında arttığı ve 2015 
Aralık ayına göre ise yüzde 0,1 oranında azaldığı görülmekte.

Hazır giYim aralıK 2016 PerFOrmanSı
2016 Aralık ayında Türkiye’den 1,3 milyar dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 
yapılmış, ihracatın 2015’in Aralık ayına kıyasla yüzde 3,5 oranında azaldığını görüyoruz.

ÜLKELERE GÖRE HAzIR GİYİM 
ARALIK İHRAcATI

ALMANYA 269,4 MİLYON DOLAR 

İNGİLTERE 162,6 MİLYON DOLAR  

İSPANYA 147,2 MİLYON DOLAR 

FRANSA 77,3 MİLYON DOLAR 

HOLANDA 80,8 MİLYON DOLAR  

İTALYA 50,2 MİLYON DOLAR  

POLONYA 23,3 MİLYON DOLAR  

IRAK 56,7 MİLYON DOLAR  

ABD 41,3 MİLYON DOLAR 

DANİMARKA 39,7 MİLYON DOLAR 

ALT MAL GRUPLARININ ARALIK AYI 
İHRAcATINDAN ALDIğI PAY

161  
MİLYON DOLAR

471,4   
MİLYON DOLAR

DOKUMA 
GİYİM VE 

AKSESUARLARI

692,1  
MİLYON DOLAR

ÖRME 
GİYİM VE 

AKSESUARLARI

HAZIR 
EŞYALAR VE 
EV TEKSTİLİ
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iHraCattaKi gelişmeler
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Sektörler Bazında İhracat (milyar $, İlk 15 Sektör) 

2015 Ocak-Aralık 2016 Ocak-Aralık Kaynak: TİM İhracat Verileri

Sektörler Bazında İhracat (milyar $, İlk 15 Sektör)

2016 ÇOraP iHraCatı
Türkiye 2016 yılı gibi zor bir yılı 142,6 milyar dolar ihracat 
ile geride bıraktı. 2016 yılında 17 milyar dolar rakamına 
ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü içerisinde çorap 
ihracatının payı 1 milyar 43 milyon dolar oldu. Bir önceki 

yıla göre yüzde 1,3 oranında artış yakalayan çorap sektörü 
2016 yılında 1 milyar 491 milyon çift ve 146,5 milyon adet 
çorap ihraç etti. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 9,1 
artış anlamına geliyor. 

MİKTAR TUTAR ( FOB USD )

2015 2016 DEğ.(%) 2015 2016 DEğ.(%)

ÇİFT 1.366.494.978 1.491.756.389 9.17 766.873.409 800.354.332 4,37

ADET 145.423.915 146.503.180 0,39 265.429.846 243.298.374 8,34

TOPLAM 1.512.423.915 1.638.259.568 8.34 1.032.303.254 1.043.652.605 1,34

ÜLKE 2015 YILI TUTAR (USD) 2016 YILI TURAR (USD) DEĞİŞİM (%)

İNGİLTERE 287.745.020 252.638.962 -12,2

ALMANYA 209.610.385 225.627.082 7,7 

FRANSA 100.886.204 111.624.783 10 

İSPANYA 44.786.090 48.290.133  8,4 

HOLLANDA 46.776.739 47.226.207 1,0  

İTALYA 31.720.770 34.450.114  8,8  

BİRLEŞİK DEVLETLER 14.687.107 14.796.775  1 

ŞİLİ 696.042 3.736.884  535

BULGARİSTAN 1.421.682 8.893.326 620 

GÜRCİSTAN 2.588.822 4.745.157 87 

TİM verilerine göre, Aralık ayında ihracat bir önceki yılın 
aynı ayına göre %7,4 oranında artarak 12,4 milyar dolar oldu. 
Bu dönemde en çok ihracat yapan sektör 2,4 milyar dolarla 
otomotiv olurken, bunu sırasıyla 1,34 ve 1,28 milyar dolarla, 
hazır giyim ve konfeksiyon ile kimyevi maddeler takip 
etti. Aralık ayında otomotiv ile kimyevi maddeler ihracatı 

sırasıyla %27,1 ve %1,6 
oranlarında yıllık artış, 
hazır giyim sektörü ise 
%3,5 oranında düşüş 
gerçekleştirdi. Aralık 
ihracat sıralamasında 
4. olan elektronik 
grubunda da %1,8’lik 
bir yıllık bazda 
artış kaydedildi. Bu 
dönemde sektörler 
genelinde, gemi ve 
yat sektörü %155 artış 
ile dikkat çekerken, 
en keskin düşüş, 
ihracatı her biri %24,6 
oranında gerileyen 
savunma ve havacılık 

sanayi ile fındık ve mamullerinde görüldü. Öte yandan, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı ve TİM’den farklı 
olarak ham ve yarı işlenmiş altın ihracatını da içeren geçici 
resmi rakamlara göre ihracat, 2016 yılını %0,8 oranında bir 
düşüşle 142,6 milyar dolar seviyesinde tamamladı. 2016 yılında  
en yüksek değerde ihracat yapan sektör ise, otomotiv oldu.

