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“İhracatımızı, İthalatın 
Çok Üstünde Artıracağız”

Ticaret su gibidir, engel koysanız da her 
zaman kendine akacak bir yol bulur. Ticareti 

yönlendirecek yolu kendimiz çizemezsek, sektör ve 
ülke olarak zor bir sürece girebiliriz.

Değerli dostlarım, İlker 
Başkanımdan devraldığım 
bu köşede ilk yazıma, 13. 
Yönetim Kurulu adına 

teşekkür ederek başlamak istiyorum. 
Her sayımızda; piyasalar, sektörümüz-
deki gelişmeler ve yaptığımız çalış-
malar hakkında bilgileri bu bölümde 
paylaşmayı planlıyorum. 

2021 yılının son virajından geçti-
ğimiz şu günlerde, çok değişkenli ve 
hareketli bir piyasa yaşıyoruz. Pande-
mi tehdidi, artık küresel ticaretin ana 
gündeminden düşerken, normalleşme 
sürecinin gündeme yeni konular ek-
lediğini görüyoruz. Bunların başında 
da enflasyon ve ham madde tedariki 
geliyor.

Diğer yandan Türkiye’deki üreticiler 
olarak belki de ilk defa “siparişlerin 
kolay alındığı fakat zor fiyat verebil-
diğimiz” bir dönem yaşıyoruz. Birçok 
sektörde olduğu gibi hazır giyim ve 
çorap siparişlerinde de yoğun bir talep 
ile karşı karşıyayız. İlk üç çeyrekte 
çorap sektörümüzün yaptığı ihracattaki 
yüzde 30’luk artış da bunu doğruluyor. 
Fakat döviz kurlarındaki hareketlilik ve 
günlük değişen ham madde maliyet-
leri, planlama yapmamızı ve siparişleri 
yönetmemizi oldukça zorlaştırıyor.

Oysa ülke olarak, hazır giyim 
sektöründe ham maddede dışa bağımlı 
olmama avantajımızı kullanarak, 
küresel pazarda rekabetçi bir pozisyon 
alma fırsatını değerlendirebilme şansına 
sahibiz. Bugün gelinen noktada ise bu 
avantajımızı kullanamadığımız gibi 

bunun dezavantaja dönüşmeye başladı-
ğını görüyoruz. Çünkü sektörümüzün 
ihtiyaç duyduğu iplik ve elyaf ham 
maddesi, küresel piyasalara nazaran 
Türkiye’de, yüzde 20-30 daha pahalı. 
Dövizin değer kazanmasıyla birlikte 
ham madde üreticileri ihracata yöneldi. 
2021 yılında ihracatını yüzde 100’ün 
üzerinde artıran tekstil ürünlerinin 
başında ise iplik ve elyaf geliyor.

Serbest ticaret ilkeleri doğrultusun-
da, ticarete müdahale edilmesini çok 
doğru bulmuyorum. Fakat izlenen stra-
tejinin ülkenin ekonomik hedefleriyle 
ne kadar uyumlu olup olmadığının da 
sorgulanması gerektiğine inanıyorum.

Bildiğiniz gibi Merkez Bankası 
geçtiğimiz aylarda almış olduğu faiz 
kararlarıyla, enflasyonla mücadeleye 
cari açığı düşürerek devam edileceğini 
vurguladı. Yani ihracatımızı, ithalatın 
çok üstünde artıracağız. Bunu da ancak 
katma değerli ihracatla başarabiliriz.

Hazır giyim sektörümüz, en fazla 
ihracat yapan üçüncü sektör olmasının 
yanı sıra en çok cari fazla (yılda 15 
milyar dolar civarı) veren sektör olması 
sebebiyle cari açığı kapatmada kilit 
rol oynayabilecek sektörlerin başında 
geliyor. Fakat sektör oyuncuları, ihtiyaç 
duyduğu ham maddeyi kendi ülkesin-
de, rakiplerinden daha ucuza temin 
edemediği için ithal etme planları 
yapıyor. Bu durum sektörün küresel 
pazarda rekabetçi olma şansını azaltıyor. 
Bu da ülkenin ekonomik hedefleriyle 
pek uyuşmuyor.

Ticaret su gibidir, engel koysanız 
da her zaman kendine akacak bir yol 
bulur. Ticareti yönlendirecek yolu ken-
dimiz çizemezsek, sektör ve ülke olarak 
zor bir sürece girebiliriz.

2021 yılını sağlıklı ve umutlu bitir-
meniz dileğiyle…

Başkandan

Ender DOĞAN
Çorap Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Üç kuşaktır Vermont’ta çorap üreten Amerikalı 
çorap markası Darn Tough Socks, son günlerde 
önemli bir sosyal sorumluluk projesi ile dikkatleri 
üzerinde topladı. Tüm hava koşullarına uygun, 
birinci sınıf çorapları ile ömür boyu garanti sunan 
Darn Tough Vermont, tüm gelirin Vermont 
Foodbank’a bağışlanacağı bir çorap tasarladı. 
Gıda güvensizliği ile gıdaya ulaşımdaki eşitsizliği 
odağına alan ve açlığı azaltmayı hedefleyen şirket, 
tasarladığı çorapların satışından elde edilecek tüm 
geliri, çocuklarını beslemek için okul yemeklerine 
güvenen ailelere yardım etmek için kullanıyor. Ma-
yıs ayından bu yana yaklaşık 40 bin dolar toplayan 
şirket, 19 Mayıs’da çevrim içi satışlarından elde 
ettiği kârının yüzde 100’ünü Vermont Foodbank’a 
bağışlayarak, 39 bin 230 öğün yemek sağladı. 
Darn Tough Socks yaptığı iş birlikleri ve ortaklık-
larla projeyi istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.

30 yılı aşkın süredir dış mekân çorapları üreten Pireneler 
merkezli Lorpen, yeni çoraplarında geri dönüştürülmüş 
malzemeleri cesurca kullanarak sürdürülebilirlik adına 
bir adım daha attı. Şirket, 2022 İlkbahar/yaz için hazır-
ladığı koleksiyonda; daha önceleri kullandığı Coolmax 
polyesteri, geri dönüştürülmüş PET şişelerden yapılan 
Coolmax Ecomade ile 
değiştirdi. Yeni seride 
ayrıca, belirli alanları 
güçlendirmek için 
kullanılan standart 
naylon ve uyumu 
artıran Lycra, atık 
balık ağlarından geri 
dönüştürülmüş naylon 
ile değiştirildi. Bahsi 
geçen tüm iplikler-
de, Lorpen’in geri 
dönüştürülmüş iplik 
stilleri için yarattığı 
“ekomühendislik” mührü bulunuyor. Bu inovasyon 
süreci, Lorpen’in izlediği sürdürülebilir üretim iş modeli 
doğrultusunda gelişiyor. Lorpen’in fabrikası ISO 14001 
çevre sertifikasına sahip olmasının yanında şirketin kul-
landığı elektrik, yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor ve 
ürünlerde hiçbir kimyasal kullanılmıyor.

Amerikalı Çorap Markası 
Darn Tough Socks’dan 

Anlamlı Proje
Lorpen’in 2022 İlkbahar/Yaz 

Koleksiyonunda 
Geri Dönüşüm İzleri 

Crazy Socks’ın 
Cadılar Bayramına 
Özel Çorap Seçkisi
Yaratıcısı olduğu çılgın çoraplarıyla küresel pazar-
da çorap severlerin takipçisi olduğu Crazy Socks, 
Ekim şenlikleri kapsamında Cadılar Bayramı 
eğlencesini sabırsızlıkla bekleyenlere özel, yeni 
tasarımlarını görücüye çıkardı. Crazy Socks’ın 
sevimli olduğu kadar ürkütücü çorap koleksiyo-
nu, Cadılar Bayramı konseptinin ruhunu taşıyor. 
Marka, bu özel günde eğlenceli olmanın yanında 
stiline farklı bir görünüm kazandırmak isteyenleri 
de düşünerek, çeşitli renk, motif ve boyda ikonik 
bir koleksiyon hazırlamış. Hayaletler, balkabağı, 
cadı şapkaları, yarasa, tilki ve kedi gibi Cadılar 
Bayramı’na özel simgelerle tasarlanan çorapla-
rın, erkek ve kadınlara özel seçkilerinin yanında 
birçok farklı formda çeşidi bulunuyor.



BİLİYOR MUYDUNUZ?
 Kern-Liebers, her tür çorap 

makinesi için kapsamlı bir 
iğne ve parça yelpazesi 
sunmaktadır.
 KERN-LIEBERS Textile, tekstil 

makineleri için 60.000’den 
fazla nihai ürün sunmaktadır.

FAYDALAR
 En zorlu gereksinimler için 

OEM işbirliği
 Düzgünlük ve uç uzunluğu 

açısından son derece yakın 
toleranslar
 Aşırı sertlik ve sertlikte 

bile mükemmel damga 
kalitesi
 İddialı kalite özellikleriyle 

üretilen çorap iğneleri
 Lider polisaj teknolojisi 

sayesinde mükemmel yüzey 
bütünlüğü

Damgalama ve sertleştirme 
teknolojilerinde uzun yıllara dayanan 
deneyim, KERN-LIEBERS TEKSTİL’in 
iddialı tasarımlara teknik olarak 
zorlu parçalar üretmesini sağlar. 
Öğelerimizin çoğu ve iğnelerimiz, 
dünya çapında önde gelen çorap 
makinesi üreticileriyle çok yakın 
işbirliği içinde geliştirilmiştir.

Bu ortaklık, KERN-LIEBERS TEKSTİL 
tarafından üretilen tüm ürünlerin 
sofistike OEM spesifikasyonlarını 
karşılamasını ve kalite odaklı 
örgü şirketleri için en iyi çözümü 
oluşturmasını sağlar.

KERN-LIEBERS 
TEKSTİL, yüksek 
kaliteli iğneler ve 
makine parçaları 
için kapsamlı ürün 
yelpazesi sunar. 
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İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO) sürdürülebilirlik vizyonu 
kapsamında 10 sektör için 
hazırlamaya başladığı yol 
haritalarından ilki olan “Tekstil 
Ürünleri Sanayi ve Giyim Eşyaları 
Sanayi” rehberi açıklandı. Tekstil 
Ürünleri Sanayi ve Giyim Eşyaları 
Sanayi gruplarının sürdürülebilirlik 
çalışmaları için sektöre yol gösterici 
öncelikler sunmak amacıyla 
hazırlanan rehber, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına vurgu yapıyor.

Sektörün önemli iklim ve 
çevresel etkileri olan, kaynak 
yoğun bir sektör olduğu belirtilen 

rehberde; AB’ye ihracat yapan Türk 
tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 
değer zincirinde, şeffaflığa yönelik 
çalışmaların yoğunlaştırmasına 
ve enerji ihtiyacının yenilenebilir 
kaynaklardan giderilmesine 
vurgu yapılıyor. Rehberde ayrıca 
iplik ayrıştırma teknolojilerinin 
geliştirilmesi, elyafların ve biyolojik 
olarak çözünür geri dönüştürülmüş 
ham maddelerin kullanım payınının 
artırılması, biyolojik olarak 
çözünür ve bitki bazlı ambalajlama 
kullanılması ile geri dönüşüme 
olanak sağlayacak tedarik zincirleri 
oluşturması gerekliliği de yer aldı.

Öncelik “Şeffaflık ve 
Yenilenebilir Enerji”

Elyaf Üretiminin 2030 Yılına Kadar 
Yüzde 34 Artması Bekleniyor

Trendyol ve 
BMD’den 
İş Birliği

Türkiye’nin lider, dünyanın önde 
gelen e-ticaret platformlarından 
Trendyol, Birleşmiş Markalar 
Derneği (BMD) ile Türkiye’nin 
en büyük işvereni ve ihracat 
gücü olan perakende sektörünü 
desteklemek amacıyla iş birliği 
yaptı. Hem e-ticaret hem de 
perakende sektörü adına önemli 
bir adım niteliği taşıyan iş birliği, 
Trendyol BMD üyelerine etkili 
pazarlama faaliyetlerinden vade 
sürelerini kısaltmaya dönük 
düzenlenmelere kadar önemli 
imkânlar sunacak. Ayrıca 
Trendyol, BMD üyeleriyle birlikte 
tüm satıcıların ödeme vadelerini 
Kasım ayı boyunca 14 gün olarak 
düzenleyecek.

İş birliği kapsamında 
perakendecilere erken ödeme 
yaparak nakit akış desteği 
sunacak olan Trendyol; güçlü 
pazarlama desteğiyle de satıcıların 
ürünlerini daha fazla müşteriye 
ulaştırmalarını sağlayarak, satış 
hacimlerini artırmayı hedefliyor. 
Platform aynı zamanda BMD 
beraberliğinde Trendyol 
Akademi’deki eğitimleriyle 
de perakendecilere e-ticaret 
operasyonları, satış artırma 
yolları ve müşteri memnuniyetini 
yükseltme gibi birçok farklı 
alanda gelişim olanağı sunacak. 
Perakendeciler, Trendyol 
Akademi’de 350’den fazla eğitime 
ve içeriğe ulaşabildiği gibi canlı 
yayınlara ve konferanslara da 
ücretsiz olarak katılabilecek. 
Bu iş birliği kapsamında 
gerçekleştirilecek faaliyetlerle 
perakende sektörünün gelişiminin 
hızlandırılması amaçlanıyor.

2021 Tercih Edilen Elyaf ve Malzeme 
Pazarı Raporu’na göre, COVID-19 
pandemisinin vurduğu küresel elyaf 
üretimi, 2019’da gerçekleşen 111 milyon 
tonluk büyümenin ardından 2020’de 109 
tona kadar düştü. 2020 yılında toplam 
elyaf üretimi azalırken, tercih edilen 
elyaf ve malzemelerin pazar payında da 
artış görüldü. Ancak büyümeye rağmen, 
tercih edilen elyaflar hâlâ küresel elyaf 
pazarının yalnızca beşte birinden daha 
azını temsil ediyor. 57 milyon 
tonluk üretim hacmiyle 
polyester, 2020’de küresel 
elyaf pazarının yüzde 
52’sini oluşturan ve en 
çok kullanılan elyaf 
olarak dikkat çekti. 
Geri dönüştürülmüş 

polyesterin pazar payı 2019’da yüzde 
13,7’den 2020’de yüzde 14,7’ye 
yükselirken; 2020’de biyo-bazlı 
poliamid elyafların pazar payı, küresel 
poliamid elyaf pazarının yaklaşık yüzde 
0,4’ü oranında düşüş yaşadı. Geri 
dönüştürülmüş elyafın pazar payının 
yaklaşık yüzde 0,4 olduğu tahmin 
edilse de rapora göre, önümüzdeki 
yıllarda bu payın önemli ölçüde 
artacağı düşünülüyor. Pandemi ve diğer 

faktörlerin gelecekteki gelişmeyi 
etkileyeceği öngörüsünden yola 
çıkılarak değerlendirildiğinde; 

endüstrinin her zamanki gibi 
işi yeniden kurması hâlinde 

üretimin, 2030 yılına kadar 
yüzde 34 artarak 146 
tona çıkması bekleniyor.
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Çocuklardan İlham Alan Koleksiyon
Disney x Bombas

Herkesin kendini iyi hissedeceği, 
temiz giysiler giymeyi hak ettiğini 
düşünen ve bu amaçla ürün üreten 
hazır giyim markası Bombas, 
Disney ile çocuklardan ilham 
alarak tasarlanan bir koleksiyon 
iş birliğine gitti. Prenses temalı, 
yeni bir unisex çorap koleksiyonu 
oluşturmak için Disney ile birlikte 
çalışan Bombas, koleksiyonun 
temasını vurgulamak için 

gösterdikleri çaba ile fark yaratan 
üç gence dikkat çekti. Altı 
yaşındaki Bethany Moultry, yedi 
yaşındaki Zohaib Begg ve sekiz 
yaşındaki Leo Perry’nin cesaretli 
duruşları ve yapmış oldukları bağış 
girişimlerinden ilham alan Bombas, 
çocukların bağış ruhunu; Disney 
ile tasarladığı ve üzerlerinde Ariel, 
Belle, Cinderella, Moana, Mulan 
ve Tiana gibi prenseslerin yer aldığı 

çoraplara yansıttı. Çorapların 
çoğunluğu, çeşitliliği temsil etmek 
adına unisex ve farklı stillerle 
uyumlu olacak şekilde tasarlandı. 
Koleksiyon lansmanında yapılan 
basın açıklamasına göre Disney x 
Bombas çorapları, insanların daha 
büyük hayaller kurmasını, daha 
yükseğe ulaşmasını ve birlikte 
inanılmaz şeyler yapmasını sağlayan 
hikâyelerden ilham alıyor. 

HABERLER

Avustralya’nın Bundaberg bölgesinin geleneksel 
yarışmalarından biri olan “Knock Ya Socks Off” her yıl 
12 ila 25 yaş arasındaki Bundaberg gençlerini kendi çorap 
tasarımlarını yaratmaya çağırıyor. Yarışma, bölge gençlerinin 

sosyalleşmelerini 
sağladığı gibi gizli 
kalmış yeteneklerin 
ortaya çıkmasına da 
aracı oluyor. Gençlik 
ayı kapsamında 
düzenlenen yarışmaya 
bu yıl dâhil olan 
sanatçıların her biri 
birbirinden benzersiz 
tasarımlara imza 
attı. Çoraplarla 
eşsiz sanat eserleri 

üreten gençlerin içinden; Jesse Sutton, Sienna Edwards ve 
Hope Burgess Bundaberg Bölge Konseyi tarafından Knock Ya 
Socks Off yarışmasının kazananları olarak belirlendi. Kazanan 
tasarımlar, yüzlerce çift çorap üzerinde üretilecek ve bölgedeki 
etkinliklerde gençlere ödül olarak sunulacak. 

Çoraplarla Dünya 
Rekoru Deneyimi

Gençlerin Sanatı 
Çoraplarla Buluştu

Port Macquarie West Rotary Kulübü, dört yerel 
hayır kurumu adına 150 bin dolar toplamak 
için dünyanın en uzun çamaşır ipini oluşturma 
hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şu anki 
dünya rekoru 6 bin 66 metre uzunluğunda 
ve Almanya’daki CAJ Halverde’ye ait, ancak 
Avustralyalı kulüp bunu geçmeye kararlı. 
Kulübün hedefi, 100 bin çorap toplamak 
ve çorapları, Sovereign Place Town Center 
yeşillikleri boyunca özel olarak inşa edilmiş 10 
bin metrelik çamaşır ipine asmak.

Rotary, hedefine ulaşmak için topluluk 
üyelerinden bir santimetre arayla sabitlenen her 
çorap adına altın bağışı talep ediyor. Yarışmanın 
ardından, çorap çiftleri hayır kurumlarına 
bağışlanarak Fiji’ye gönderilecek. Projedeki 
tek çoraplar ise “Textiles Recyclers Australia” 
tarafından geri dönüştürülecek.

https://www.bundabergnow.com/2021/01/12/recreational-precinct-upgrade/
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Türkiye de Paris İklim 
Anlaşması’nın Tarafı Oldu
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleş-
mesi (BMİDÇS) kapsamında, iklim değişikliğinin 
azaltılması, adaptasyonu ile finansmanı hakkında 
hazırlanan ve 2016 yılında yürürlüğe giren Paris 
Anlaşması, yüzyılın ikinci yarsında iklim sorununun 
çözülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Mümkün olan 
en kısa sürede uygulanması gereken, küresel bir eylem 
planı ortaya koymasıyla öne çıkan anlaşmaya Mart 
2021 itibarıyla BMİDÇS’nin 191 üyesi taraf olmuş-
tu. Anlaşma, Türkiye’nin de içinde olduğu altı ülke 
tarafından ise onay alamamıştı ancak 1 Ekim’de Genel 

Kurul’a sunulan rapor ile önemli bir gelişme yaşandı. 
İklim krizi konusundaki çalışmalarını sürdüren Tür-
kiye, 6 Ekim tarihinde yapılan TBBM Genel Kurulu 
ile Paris İklim Anlaşması’nı onayladı. Anlaşmaya taraf 
olmak için hazırlanan kanun teklifi için 353 millet-
vekili oy kullandı ve anlaşma, tüm partilerin oyları 
ile TBMM Genel Kurul’da kabul edildi. Onaylanan 
kanun teklifi ile birlikte Türkiye, iklim değişikliği ile 
mücadele noktasında önemli bir adım attı ve anlaşma 
10 Kasım 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Böy-
lece Türkiye, anlaşmaya taraf olan 192’nci ülke oldu.

HABERLER

COVID-19 pandemisi ile küresel tekstil ve 
hazır giyim sektöründe hızlanan sürdürülebi-
lirlik çalışmaları ve dünyada organik pamuğa 
yönelik artan talepten kaynaklı olarak, Hint 
ve Türk organik pamuk çeşitleri primli satış 
yapmaya başladı. Konvansiyonel pamuk 
fiyatlarındaki artış, 2020’nin ikinci çeyreğinin 
başına göre iki katından fazla olarak kaydedil-
di. Bu doğrultuda organik pamuk fiyatların-
daki artışın da yukarı yönde seyrettiği görülü-
yor. Hindistan organik pamuğu şu anda 1,65 
dolar ile 1,70 dolar arasında işlem görüyor. 
Almanya’da bulunan pamuk ticaret şirketi 
Otto Stadtlander GmbH’ye göre, geleneksel 
pamuğa kıyasla fiyat bir yıl önce yüzde 3’ten 
20 kat artarak yaklaşık yüzde 60’a yükseldi. 
Türk organik pamuğunun primi ise son 12 
ayda yüzde 20’den yüzde 65’e yükselerek, üç 
kat arttı ve 1,85 dolar ile 1,90 dolar aralığın-
da işlem görüyor. Şu anda organik pamuk, 
küresel pamuk üretiminin yalnızca yüzde 
1’ini oluşturduğundan mevcut prim fiyatları-
nın devam etmesi, daha fazla çiftçiyi organik 
pamuğa geçmeye teşvik edecek.

Hint ve Türk 
Organik Pamuğu 
Premium Satışta 
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Çorap Sanayicileri Derneği’nin 
Yeni Yönetimi Belirlendi

Çorap Sanayicileri Derneği’nin 25 Eylül’de gerçekleşen Genel Kurul 
toplantısında derneğin 13. dönem yönetim kurulu belirlendi. Derneğin 

13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ise Ender Doğan oldu.

orap Sanayicileri Derneği’nin 
(ÇSD) üç yılda bir düzenli olarak 
gerçekleştirdiği Genel Kurul top-
lantısının 13’üncüsü, 25 Eylül’de 
derneğin genel merkezinde gerçek-
leştirildi. Geçen yıl COVID-19 

pandemisi nedeniyle ertelenen Genel Kurul, 
pandemi önlemleri alınarak düzenlendi. Çorap 
Sanayicileri Derneği üyelerini buluşturan toplan-
tıda, derneğin 13. Dönem Yeni Yönetim Kurulu 
oy birliği ile belirlendi. Divan heyetinde Onurcan 
Çorap Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Öze-
ren, ÇSD 11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent İyikülah ve Ultra Socks Yönetim Kurulu 
Başkanı Özkan Karaca’nın bulunduğu toplantıda, 
Çorap Sanayicileri Derneği 13. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Doğan oldu. 