ÇORAP İHRACATINDA ÖNCE ÇIKAN ÜLKELER 



İLGİLİ KURUMLAR

Adres: Turgut Reis Mah. Barbaros Cad. Özel Blok 
No: 5 Giyimkent-Esenler/İSTANBUL

Tel: 0 212 438 32 08
e-posta: csd@csd.org.tr

Web: www.csd.org.tr

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon
İhracatçı Birlikleri (İTKİB)
Telefon: 0 212 454 02 00 
e-mail: info@itkib.org.tr
Web: www.itkib.org.tr

Ayakkabı Yan Sanayicileri
Derneği (AYSAD)
Tel: 0 212 549 36 12 
e-posta: info@aysad.org
Web: www.aysad.org

Birleşmiş Markalar
Derneği (BMD)
Tel: 0 212 320 82 00
Web: www.birlesmismarkalar.org.tr

İHKİB Eğitim Vakfı
Tel: 0 212 454 01 65-66
e-posta: vakif@itkib.org.tr
Web: www.ihkibev.org.tr

Konfeksiyon Yan Sanayicileri
Derneği (KYSD)
Tel: 0 212 438 12 96 – 97
e-posta: kysd@kysd.org.tr
Web: www.kysd.org.tr

Laleli Sanayici ve 
İşadamları Derneği (LASİAD)
Tel: 0 212 516 90 52 - 53
e-posta: lasiad@lasiad.org.tr

Merter Sanayici ve 
İş Adamları Derneği (MESİAD)
Tel: 0 212 643 47 22
e-posta: mesiad@mesiad.org.tr
Web: www.mesiad.org.tr

Moda Tasarımcıları Derneği (MTD)
Tel: 0212 296 90 45
Web: www.mtd.org.tr

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
Tel: 0212 438 45 75
e-posta: mhgf@mhgf.org.tr
Web: www.mhgf.org.tr

Osmanbey Tekstilci 
İşadamları Derneği (OTİAD)
Tel: 0 212 231 92 85
e-posta: otiad@otiad.org.tr
Web: www.otiad.org.tr

Örme Sanayicileri Derneği (ÖRSAD)
Tel: 0 212 637 68 05
e-posta: orsad@orsad.org.tr
Web: www.orsad.org.tr

Tescilli Markalar Derneği 
(TMD)
Tel: 0 212 245 69 29
e-posta: info@tescillimarkalar.org.tr
Web: www.tescillimarkalar.org.tr

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri
ve İşadamları Derneği  (TETSİAD)
Tel: 0 212 292 04 04 (pbx)
e-posta: info@tetsiad.org
Web: www.tetsiad.org

Türkiye Denim Sanayici ve
İşadamları Derneği 
(DENİMDER)
Tel: 0 212 474 75 30 
e-posta: info@denimder.com
Web: www.denimder.org.tr

Tüm İç Giyim Sanayiciler
Derneği 
(TİGSAD)
Tel: 0 212 438 65 15
e-posta: info@tigsad.org
Web: www.tigsad.org

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri
Derneği (TASD)
Tel: 0 212 549 71 71
e-posta: info@tasd.com.tr
Web: www.tasd.com.tr

Türk Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD)
Tel: 0 212 665 27 47
e-posta: info@tdkd.org.tr
Web: www.tdkd.org.tr

Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayi Teknoloji ve
Tasarım Araştırma
Geliştirme Vakfı (TARGEV)
Tel: 0 232 488 61 23 
e-posta: targev@targev.org.tr
Web: www.targev.org.tr 

Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve 
Eğitim Vakfı (TASEV)
Tel: 0 212 470 51 53
Web: www.tasev.org.tr

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD)
Tel: 0 212 639 76 56
e-posta: tgsd@tgsd.org.tr
Web: www.tgsd.org.tr

Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV)
Tel: 0 212 558 23 02
e-posta: info@turdev.org
Web: www.turdev.org

Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD)
Tel: 0 212 438 06 60
e-posta: info@trisad.org
Web: www.trisad.org

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri
Derneği (TTTSD)
Tel: 0 282 758 35 64
e-posta: info@tttsd.org.tr
Web: www.tttsd.org.tr

Türk Tekstil Vakfı (TÜTEV)
Tel: 0 212 227 06 05
e-posta: info@turktekstilvakfi.com
Web: www.turktekstilvakfi.com