Genel Kurul toplantısının açılış konuşmasını 
yapan ÇSD 12. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
İlker Öztaş, yönetimin başında olduğu dört yıllık 
dönem boyunca dernek tarafından yapılan faali-
yetler ile hayata geçirdikleri projeler ile ilgili bilgi-
lendirmelerde bulundu. 12. dönem yönetiminin 
göreve geldiği ilk gün itibarıyla yapılan anket 
sonucunda, sektörün nitelikli iş gücü noktasında 
ciddi boyutta bir ihtiyacı olduğunu gördüklerini 
söyleyen Öztaş, bu alandaki açığı kapatmak için 
dernekte bir komite oluşturduklarını ve komite-

nin de İSMEK, İŞKUR ve Marmara Üniversitesi 
ile bağlantılar kurarak, sonucunda da Merter’de 
bir kurs merkezi açıldığını belirtti. Öztaş, pande-
minin etkisi ile eğitimlere ara verilen kursun ya-
kın zamanda Kıraç bölgesinde tekrardan faaliyete 
geçeceğinin de duyurusunu yaptı. 

Eğitim dışında UR-GE projelerine de de-
ğinen Öztaş: “2015 yılında İHKİB ile birlikte 
başlattığımız birinci UR-GE projemiz 18 firma-

nın katılımı ile sonuç-
landı ve Bakanlığımız 
tarafından iyi uygulama 
örneği seçildi. 2019 
yılında başlayan ikinci 
UR-GE projemizdeki 
25 firmamız ile ise hem 
şirketlerimizdeki verim-
liliği artırmak hem yurt 
dışı pazarlama faaliyet-
lerinde bulunmak hem 
de gelişen teknoloji ile 
birlikte Endüstri 4.0’ı 

sektörümüze kazandırmak adına çalışmalarımız 
devam ediyor. Süreç boyunca birçok projeye 
başladık, bir kısmını bitiremedik ancak başlattı-
ğımız projelerin devam edeceğine inanıyorum ve 
yeni yönetime başarılar diliyorum. Sektöre genç 
arkadaşları kattığı için Ender Doğan’a ayrıca 

SEKTÖR  HABER

Ç
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teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu başkanlığını 
yapmış olduğum dört yıl boyunca benimle bu 
yolda yürüyen arkadaşlarıma ve sektörümüzü 
ilgilendiren tüm konularda gösterdikleri destek 
için kıymetli üyelerimize teşekkürlerimi sunuyo-
rum.” şeklinde konuştu. 

“ÇOK SAYGIN BİR MESLEĞİMİZ VAR”
Yeni dönemin, verimli ve başarılı olmasını 
dileyerek sözlerine başlayan Çorap Sanayileri 
Derneği 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Doğan: “Derneğimizin 13’üncü yönetim 
kurulunu bugün itibarıyla kurmuş bulunuyoruz. 
Öncelikle bugüne kadar derneğimizde emeği 
geçmiş tüm başkanlarımıza teşekkür ediyor ve bu 
vesileyle derneğimizin ilk başkanı olan Süleyman 
Örmeci’yi de rahmet 
ve saygı ile anıyorum. 
Özellikle benim Çorap 
Sanayicileri Derneği 
yönetimine girmemi 
sağlayan, ekibinde yer 
vererek bana bu alanda 
fırsat tanıyan Hüseyin 
Öztürk ve sonrasında 
ikinci kez beni yönetime 
alan Bülent İyikülah’a 
teşekkürlerimi sunu-
yorum. Son olarak da 
başkan yardımcılığını yapmaktan büyük zevk 
aldığım değerli arkadaşım, İlker Öztaş’a teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Doğan sözlerine şöyle devam etti: “Bugün 
birçoğumuz ikinci ya da üçüncü kuşak olarak 
burada bulunuyoruz. Arkamızdan ise genç bir 
nesil geliyor. Belki farkındayız belki farkında 
değiliz ancak şunu çok net bir şekilde söyle-
yebilirim ki dışarıdan bakıldığında çok saygın 

bir mesleğimiz var. Biz aynı zamanda tekstil 
ve konfeksiyon işi de yapıyoruz. Dolayısıyla 
diğer derneklerle de görüşüyoruz. Bu bağlamda 
değerlendirdiğimde; çok farklı, çok özel ve çok 
daha ölçülebilir olan çorapçılık, aynı zamanda 
da geleceği olan ve hiç tükenmeyecek bir meslek. 
Bu sebeple bizi bu meslek ile tanıştıran ve bir 
şekilde bu işe girmemizi sağlayan öncelikle kendi 
babama ve onun nezdinde de tüm babalarımıza 
ve büyüklerimize şükranlarımızı sunuyorum. 
Ayrıca mesleğimizi daha özel ve zarif bir hale 
getiren, böylesine erkek egemen bir sektörde 
farklılıklarını gösteren ve pratik zekâları ile her 
türlü sorunumuzu çözmemizi sağlayan kıymetli 
kadın üyelerimiz ile de ne kadar gururlansak 
azdır. Umarım bu kadar dernek arasında kendini 
gençleştirebilen derneğimiz, kısa zamanda ilk 
kadın başkanını da seçerek bu konudaki farklı-
lığını ortaya koyacaktır. Ekip olarak yönetimini 
devraldığımız derneğimiz için elimizden gelenin 
en iyisini yapacağımıza emin olabilirsiniz.” 

ÇSD 13. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Ender Doğan, Serdar Bekmezci, Erhan Eligül, Perran Yeşil, Tuğçe İyikülah Arık, Kadir Söylemez, Ahmet Kıymaz, Barış Atmaca, Ceyda 

Özdoğancı, Füsun Karaca, Asım Sağlam, Baran Başboğa, Uğurcan Özerol, Mesut Kopuz, Ömer Sağlam, Murat Yayla, Niyazi Şahin, 
Bektaş Bekmezci, Şevki Gökler, Ahmet Reşit Kaya, Kemal İyisan, Hüseyin Ekici 
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İHKİB Başarılı 
İhracatçıları Ödüllendirdi 

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB), 2020 yılın-
da küresel boyutta ciddi sarsıcı etkilere 
sebep olan pandemiye rağmen, 17,1 

milyar dolarlık ihracata imza atan hazır giyim 
firmalarını unutmadı. İHKİB; 2020 yılında 
gerçekleştirdikleri ihracat ile sektörü ileriye 
taşıyan başarılı ihracatçıları, “Türkiye’yi Uçu-
ranlar-2020 İHKİB Başarılı İhracatçılar Ödül 
Töreni”nde ödüllendirdi. 

2020’nin en başarılı ihracatçılarına ödül-
lerini, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
İsmail Gülle takdim etti. 50 milyon doların 
üzerinde ihracat yapan firmaların platin plaket 
ile ödüllendirildiği törende; 20 ile 50 milyon 
dolar arası ihracat yapan firmalar altın, 10 ile 
20 milyon dolar arasında ihracat yapan firma-
lar ise gümüş plaket ile ödüllendirildi. İhracatı 
2,5 ile 10 milyon dolar arasında olan firmalara 
bronz, 500 bin ile 2,5 milyon dolar arasında 
olan firmalara ise başarı sertifikası verildi.

Sektöre yön veren isimlerin yoğun katılım 
sağladığı törene Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Doğan, ÇSD 
12. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı İlker Öztaş ve ÇSD Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Erhan Eligül de katıldı. 

“İSTANBUL’U MODA 
MERKEZİ ANADOLU’YU 
ÜRETİM ÜSSÜ YAPMAK 
İSTİYORUZ”
Hazır giyim sektörünün ülke 
ekonomisi için stratejik önem-
de olduğunun altını çizen İH-
KİB Başkanı Mustafa Gültepe: 
“Üretime, kadınla büyüyen 

istihdama, tasarıma, katma değerli ihracata 
ve cari açığın kapatılmasına iyi geliyoruz. 
Ülkemizin geçmişinde vardık. İstihdamda ve 
ihracatta rekorlarla bugün de varız. Dijital alt-
yapımız, yenilenebilir enerjimiz, yeşil fabrika-
larımız, tasarım ağırlıklı üretimimiz ve küresel 
ölçekteki markalarımız ile varolmaya devam 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Pandemi ile birlikte küresel tedarik zincirin-
deki değişimin hazır giyim sektörü için yeni fır-
satlar araladığına vurgulayan ve Avrupalı mar-
kaların artık Çin gibi uzak 
ülkeler yerine tedariklerini 
yakın coğrafyalardan karşı-
lama arayışında olduğunu 
dile getiren Başkan Gül-
tepe, sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Ülkemiz hem 
Avrupalı hem de ABD’li 
markaların radarında. 
Avrupa ve ABD merkezli küresel markaların 
siparişlerinde son dönemde önemli bir artış var. 
Sektör Eylül ayında yüzde 81 kapasite ile çalıştı. 
Bazı firmalarımız siparişleri yetiştirmek için 
vardiyalı sisteme döndü. Dolayısıyla çok hızla 

kapasite yaratmamız gerekiyor. 
Her fırsatta dile getirdiğimiz bir 
iddiamız var. Biz İstanbul’u moda 
merkezi Anadolu’yu üretim üssü 
yapmak istiyoruz. Bölgesel teşvik-
lerin de katkısıyla Anadolu’da son 
yıllarda önemli yatırımlara imza 
attık. Ama çok daha fazlasını yap-
malıyız. Anadolu’da sürdürülebilir 
ve çevre dostu üretim kapasitesine 
sahip fabrikalarımızın sayısını hızla 
arttırmalıyız. Eğer çok acil yatırım 
yapamazsak çok önemli bir fırsatı 
kaçırabiliriz.” 
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ÇSD’NİN GURUR TABLOSU
PLATİN ÖDÜL ALAN FİRMALAR
ALPİN ÇORAP SAN. VE TİC. AŞ
GELAL ÇORAP SAN. VE TİC. AŞ
BONY TEKSTİL İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. AŞ

ALTIN ÖDÜL ALAN FİRMALAR
BEKS ÇORAP VE İÇ GİYİM SAN. VE TİC. AŞ
NBG ÇORAP SAN. VE DIŞ TİC. AŞ
NACİ ÇORAP SAN. VE TİC. AŞ
BROSS TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ
DELTA ALFA ÇORAP VE TEKSTİL SAN. TİC. AŞ
YILDIRIM ÇORAP İML. TİC. VE SAN. AŞ
TÜTER ÇORAP SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ERDAL ÇORAP SAN. VE TİC. AŞ

GÜMÜŞ ÖDÜL ALAN FİRMALAR
AKIN ÇORAP SAN. VE TİC. AŞ
ALTIN İPLİK VE ÇORAP SAN. AŞ
ATLAS ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AŞ
ÇELİK ÇORAP SAN. VE TİC. AŞ
ELİGÜL ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
ÖZTAŞ ÇORAP VE SAN. VE TİC. AŞ
PENTİ ÇORAP SAN. VE TİC. AŞ
ŞİMŞEK ÇORAP VE TEKSTİL SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BRONZ ÖDÜL ALAN FİRMALAR
ALPERLER ÇORAP İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
ASENA ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ATEL TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ
AZİM ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BHS ÇORAP GİYİM SAN. TİC. AŞ
BİLTEKS ÇORAPÇILIK SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. 
BOĞAZİÇİ ÇORAP TEKS. SAN. VE TİC. AŞ
BOLERO ÇORAP İPLİK VE TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÇAĞDAŞ ÇORAP AŞ
DALBUDAK ÇORAP SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DOĞAN ÇORAP TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
DÖNSA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
EREN ÇORAP SAN. VE DIŞ TİC. AŞ
ERN ÇORAP SAN. VE DIŞ TİC. AŞ
GENÇLER ÇORAP SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÖNÜLTAŞ ÇORAP VE ÖRME SAN. LTD. ŞTİ.
HEK TUR HEKİMOĞLU TR. TİC. VE SAN. AŞ
HMY ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HOBİ ÇORAP TEKS. SAN. VE TİC. AŞ
KARE TEKS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
KONÇ ÇORAPÇILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MAYDIN ÇORAPLARI TİC. SAN. AŞ
MERDAL ÇORAP SANAYİ VE TİCARET AŞ
MURAT ÇORAP SAN. VE TİC. AŞ
MUTE ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. AŞ
MUTLU ÇORAP SAN. VE TİC. AŞ
OKYANUS ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OYSAS TEKS. ÜRÜN. İML. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÖRMECİ ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZDEMİR TEKS. ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SABY ÇORAP SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ŞERİF ÇORAP SAN. VE TİC. AŞ
TÜRKMENLER ÇORAP TEKS. GIDA İNŞ. TURZ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ULAŞ ÇORAP SAN. TEKS. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ULTRA ÇORAP TEKS. SAN. VE TİC. AŞ

BAŞARI ÖDÜLÜ ALAN FİRMALAR
ABER ÇORAP TEKST VE ÜRÜNL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AKAY ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ALTUĞ ÇORAP İŞLETMELERİ TEKS. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ALYAY ÇORAP TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ANC ÇORAP TEKSTİL. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
AUSHRA DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
BAZ ÇORAP VE TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BERKAYLAR ÇORAP TEKS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
BERR ÇORAP SAN. VE TİC. AŞ
BULUŞ ÇORAP SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
CEMİL İPLİK VE TEKS. ÜRÜNL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
CEMSU ÇORAP VE TEKS. SAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
CİNA ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÇAĞLAR ÇORAP VE TEKS. ÜRÜN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. 
ÇİMPA ÇORAP ÇAM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DARİNDA TURKEY ÇORAP SAN. TİC. AŞ
D-DK ÇORAP TEKS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
DERYAS ÇORAP MAKİNE SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
DOĞANAY ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
DORE ÇORAP TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DURMUŞ ÇORAP TEKS. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
DÜNDAR ÇORAP TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ERBOS ÇORAP TEKS. SAN. VE DIŞ TİC. AŞ
ERSA TEKS. ÇORAP VE GIDA SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
FETİH ÇORAP SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
FİBEKS ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
FİYAKA ÇORAP DIŞ TİCARET VE SAN. AŞ
FLAMENT ÇORAP ÖRME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
GÖZDEM ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
GÖZNURU TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
GÜLEÇLER ÇORAP VE TEKS. ÜRN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KİP ÇORAP İMALATI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
LATEKS ÇORAP VE TEKS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
LİDA ÇORAP TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ONAY ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ONURCAN ÇORAP TEKS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZGÜN ÇORAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZGÜN METAL VE TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
PAKTAŞ ÇORAP VE TEKS. ÖRME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
RAPSODİ ÇORAP VE TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
RO-YAL ÇORAP TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
RUMİ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SABİ ÇORAP SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
SİOR ÇORAPLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SKY ÇORAP TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
SUTEKS ÇORAP VE TEKS. ÜRÜN. LTD. ŞTİ.
SÜRE TEKS. İHR. İTH. VE DAH. TİC. LTD. ŞTİ.
TANER ÇORAP SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
TEMU ÇORAP VE TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TOZAL ÇORAP TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
UCA ÇORAP TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
YILDIZ ÇORAP SAN. VE TİC. AŞ
YİĞİT ÇORAP TEKSTİL PAZ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ZEHRA TURAL
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Pamuk için Topyekûn 
Mücadele

20 milyar dolar ihracata imza atan beş hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatçı birliği ile 13 sektörel dernek, ham madde krizine karşı çözüm 

üretmek için harekete geçti.

Pamuk ve pamuk ipliği başta olmak 
üzere ham madde fiyatlarında yaşanan 
olağanüstü artış, Türkiye için stratejik 
öneme sahip sektörlerden biri olan 

hazır giyim sektöründe hem üretimi hem 
de ihracatı tehdit ediyor. Sorunun her geçen 
gün bir krize dönüşmesinden ve maliyetlerin 
tüketiciye zam olarak yansımasından endişe 
eden hazır giyim ihracatçı birlikleri ile sektör 
derneklerinin başkanları, 10 Kasım’da ortak 
basın toplantısı düzenledi ve konuyu değerlen-
direrek, çözüm formüllerini açıkladı. 

Beş ihracatçı birlik ve 13 sektör derneğinin 
yaptığı ortak açıklamada, özellikle pamuk ve 
pamuk ipliği tedarikine yönelik tedbir alınma-
ması hâlinde ürün fiyatlarında önemli artışlar 
yaşanacağı ve bunun enflasyona olumsuz 
etkilerinin de önümüzdeki aylarda görüleceği 
belirtildi. Toplantıda konuşan İstanbul Hazır 
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, sektörün 

2021’i 20 milyar doların üzerinde rekor bir 
ihracatla tamamlayacağını bildirdi. Gültepe 
ayrıca; 20 milyar dolar gibi kritik bir eşiği 
aşacak olmanın heyecanını ve gururunu ham 
madde ile ilgili sorunlar nedeniyle gönüllerin-
ce yaşayamadıklarının da altını çizdi. 

“KÜRESEL PAZARLARDA REKABET 
GÜCÜMÜZ AZALIYOR”
Uluslararası pazarlarda emtia fiyatlarının son 
bir yılda dolar üzerinden ortalama yüzde 20 
arttığının altını çizen İHKİB Başkanı Mustafa 
Gültepe: “Türkiye’de bu oran yüzde 35-40 
düzeyinde. Pamuk ve pamuk ipliğinde çok 
daha yüksek bir fiyat artışı ile karşı karşıyayız. 
Son bir yılda pamuğun fiyatı dünyada yüzde 
57, Türkiye’de ise yüzde 86,6 arttı. Pamuk ip-
liğini yurt içinden uluslararası piyasalara göre 
daha pahalıya alıyoruz. Fiyat artışı bir yana 
tedarikte de sıkıntı çekiyoruz. Ham madde 
temininde yaşadığımız sorunlar nedeniyle 

SEKTÖR  HABER
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termin sürelerimiz de uzuyor ve zaman zaman 
siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Çin ve Asya ülkelerinden bu yıl Türki-
ye’ye önemli bir sipariş kayması olduğunu 
hatırlatan Gültepe, ham maddeye erişimdeki 
sorunlar nedeniyle bu avantajı istedikleri gibi 
kullanamadıklarını da vurguladı. Hazır giyim 
ve konfeksiyon sektörünün en çok ihtiyaç 
duyduğu dönemde, ülkemizden pamuk ve 
pamuk ipliği ihracatında büyük artış olduğunu 
bildiren Gültepe, 
sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Örneğin Ocak- 
Ekim döneminde 
gerçekleşen pamuk 
ipliği ihracatında, 
2020’ye göre yüzde 
68,4, 2019’a göre 
ise yüzde 30,4 artış 
var. İhracata elbette 
karşı değiliz ancak 
hedefimiz, katma 
değerli ihracat 
olmalı. Kaybımız 
sadece katma değerli ihracat da değil. Kısa 
vadeli hesaplar nedeniyle ne yazık ki küresel 
pazarlarda rekabet gücümüz azalıyor. Çünkü 
elyaf ve ipliğin önemli bölümünü rakibimiz 
olan Portekiz, İtalya, Bangladeş, Pakistan ve 
Mısır gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Ocak-Ekim 
döneminde, toplam pamuk ipliği ihracatımı-
zın yüzde 56,6’sı bu ülkelere yapıldı.” 

“ENFLASYON İLE MÜCADELEYE 
OMUZ VERELİM”
Ham madde fiyatlarındaki artışın yanızca 
ihracatçının elini zayıflatmadığını, iç piyasa-
da da enflasyonu yukarı yönde etkilediğini 
belirten Mustafa Gültepe, sadece Ekim ayın-
da hazır giyim fiyatlarındaki yüzde 8,08’lik 
artışa dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Hem ihracata hem de yurt içine çalışan fir-
malar yeni sezon ürünlerini yüksek maliyetle 
üretti. Ham madde birim fiyatında 1 dolarlık 
artış, mağaza rafındaki ürüne 3 dolar olarak 
yansıyor. Ne yazık ki bu maliyet artışlarının 
enflasyona olumsuz etkisini önümüzdeki 
aylarda da görmek durumunda kalacağız. 
Enflasyon değirmenine su taşımadan, bu 
mücadeleye omuz vermek gerekir. Dola-
yısıyla hem ihracatçının elini rahatlatmak 
hem de enflasyonu frenlemek için çok acil, 
mümkünse bugün adım atılması gerekiyor. 
Hazır giyim ve konfeksiyon ülkemiz için 
stratejik öneme sahip. Sadece üretimde 650 
binden fazla insanımıza istihdam sağlıyoruz. 
Katma değerli ihracatta mücevher ve savun-
ma sanayinin ardından üçüncü sırada yer 
alıyoruz. Bu yıl cari açığın kapatılmasına 18 
milyar dolar katkı vereceğiz. Böylesine kritik 
öneme sahip bir sektörün elini kolunu bağla-
mamak gerekiyor. Kamu otoritesinin atacağı 
bir adımla sorunumuzu hızla çözebiliriz. Biz 
pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim 
uygulanmasını, iplikte ek ithalat vergisinin 
sıfırlanmasını istiyoruz.”
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“PİYASADAKİ ‘FİYAT ARTACAK’ BEK-
LENTİSİNİ EN AZA İNDİRMELİYİZ”
Dünya ve Türkiye’nin büyük bir enflasyon 
baskısı altında olduğunu söyleyen BMD 
Başkanı Sinan Öncel: “Ülkemizde maliyet ar-
tışlarının yanı sıra bir de ‘beklenti enflasyonu’ 
oluştu. Örneğin, üretici peşin ödeme yapmadı-
ğınızda sipariş almak istemiyor. Ödeme dolar 
veya euro ile olsa bile fiyatlarda döviz bazında 
da artış olduğu için ham maddenin bedelini 

üretim öncesinde 
peşin vermek duru-
munda kalıyoruz. 
Piyasa kredisini 
ortadan kaldıran bu 
tablo sürdürülebilir 
bir tablo değil. Bu 
nedenle piyasadaki 
‘fiyat artışı devam 
edecek’ algısını 
en aza indirecek 
adımların hızla 
atılması gerekiyor. 
Yurt dışından son 
dönemde ülkemize 

yönelen yoğun sipariş talebini en iyi şekilde 
değerlendirebilmemiz için de bu adımları 
atmak durumundayız. Eğer gerekli önlemler 
zamanında alınabilirse süreci markalarımızın 
yurt dışı pazarlarda büyüyebilmeleri için fırsa-
ta çevirebiliriz.” dedi.  

“REKABET GÜCÜMÜZÜ KIRAN VERGİ-
LER BİR YIL SÜREYLE KALDIRILMALI”
Pandemi ile arz talep dengesinin değiştiğinin 
altını çizen TGSD Başkanı Ramazan Kaya: 
“Bu süreçte tekstil ihracatının çok arttığını 
görüyoruz. Öte yandan yakın pazar ciddi 
şekilde Türkiye’ye yöneldi. Bizim bu dönemde 
ihtiyacımız olan ham maddeye içeriden veya 
ithalat yaparak, hızlı ve doğru bir fiyatla ulaş-
mamız gerekiyor. Müşterilerimizin talep ettiği 
ürünlerin bir kısmı Türkiye’de üretilmiyor. 
Müşteri taleplerini karşılayabilmek için ara 
mamül ithalatı yapmak zorunda kalıyoruz. Söz 
konusu ara mamüllerde vergi ve anti damping 

vergisiyle karşı karşıya kaldığımızda ürünün 
maliyeti arttığından ihracat fiyatımız da yük-
seliyor. Rekabet gücümüzü kıran bu vergilerin 
bir yıllık dönem için kaldırılmasını talep edi-
yoruz. Vergiler kaldırılmadığında bizi Dahilde 
İşleme Belgesi’ne 
yönlendiriyorlar. 
Ancak Dahilde İşle-
me Belgesi ciddi bir 
proses gerektirdiği 
için takip ve organi-
zasyonunu yapmak 
çok zor. Çözüm ola-
rak ihracatın belli 
bir oranı kadar iplik 
veya kumaş ithala-
tına izin verilmesini 
öneriyoruz.” dedi.

Hazır Giyim İhracatçı Birlikleri BAŞKAN
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Mustafa Gültepe

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Nüvit Gündemir

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Seray Seyfeli 

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Gürkan Tekin

Denizli İhracatçılar Birliği Hüseyin Memişoğlu

Sektörel Dernekler
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Ender Doğan

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Ramazan Kaya

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Muhammed Sancaktar

Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Ekrem Kap 

Osmanbey Tekstilcİ İş İnsanları Derneği (OTİAD) Eda Arpacı

Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD) Murat Özpehlivan

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Sinan Öncel

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Hasan Hüseyin 
Bayram

Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) Mustafa Balkuv

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Nazım Kanpolat

Sektörel ve Dışticaret Sermaye Şirketleri Derneği (DIŞDER) Birol Sezer

Örme Sanayicileri Derneği (ÖRSAD) Fikri Kurt

Zeytinburnu Tekstil Sanayici ve İşadamları Derneği (ZETSİAD) Mustafa Sartık

BASIN TOPLANTISINA DESTEK VEREN 
BİRLİK VE SEKTÖREL DERNEKLER
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
İhracatçılara Müjde

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
(TİM) 28. Olağan Genel Kurulu, 
18 Eylül’de Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 

gerçekleşti. Genel kurul ve ödül töreninin bir 
arada gerçekleştiği organizasyona Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın yanı sıra Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi 
Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu, ilk bin ihracatçı firma temsilcileri, 
sivil toplum kuruluşları, dernek ve ilgili paydaş 
kurumların başkanları, TİM delegeleri, ihracat-
çı birliklerinin yönetim, denetim kurulu üyeleri 
ve delegeleri ile TİM konsey üyeleri katıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan 
Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül 
Töreni’nde ihracatçılara birçok konuda müjde 
verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı, 
ihracatçılara sağlanacak destekler arasında; 
ihracatı geliştirme fonunun kurulması, Exim-
bank’ın yeniden yapılandırılması, İstanbul’a bir 
fuar merkezi kazandırılması ve uzak ülkelere 
ihracat stratejisi başlıkları ön plana çıktı.

Türkiye’de 2020 yılında en fazla ihracat 
yapan ilk 10 firmaya ödülleri, Cumhurbaşkanı 
tarafından takdim edildi. Törende 28 sektörün 
en fazla ihracat yapan şampiyonlarının ödül-
leri de bakanlar ve TİM Başkanı İsmail Gülle 
tarafından takdim edildi. Kurulda, Türkiye’nin 
İlk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı’nın 
tanıtımı gerçekleştirilirken yapılan araştırmanın 
sonuçları da paylaşıldı. İlk binde yer alan şirket-
lerin toplam ihracatı 92,6 milyar dolar, toplam 
ihracattan aldıkları pay ise yüzde 54,6 oldu. İlk 
binin yüzde 78,9’u yerli firmalardan oluştu. Bu 
firmalar, ilk bin firmanın toplam ihracatının 
yüzde 59,3’ünü gerçekleştirdi. İlk bin firmanın 
yüzde 57,5’i Marmara Bölgesi’nde yer aldı. 
2020 yılında listede en fazla firması yer alan il 
ise 426 firma ile İstanbul oldu. Sektör bazında 
ilk bin ihracatçı listesindeki toplam ihracatın 
yüzde 9,4’ünü hazır giyim ve konfeksiyon sek-
törü gerçekleştirdi. 

“İHRACATIMIZ VE İHRACATÇI 
SAYIMIZ ARTIYOR, İHRACAT BİRİM 
DEĞERİMİZ YÜKSELİYOR”
TİM Başkanı İsmail Gülle, törende yaptığı 
konuşmada; Türk bayrağını dünyanın dört bir 
yanında dalgalandıran ihracat ailesinin yeni 
rekorlara emin adımlarla yürüdüğünü vurgu-

layarak, Türk ihracatçısının başarısına dikkat 
çekti. Gülle: “İhracat ailesi olarak daha fazla 
üretim, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam 
için elimizi taşın altına koymaya; Cumhuriyet 
tarihinin yeni ihracat rekorlarını kırmaya devam 
edeceğimize söz veriyoruz.” dedi. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın ihracat ailesine verdiği desteğe vur-
gu yapan İsmail Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İhracatçılarımızın son iki yılda hükümetimize 
ilettiğimiz 122 talebinin tamamı, ivedilikle çözü-
me kavuştuğu için müteşekkiriz. Cumhurbaşka-
nımızın bizlere açtığı yolda ihracatımız, ihracatçı 
sayımız artıyor. İhracat birim değerimiz yükseli-
yor. Markalaşma, inovasyon ve tasarımla ürün-
lerimizin katma değerini yükseltiyoruz. Ülkemiz 
ve ihracatçımıza değer katacak bir hayalimiz 
var; İstanbul’da ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını 
karşılayacak nitelikte, ihracatçılarımızın ürünle-
rini gururla sergileyebileceği, uluslararası bir fuar 
merkezi. Bu hayalimiz için, ihracat ailesi olarak 
ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Eximbank’ın 
kaynaklarını güçlendirecek, ihracatçılarımızın 
finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlar 
atılması, ihracatçılarımıza teminat şartı koşma-
yan yöntemlerin geliştirilmesi, ülkemizin cari 
işlemler dengesine önemli katkılar sağlayacaktır. 
Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hüküme-
timizin desteğiyle bu hususların en kısa sürede 
çözüme kavuşacağına yürekten inanıyoruz.” 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ihracatı 
geliştirme fonu-
nun kurulması 
ve Eximbank’ın 
yeniden yapılan-
dırılması gibi pek 
çok konuda ihra-
catçılara müjde 

verdi.



 

 

 

 

 

 

İş çeşitlerimiz, çözümlerimiz, ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercihi olmak. Yüksek 
standart ve kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyeti en üst düzeye çıkarmak. Teknoloji çağının 

getirdiği yeni makinalar doğrultusunda işletmelerin , makinaların ihtiyaçlarını çözmek için uygun 
olan malzemeyi üreterek, Sektörde en çok beğenilen ve tercih edilen marka olmak. 
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ÇSD 13. Dönem Basın Komitesi 
İlk Toplantısını Gerçekleştirdi 

Çorap UR-GE Projeleri Kapsamında 
Beş Farklı Eğitim Düzenlendi

Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) 13. 
Dönem Basın Yayın Komitesi Toplantısı 21 
Ekim’de Zoom uygulaması üzerinden çevrim içi 
olarak düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı En-
der Doğan’ın başkanlığındaki toplantı, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Perran Yeşil, Ceyda Özdoğancı, 
Tuğçe İyikülah Arık, Füsun Karaca, Mesut 
Kopuz ve ÇSD Genel Sekreteri Kamil Yusuf ’un 
katılımıyla gerçekleşti. 

Komitenin yeni dönem stratejilerinin 
odağa alındığı toplantıda, gündem başlıkları 
da değerlendirildi. Çorap sektörünün sahadaki 
etkinliğini dijital platformlara da yansıtarak, 
özellikle Z ve Alfa kuşağı üzerindeki tanıtımı 
için etkinliklerinin artırılması gerektiğine 
değinilen toplantıda; dernek faaliyetlerinin de 
daha geniş kitlelere duyurulması adına yapılan 
çalışmaların genişletilmesi ve bu noktada hızlı 
adımlar atılmasının elzem olduğuna vurgu 
yapıldı. Toplantıda sektörün iş gücünde yaşa-
dığı sıkıntıların da üzerinde duruldu. Başkan 

İstanbul Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon İhracat-
çıları Birliği (İHKİB) 
tarafından yürütülmek-
te olan Çorap İmalatçı-
larının Kapasitelerinin 
ve Rekabetçiliğinin 
Geliştirilmesi ve Çorap 
İhracatçıları Tanıtım 
ve Dijital Dönüşüm 
UR-GE projeleri kap-
samında gerçekleştirilen 
eğitim faaliyetleri tamamlandı. 

Her iki projede de yer alan küme firmala-
rın kurumsal yapılarını güçlendirmelerine yö-
nelik ihtiyaçlarının benzer olması sebebi ile iki 
küme firmalarına da hitap eden, iyileştirmeye 
ihtiyaç duydukları ortak başlıklar belirlendi. 
Bu kapsamda “Kurumsallaşmada rekabetçili-
ğin artırılması eğitim programları” adı altında 
beş adet eğitim programı hazırlandı. Marka-
laşma stratejileri, müşteri ilişkileri yönetimi, 
stratejik satın alma müzakeresi, kurumsal 

Ender Doğan, tekstil ve hazır giyim sektö-
rünün ihracat anlamındaki gücüne rağmen 
iş gücünde yaşadığı problemlerin çözümüne 
ilişkin eğitim komitesi ile iletişime geçilmesi 
gerektiğini belirterek, üniversitelerle düzen-
lenen buluşmaların artırılmasının bu konuya 
faydalı olabileceğinin altını çizdi. 

iletişim ve motivasyon 
ile finansçı olmayanlar 
için finans başlıklı 
eğitimler; firmalardan 
yoğun ilgi gördü.

Küme firmala-
rından üst düzey 
yetkililer ve eğitim 
konuları alanlarında 
görevli personellerin 
katılımında 2-28 Eylül 
günleri arasında yapılan 

eğitimlerin her biri bir tam gün sürdü. Eğitimler, 
Zoom uygulaması üzerinden çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi. Söz konusu eğitimler ile firma-
ların tüm iş süreçlerini verimli yürütmelerine, 
ileriye dönük yeni stratejiler belirlemelerine, 
eksiklerini görerek iyileştirme adımları atmalarına 
ve firmaların kurumsallık seviyelerinin artmasına 
katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca firmaların 
eğitimlerde edindikleri bilgiler ışığında atacak-
ları yeni adımların ihracat faaliyetlerine de katkı 
olarak dönmesi bekleniyor.
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TİM, İGE ile İhracatçılara 
Teminat Olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Eximbank, ihracatçıların finansmana 
erişimini kolaylaştırmak ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı 

sağlamak amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ni (İGE) kurdu. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
ihracatçı firmaların finansmana 
erişimini kolaylaştırmak amacıyla 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürü-

yor. Bu kapsamda TİM, Ticaret Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda Eximbank ile 14 Ekim’de 
10 milyon lira sermayeli İhracatı Geliştirme 
Anonim Şirketi’ni (İGE) kurdu. İhracatçıların 
finansmana erişimini kolaylaştırmak ve kredi 
kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak 
amacıyla kurulan şirket sayesinde, ekonominin 
ve ticaret diplomasininin saha neferleri olan 
Türk ihracatçısı, büyük bir ekosistemle des-
tekleneceğini bilerek finansmanı düşünmeden 
ihracat yapacak. 

İhracatçıların erişimine açık, ihracatçıla-
rın finansmana erişiminde teminat sorununu 
ortadan kaldırmayı amaçlayan bir fon olarak 
kurulan şirkette, TİM’in yüzde 95, Exim-
bank’ın ise yüzde 5 ortaklığı bulunuyor. İlerle-
yen süreçlerde 61 ihracatçı birliğinin de gerekli 
sermaye katkısıyla şirkete ortak olması yönünde 
kanun çalışmaları devam eden şirketin 1 Ocak 
2022 itibarıyla ihracatçılara hizmet vermesi 
bekleniyor. 

“TİM’İN KEFALETİYLE BÜYÜK HACİM-
Lİ KREDİ KULLANILABİLECEK”
İhracatı Geliştirme AŞ’nin, özellikle KOBİ 

seviyesindeki ihracatçıların finansman erişi-
mindeki yaşadıkları güçlükleri gidermek için 
kurulduğunu söyleyen TİM Başkanı İsmail 
Gülle: “İhracatçının iki temel sorunu vardı. 
Birincisi, kredi oluşturmak, ikincisi de teminat 
mektubu oluşturmak. İGE sayesinde ihracatçı-
lar teminatsız, TİM’in kefaletiyle oluşacak bir 
sistemle krediye direkt ulaşabilecek ve çok bü-
yük hacimleri kullanabilecek. TİM ve ihracatçı 
birliklerinin oluşturduğu bu yapı, hem üyele-
rimize finansman konusunda destek verecek 
hem de ihracat için yapacakları işlerde de ciddi 
katkı sağlayacak.” dedi. Pandemi sonrasında 
Türkiye’nin, dünyada önemli bir tedarik üssü 
hâline geldiğinin altını çizen Gülle: “Pande-
mi ile ülkemizin kapasite kullanım oranında 
önemli bir artış yaşandı. Gelecek dönemde de 
dünya tedariğini karşılamamız gerekiyor. Bu 
da ancak yeni yatırımlarla mümkün. Kurdu-
ğumuz şirket, yeni yatırımların hayata geçmesi 
için, KOBİ’ler başta olmak üzere ihracatçı 
şirketlere finanman desteği sağlayacak. Şir-
ketimiz, 300 milyar dolara gidecek hedefte 
ihracatçının elini rahatlatacak; hedefimiz için 
önemli bir itici güç olacak. Ekonominin ve 
ticaret diplomasininin saha neferleri olan Türk 
ihracatçısı, çok büyük bir ekosistemle destek-
leneceğini bilerek finansmanı düşünmeden 
ihracat yapacak.” dedi.

İGE ile İhracatçılar İpotek 
Vermek Zorunda Kalmayacak

İhracatı Geliştirme AŞ aracılığıyla, teminat yetersizliği nede-
niyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yarar-
lanamayan ihracatçıların krediye erişimleri kefalet suretiyle 
sağlanacak. Böylece ihracatçılar, kredi almak için fabrikasını, 
arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak. İhra-
cata yönelik büyüme modeli hedefi doğrultusunda ihracat 
ve döviz kazandırıcı hizmetlerle uğraşan firmalara yönelik 
ihtisaslaşmış “İhracat Kredi Garanti Fonu”, ihracatın tabana 
yayılmasını sağlayarak ihracat hacminin sürdürülebilir şekil-
de artırılmasına büyük katkı verecek.



 Mükemmel yağlama 
 Kumaştan kolayca temizlenebilme 

 Mükemmel yıkanabilirlik
 Güçlü aşınma önleme performansı

Oksidasyona 
dayanıklı

Aşındırıcı 
olmayan

Düşük 
sıcaklık 

Yüksek 
sıcaklık

Düşük 
kalıntı 

Sıçrama 
önleyici   

Anti 
aşınma

1828’den beri üstün kaliteli tekstil yağları tedarik eden VICKERS OILS, 
70’den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.
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Hazır Giyimciler İhracatta 
20 Milyar Dolara Koşuyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin 
(TGSD) bu yıl, 14’üncüsünü “Reco-
ding Fashion” teması ile düzenlediği 
İstanbul Hazır Giyim Konferansı, kü-

resel modaya yön veren isimlerle dünyanın önde 
gelen marka temsilcilerini bir araya getirdi. Hazır 
giyim sektörünün prestij organizasyonlarından 
biri olan ve pandemi nedeniyle sanal platformda 
düzenlenen konferansa dijitalleşme, sürdürüle-
bilir üretim, AB Yeşil Mutabakatı ve yenilikçi 
uygulamalar damga vurdu. 

Türk hazır giyim sektörünü bekleyen 
fırsatlar ve risklerin de mercek altına alındığı 
konferansın açılışında konuşan TGSD Başkanı 
Ramazan Kaya: “Pandemi ile birlikte tüketici-
nin hazır giyim ürünlerine karşı bilinç düzeyi 
ve farkındalığı arttı. Tüketici aldığı ürünün 
etiketini daha çok 
inceliyor. Rahat giysilere 
artan yoğun bir ilgi var. 
Markalar da koleksi-
yonlarını hazırlarken 
talepleri göz önünde 
bulunduruyor. Tüke-
ticilerden ve iş birliği 
yaptığımız markalardan 
gelen talebi karşılayabil-
memiz için sürdürülebi-
lir ve çevre dostu üretim 
kapasitemizi hızla artır-
malıyız. Ayrıca tedarik 
zincirindeki değişime 
paralel olarak Avrupa 
ve ABD’li markalardan 
yoğun sipariş alıyoruz. 
Yıllardır 17 milyar 
dolar bandında seyreden ihracatımızın bu yıl 20 
milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Ancak 
siparişlerin kalıcı olabilmesi için hızla büyük 
ölçekli kapasite yaratmalıyız.” şeklinde konuştu.

“EYLÜLDE TÜM ZAMANLARIN AYLIK 
İHRACAT REKORUNU KIRDIK”
Pandeminin başında sıkıntılı bir dönem geçiren 
sektörün Haziran 2020’den itibaren yükselen bir 
ivme yakaladığını vurgulayan İHKİB Başkanı 
Mustafa Gültepe: “Hazır giyim sektörü; katma 
değerli üretimi, istihdama ve ihracata katkısı ve 
yıllık 16 milyar doları aşkın net döviz getirisi 
ile Türkiye için stratejik sektörler arasında yer 
alıyor. İhracata çalışan firmalarımızda kapasite 
kullanımı yüzde 85’in de üzerine çıktı ve talep 

artışı Eylül ayında çifte rekoru beraberinde ge-
tirdi. Eylülde 1 milyar 948 milyon dolarla tüm 
zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçek-
leştirdik. Yılın dokuzuncu ayını 2020’ye göre 
yüzde 9, 2019’a göre yüzde 29,8 artışla kapattık. 
2021’in Ocak-Eylül döneminde ise 14 mil-
yar 811 milyon dolarla en yüksek dokuz aylık 
performansımıza imza atmış olduk. Önümüzde 
üç ay kaldı. Aynı hızla gidebilirsek yılı 20 milyar 
dolar civarında bir ihracatla kapatacağımızı 
öngörüyoruz.” şeklinde konuştu.
  
“2021’DE 12 MİLYAR DOLARIN 
ÜZERİNDE İHRACAT HEDEFLİYORUZ”
Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusuna 
büyük önem verdiklerini belirten İTHİB Başkanı 
Ahmet Öksüz: “TİM öncülüğünde Sürdürüle-

bilirlik Eylem Planı’nı hazırlayan ilk sektörüz. 
Eylem planımız ile sektörün döngüsel ekonomiye 
en yüksek seviyede uyumunu sağlarken, aynı 
zamanda sürdürülebilir ürünlere yönelik talebi de 
en üst seviyede karşılamayı hedefliyoruz. Dün-
yaya adapte olmak yerine küresel gelişmelerde 
belirleyici bir rol üstlenmeliyiz. Sürdürülebilir-
lik, döngüsel ekonomi, eko tasarım ve sıfır atık 
yaklaşımlarına tam entegre olmalıyız. Eylülde 
1,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek 
aylık performansını gerçekleştirdik. Ocak-Eylül 
döneminde ihracatımız geçen yılın aynı döne-
mine yüzde 40 artışla 9,4 milyar dolara yükseldi. 
Sektör olarak yılın devamında da yükselişi sürdü-
rerek, 2021’i 12 milyar doların üzerinde ihracatla 
kapatmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Türk Moda Dünyası Fashion 
Week İstanbul ile Sahnede

Türkiye’nin uluslararası 
çaptaki en önemli etkinliklerin-

den Fashion Week İstanbul, 
12-15 Ekim’de gerçekleşti. 

İHKİB organizasyonuyla dü-
zenlenen moda haftası kapsa-
mında; 38 tasarımcının kolek-
siyonu, 29 moda şovu ile dijital 

ortamda tanıtıldı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracat-
çıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla 
düzenlenen, Türkiye’nin uluslararası çaptaki 
en önemli etkinliklerinden Fashion Week 

İstanbul, 12-15 Ekim günleri arasında gerçekleşti. 
Bu sezon da farklı disiplinleri yaratıcı işlerle bir 
araya getirerek, modaseverlerle buluşturan Fashi-
on Week İstanbul; uluslararası moda takviminde 
yer alarak, Türk moda dünyasının yaratıcılığını 
ülke sınırlarının dışına taşıdı. Bu sezon üçüncü 
kez konuklarını dijital olarak ağırlayan moda 
haftasında 38 tasarımcının koleksiyonu, 29 moda 
şovu ile fashionweek.istanbul adresinde tanıtıldı.

Moda filmleri aracılığı ile yaratıcı ve farklı 
içerikler eşliğinde gerçekleşen Fashion Week İs-
tanbul, kapsamında koleksiyonlarını sergileyen 27 
tasarımcı, 11 New Gen by İMA ve KARMA by 
İMA genç tasarımcısı 29 şov ve 27 solo defile ile 
modaseverlerin karşısına çıktı. 
Moda haftasının ilk gününde 
podyum, İstanbul Moda 
Akademisi tasarımcıla-
rından oluşan “New 
Gen by İMA” defi-
lesi ile açıldı. Ünlü 
tasarımcıların kolek-
siyonlarının yanı sıra 
tasarımların sunul-
duğu kısa filmler de 
tüm dünyada şovları 
takip edenlerin büyük 
beğenisini kazandı.  

İstanbul’un evrensel 
ve birleştirici yönünden 
ilham alarak çok sesli bir atmosfer 
sunan Fashion Week İstanbul, dört gün 
boyunca moda sektörünün profesyonellerini bir 
araya getirdi ve ev sahipliği yaptığı yaratıcı şovları 

ile moda tutkunları-
nın beğenisini topladı. 
İHKİB organizasyonuyla 

düzenlenen; T.C. Ticaret 
Bakanlığı öncülüğünde, 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) nezdinde kurulmuş 

olan Türkiye Tanıtım Grubu 
(TTG) tarafından desteklenen Fashion Week 
İstanbul, Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) 
ile İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğinde 
yürütülüyor.
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“MODAYI SANATLA BULUŞTURDUK”
Modanın farklı disiplinlerden etkilenirken aynı 
zamanda onları etkilediğine dikkat çeken İHKİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, tüm 
bu disiplinlerden yola çıkarak bu yıl “Fashion 
Week İstanbul presents Istanbul State of Mind” 
sergisine imza attıklarını belirtti. Gültepe: “Sergi 
Türkiye’de ilk kez uygulanan bir çalışma. Bu 
özgün oluşumda resimden tiyatroya, fotoğraftan 
edebiyata kadar pek çok yaratıcı disiplini moda 
tasarımlarımızla bir araya getirdik. Bir başka ifade 
ile modayı sanatla buluşturduk.” dedi. Türkiye 
hazır giyim ve moda sektörünün özellikle tedarik 
zincirlerinde büyük bir değişim yaşadığı bu 
dönemde Fashion Week Istanbul’a özel bir önem 
verdiklerini vurgulayan Mustafa Gültepe: “Sektör 
olarak bu kritik süreçte dünyaya farkımızı çok 
daha iyi anlatmalıyız. Global tanıtım faaliyet-
lerimize ağırlık vermek durumundayız. İHKİB 
olarak bu alanda pek çok projemiz var. Özellikle 
hazır giyim ve moda sektörünü kapsayan, Fashion 
Week Istanbul’un omurgasını oluşturan global 
tanıtım projesini çok önemsiyoruz.” dedi. 

İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Gültepe, sektörün global tanıtım kampanyası 
kapsamında uluslararası yayınlar ve influen-
cerlarla iş birliği yapıldığının da altını çizdi. 
Dünyanın saygın moda yayınlarının temsilcileri 
ve trendlere yön veren influencerları etkinlik 
kapsamında İstanbul’da ağırladıklarını belirten 
Gültepe, Fashion Week İstanbul tanıtım filmi-
nin de uluslararası moda mecralarında yayımlan-
maya devam ettiğini anlattı. 

Bu yıl dünyada ilk kez denenen hibrit bir 
modeli uyguladıklarına dikkat çeken ve Fashion 

Week İstanbul’un İHKİB’in Türkiye’ye kazan-
dırdığı bir dünya markası olduğunun altını çizen 
Mustafa Gültepe, hibrit model için: “Moda, 
yenilik ve sürekli değişim demek. Biz de her se-
zon moda haftamızı yeniliyor ve değiştiriyoruz. 
Modacılarımızın tasarımlarını farklı şekillerde 
küresel vitrine çıkarıyoruz.” şeklinde konuştu.

“DÜNYAYLA REKABET EDEBİLMEK İÇİN 
KATMA DEĞERLİ İHRACAT YAPMALIYIZ”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
İsmail Gülle ise geçtiğimiz yıl 17 milyar dolarlık 
ihracata imza atan Türk tekstil ve hazır giyim 
sektörünün bu dönemde hızlıca toparlanma-
ya başladığının altını çizdi. Sektörün en çok 
ihracat yaptığı 10 ülkenin yedisinin Avrupa’da 
olduğunu belirten Gülle: “Bu anlamda modanın 
önemli kentleri ile sürekli iç içe olarak birlikte 
gelişme imkânına sahibiz. Asırlardır sayısız me-
deniyete başkentlik yapmış İstanbul’umuz farklı 
stilleri ve yenilikçi tasarımları bir araya getirerek 
modanın da başkenti olarak öne çıkıyor. Ülke-
mizin kusursuz mozaik yapısı, tasarımlarımıza 
ve zevklerimize çeşitlilik olarak yansıyor. En 
büyük zenginliğimiz olan endüstrimizin gücüyle 
birleşerek, Türk hazır giyim sektörünü farklı ve 
özel kılıyor.” dedi. Türkiye ekonomisinin gelişip 
büyümesinin ve dünya ile rekabet edebilir olma-
sının yolunun katma değerli ihracattan geçtiğini 
ifade eden Gülle: “Türkiye İhracatçılar Meclisi 
olarak bu kapsamda yapılan çalışmalara ayrı bir 
değer ve öncelik veriyoruz. Firmalarımızın AR-GE 
ve inovasyon ile tasarıma daha fazla yatırım 
yapmalarını istiyor, aynı zamanda ürünlerinin 
marka değerini yükselterek daha fazla katma 
değer yaratmalarını istiyoruz. Bu kapsamda da 
Türk markalarının güçlenmesi ve yeni marka 
oluşumlarını teşvik etmek amacıyla oluşturdu-
ğumuz marka konseyimiz çalışmalarına süratle 
başladı. Markalaşma konusunda son yıllarda 
pozitif bir ivme yakalandık.” şeklinde konuştu.
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“Bu Ülke, 
Bu Sektörde Büyümeye 

Devam Edecek”

ÇORAP SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ENDER DOĞAN

“Ülkemizin kendine has bir düzeni olduğu kanaatindeyim. 
Her türlü karmaşa ve kaos içinde bile yapısını koruyabiliyor. Bu hazır giyim 

sektöründe daha da belirgin.”

Pandemi süresince bozulan sosyalleşme 
faaliyetlerini geliştirmek istediklerini 
vurgulayan Çorap Sanayicileri Derneği 
(ÇSD) Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Doğan: “Böylece yukarıya sesimizi daha fazla 
duyurabilmeyi, diğer dernek ve sektör tem-
silcilerine vizyonumuzla örnek teşkil ederek, 
öncülük etmeyi ve bize ihtiyaç duyulan her 
yerde sosyal sorumluluk çalışmaları ile örnek ol-
mayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. Sektörün 
pandemi ve tüm krizlere rağmen, geçen dönem 
boyunca çok büyük yaralar almadan yoluna 
devam ettiğinin altını çizen Doğan ile ÇSD’nin 
yeni yönetiminin hedeflerini, çorap sektörü-
nün sorunlarını ve sektörü ileriye taşıyabilecek 
çözüm önerilerini konuştuk.

Öncelikle yeni görevinizi tebrik ederek başla-
yalım isteriz. Ekim ayında yapılan Genel 
Kurul ile birlikte ÇSD’de bir bayrak değişimi 
yaşandı. Derneğin 13. Dönem Yönetim Ku-
rulu belirlendi ve siz de yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak seçildiniz. Nasıl hissediyor-
sunuz?
Öncellikle teşekkür ederim. Aslında yönetim ku-
rulu öncesinde başlayan bu süreci uzun zamandır 
biz yürütüyoruz. Önceki dönemlerde yönetim 
kurulunda görev yapmış ikinci ve üçüncü kuşak 
çorapçılar olarak bizlerin bir taahhüdü vardı. 
Derneğimizi yeni jenerasyonlara hazırlamak 
ve bu süreci yönetmek istiyorduk. Bu değişim 
sürecinin ilk adımını İlker Öztaş’ı başkan seçerek 
attık. O dönemde ben de başkan yardımcılığı 
görevini üstlendim. Şimdi de başkanlık görevini 
devraldım. Yola çıkarken belirlediğimiz hedefler 
doğrultusunda istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. 
Süreci sorunsuz olarak devam ettirebildiğimiz ve 
yeni jenerasyonlara doğru bir şekilde aktarabildi-
ğimiz için mutluyum. 

Çok uzun zamandır dernek çalışmalarının için-
de yer alan ve sektörü iyi tanıyan biri olarak 

ÇSD’nin yeni dönem yol haritasından biraz 
bahsedebilir misiniz? 
10 yıldır derneğin yönetim kurulu üyeliğin-
de bulunuyorum. Bu süre zarfında yapılan 
birçok işin içinde bulundum ve hem sektörü 
hem de derneği öğrenmeye çalıştım. Ne-
ler yapmalıyız, nasıl faydalı olabiliriz diye 
sürekli aramızda görüşüyoruz. Yavaş yavaş da 
yol haritamız belirleniyor. Tabii ki gündem 
sürekli değiştiğinden, gündeme göre çözüm-
ler üretmeye çalışıyoruz. Önceliğimiz, bizi en 
çok etkileyen konuları birincil gündem hâline 
getirerek çözüm üretmek. 

Son dönemde bizi en çok etkileyen konu-
ların başında ise eğitim geliyor. Yetişmiş ele-
man ihtiyacı had safhada olan sektörümüzün 
bu sorunu uzun süredir devam ediyor. En son 
12. Dönem Başkanımız İlker Öztaş bu konu-
da oldukça faydalı çalışmalar yaptı. Pandemi 
nedeniyle yaklaşık iki yıldır eğitim çalışmaları-
mız sekteye uğrasa da şu an kaldığımız yerden 
devam ederek, makine operatörü yetiştirmek 
üzere eğitimlerimizi hızlandırmak istiyoruz. 
Bu bağlamda gerek meslek liseleri gerek bele-
diyelerin kurs imkânlarıyla çalışmalarımıza hız 
vereceğiz. Ayrıca eğitimin yalnızca bu alanda 
sınırlı kalmaması gerektiğini dünüyoruz. 
Bu sebeple sektörün beyaz yakalı ihtiyacını 
gidermek için üniversitelerin ilgili bölümlerini 
ziyaret ederek, çorap sektörünün tanıtımını ar-
tırmayı düşünüyoruz. Böylece mezun arkadaş-
larımızı da sektöre kazandırmayı amaçlıyoruz. 

Aynı şekilde değişen dünyaya ayak uy-
durabilmek adına kendimizi geliştirmek için 
yönetici geliştirici çalıştaylar yapmayı hedefli-
yoruz. Pandemi süresince bozulan sosyalleşme 
faaliyetlerini geliştirmek istiyoruz. Böylece yu-
karıya sesimizi daha fazla duyurabilmeyi, diğer 
dernek ve sektör temsilcilerine vizyonumuzla 
örnek teşkil ederek, öncülük etmeyi ve bize 
ihtiyaç duyulan her yerde sosyal sorumluluk 
çalışmaları ile örnek olmayı hedefliyoruz.
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Günümüze geldiğimizde ikinci senesini dol-
duracak olan pandemi hâlâ en büyük sorunlar 
arasında yer alıyor. Ancak pandemi dönemin-
de Türk tekstil ve hazır giyimi adına umut ve-
rici gelişmeler de yaşandı. Üreticinin yaşadığı 
sıkıntılar nezdinde değerlendirdiğinizde sizce 
sektör bu dönemi nasıl geçirdi?  
Bu dönemde bizlerin yaşadıkları sorunlar çok 
daha farklı. Arz talep dengesinin ters tarafa 
kayması, hızlı tüketim ve hızlı moda kavramla-
rının oluşması, teknolojinin çok hızlı ilerlemesi 
gibi global değişimlerin yanında; bölgemize özel 
ekonomik ve yönetimsel sorunlar, göç sorun-
ları ve pandemi öncelikli konu başlıklarımızı 
oluşturuyor. 

Ülkemizin kendine has bir düzeni olduğu 
kanaatindeyim. Her türlü karmaşa ve kaos için-
de bile yapısını koruyabiliyor. Bu hazır giyim 
sektöründe daha da belirgin. Hemen hemen 
hiçbir ülkenin yaşamadığı birçok sorunu bizler 

yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Hazır 
giyim sektörü geçmişinden bu yana aşırı yüksek 
enflasyonist ortamlar, ham madde kıtlığı, dar-
beler ve doğal afet gibi birçok sorunla karşılaştı. 
Sanırım zamanla ciddi bir bağışıklık kazanılıyor. 
Pandemi öncesinde de işlerin iyi gitmediğine 
dair söylemler vardı ve biz o zaman da konuş-
malarımızda: “Ne olursa olsun bu ülke, bu 
sektörde büyümeye devam edecek demiştik.” 
Şimdi görüyoruz ki pandemiye rağmen geçen 
dönem boyunca çok büyük yaralar almadan 
devam etmişiz. 

Kendi kontrolümüz dışında meydana gelen 
her türlü soruna rağmen bir şekilde çözüm 
üretip yolumuza devam ediyoruz. Bu gücün 
kaynağı; senelerdir bu işe baş koymuş, sebat 
etmiş, her türlü zorluğa göğüs germiş ve sadece 
işine odaklanmış büyüklerimizin çizdiği yoldur. 
Her ne olursa olsun bize bir yol bulup devam 
etmemiz öğretildi. Bu öğreti ise bize birçok şey 
kazandırdı. 2020 yılında hemen hemen tüm 
sektörlerden daha düşük bir küçülme geçir-
dik ve ihracatımızı 1 milyar doların üstünde 
tutmayı başardık. 2021’de ise hızla artan talebe 
cevap vermekte zorlanıyoruz. Bir yandan hızlı 
bir şekilde endüstri 4.0 ve üzerini yakalamaya 
çalışırken, bir yandan da gelen talebi yerine 
getirmeye çalışıyoruz.

Pandemi sonrası özellikle Avrupa’nın radarına 
giren Türkiye’de hazır giyim özelinde bir talep 
artışı meydana geldi. Çorap sektöründe yaşa-
nan talep artışında son durum nedir?
Avrupa bu dönemde biraz da kendi ektiğini 
biçiyor diyebiliriz. 2000’li yılların başında Çin 
kotalarının kalkması ile birlikte tüm dünya 
Çin’e yöneldi. Ucuz işçilik ve ucuz fiyatın 
peşinden tüm düzen bu sisteme göre ayarlandı. 
Ucuzluk ile birlikte hızlı tüketim kavramını da 
uygulayarak, aslında kişilerin ihtiyaçlarından 
fazlasını sunmaya başlayan Avrupa, maalesef 
süreç içinde B planı oluşturmakta zorlandı. 
Türkiye bu konuda elinden geldiğince pazarını 
koruyarak, yıllar içinde oluşmuş tecrübesini 
duruma adapte etmeyi başardı. 

Dünyanın fabrikası olarak nitelendirilen 
Çin’in bugün yaşadığı tedarik zincirindeki 
bozulma, küresel çapta herkesi olması gerekti-
ğinden fazla etkiliyor. Çin’e doğru oluşan aşırı 
talep artışı tüm dengeleri bozarken, insanları 
alternatiflere sürüklüyor. Çorap sektörü de 
dâhil olmak üzere tüm hazır giyim sektörü ise 
durumdan faydalanıyor. Üç vardiyalı ve 24 saat 
çalışma sistemi ile ilerleyen çorap sektöründe, 
kapasite kullanım oranlarının da çok yüksek 
olması dolayısıyla büyüme rakamları hazır 
giyim kadar yüksek olmuyor. Ancak yine de 
2021 yılında tüm zamanların en yüksek ihracat 
rakamlarına ulaşacağımıza inanıyorum.
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Çorap üretiminde Avrupa’da ilk dünyada ise 
Çin’den sonra ikinci sırada yer alan Türki-
ye’nin elindeki verimli kaynaklar ışığında 
küreselde birinci sıraya yerleşmesi için neler 
yapılmalı? 
Çin’den sonra ikinci sırada olsak da Çin ile ara-
mızdaki fark iki kattan fazla. Çin’de şu an üre-
tim hız kesmiş durumda ancak ülkede pandemi 
sonrasında çorap imalatına çok yoğun bir yatı-
rım yapılmayacak gibi bir izlenim var. Üretim 
daha çok civarındaki; Tayland, Kamboçya, Viet-
nam ve Bangladeş’e kayacak gibi görünüyor. Bu 
durumda da Türkiye, tecrübesini kullanarak ön 
sıralara çıkabilir ancak aradaki farkı açmak için 
ülkemizin hızlı bir şekilde endüstri 4.0’a geçme-
si ve tam entegre tesisler ile teknoloji yoğun bir 
düzen kurması gerekiyor. Avrupa pazarındaki 
payını düşürmeden artırmalı ve daha da önemli-
si Amerika pazarına mutlaka girmesi gerekiyor. 
Yani hem sanayi hem de ticaret tarafında yoğun 
bir çalışma içinde olması şart. Bu da ancak hep 
birlikte, tek yumruk olarak ilerlemekle müm-
kün olur. Çünkü bu girişimleri yapmak sadece 
bizim elimizde değil, aynı zamanda odalar ve 
bakanlıkların desteği alınmalı, böylece topyekûn 
bir hareketlenme başlayabilir.

Hazır giyim sektörünün İstanbul’u moda 
merkezi, Anadolu’yu ise ürettim üssü haline 
getirmek gibi bir hedefi bulunuyor. Günü-
müzde sektörlerin genelinin yaşadığı kalifiye 
eleman sıkıntısını da göz önüne aldığınızda bu 
konuyu nasıl değerlendirirsiniz? 
Bu hedef, güzel ve doğru ancak dikkatli olun-
ması gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin 
hayali bu işi daha rahat, geniş ve büyük fabri-
kalarda yapmak. Fakat İstanbul’da katlı üretim 
sistemleri, entegre imalata uygun değil. Bir 
katta ham madde deposu, bir katta üretim, bir 
katta ise formalama ve paketleme gibi sistemler 
olması, çok fazla enerji, işçilik ve zaman kaybı 
yaratıyor. Böyle olunca da her geçen gün sıkı-
şıklık artıyor. İşçi bulma sorunları da cabası... 
Büyükşehirin ise masrafları oldukça yüksek. 
Böyle bir şehirde, fiyat rekabeti yüksek olan bir 
ürünü üretmek gerçekten zor. Anadolu’da bir-
çok teşvikli bölge var ve sundukları avantajlar 
oldukça fazla. Bu sektörde büyümeyi hedefleyen 
ve ilerlemek isteyen her firma hızlı bir şekilde 
burada bir çözüm bulma yoluna gitmeli. Yüksek 
hacimli üretim yapan fabrikalarımızdan bir kıs-
mı bu geçişi yaptı ve de oldukça başarılı oldular. 
Ayrıca Anadolu’da yerleşik firmalarımızdan da 
burada üretim tesisi olanlar var.

Bu geçişte geçişte dikkat edilmesi gereken 
önemli noktalardan biri ise lojistik. Ham 
madde üreticilerine, yedek parça ve servis 
yapan firmalara kolay ulaşım sağlanabilecek 

bir düzen kurmak gerekiyor. Zira bu dağı-
nık bir şekilde ilerliyor. Bunun için de belli 
bir hacme ulaşmak şart. Aksi takdirde bu 
masraflar artabilir. Bunların yanında işçiliğin 
de önemli bir unsur olduğunu unutmamak 
gerekiyor. Anadolu, nüfus olarak farklı dağı-
nıklıklar gösteriyor. Herkesin bir anda aynı 
yere gitmesi kolay değil. İstanbul’da bir arada 
olmamız avantajlar sağlıyor ancak Anadolu’da 
bu avantajı kaybedebiliriz. Ayrıca firmaları-
mızın birçoğu aile şirketlerinden oluşuyor. 
Anadolu’ya gidildiği takdirde aile üyelerinin 
birtakım konulardan feragat etmesi ve bunu 
şeffaf bir şekilde tartışıp kendi içinde çözmesi 
gerekiyor. Tüm bunlar kolay gibi görünse de 
her zaman kolayca çözülemiyor.

Çorap üreticilerinin rekabetçiliği geliştir-
meleri ile ihracatçıların tanıtım ve dijital 
dönüşüm noktasındaki girişimlerine yöne-
lik eğitim faaliyetleri ve öne çıkan UR-GE 
projelerinin sektöre katkısını nasıl değerelen-
diriyorsunuz?
UR-GE çok değerli bir proje. Birçok firma bir 
araya gelip burada çok güzel bir ağ oluşturdu. 
Birbirimizden daha fazla haberdar olduk, 
sorunlarımızı daha rahat paylaştık ve ortak 
çözüm noktaları bulma konusunda da ilerli-
yoruz. Bunun kıymeti bir süre sonra daha iyi 
anlaşılacak diye düşünüyorum. Zira sorunlar 
ve çözümlerin ortak bir noktadan çıkması 
ileride firmaların kalite ve hizmet konusunda 
birbirine daha yakın olmasını sağlayacak. Bu 
da standardımızı geliştirecek. Burada oluş-
turduğumuz sinerji ile birlikte inanıyorum 
ki daha birçok faydalı proje yapılacak ve bu 
sayede gelişimimiz daha da artacak.

“Önceliğimiz İTO Meslek 
Lisesi’ndeki Çorap Atölyesi”
Maalesef ülkemizin en büyük sorunlarının başında eğitim 
geliyor. Bu, sadece eğitimsizlik değil aynı zamanda odaklı 
eğitimin olmayışından kaynaklanıyor. Türkiye, üniversite 
öğrenci sayısının nüfusa oranında, Avrupa ortalamasına göre 
oldukça yüksek seviyelerde olmasına rağmen odaklı bir eğitim 
anlayışına sahip değil. İhtiyaca göre eğitim verilmiyor. Mezun 
olanların hayali hep aynı ama bu hayali yaşatabilecek kadar 
şirket yok. Bizler de İŞKUR ve İSMEK aracılığı ile iş arayan-
ları bu alana yönlendirmeye çalışıyoruz. İlk yapmış olduğu-
muz İSMEK kursumuz Merter bölgesindeydi. Fabrikaların 
buraya uzaklığı nedeni ile katılım çok yüksek olmadı. Şu an 
önceliğimizi Beylikdüzü’ndeki İTO Meslek Lisesi’ndeki çorap 
atölyesine verdik. Burayı geliştirmek istiyoruz. Bunun haricin-
de de Kıraç bölgesinde İSMEK ile planladığımız bir kurs var. 
Merter’i buraya taşımayı düşünüyoruz.





DOSYA

Ham madde ve navlun fiyatların-
daki küresel artış ile enerji başta 
olmak üzere yükselen maliyetler 
hazır giyim üreticilerinin kârlılı-
ğında sert daralmaya neden oldu. 
Hâlâ artmaya devam eden pamuk
fiyatları ise Ekim ayında 10 yılın 
zirvesini gördü. 

Ekonomik kalkınmanın temel ürün-
lerinden biri olan, Türkiye’nin beyaz 
altını pamuk ve onun nezdinde diğer 
birçok ham maddenin maliyetinde 

yaşanan önlenemez yükseliş devam ediyor. 
COVID-19 pandemisinin hayatımıza girmesi 
ile başlayan süreç beraberinde de pek çok kriz 
getirdi. Sektörel bazda değerlendirildiğinde 
ise tüm endüstrilerin en birincil sorunlarının 
başında ham madde geldi. Özellikle de en temel 
ihtiyaçlardan birine hizmet eden hazır giyim 
sektörünün altın ürünü pamuk, üreticiyi çok 
zor bir durumda bıraktı. 

Kapanan sınırlar, tedarik zincirinde kırıl-
malara neden olurken, Türkiye bu dönemde 
elindeki avantajlarla öne çıktı. Özellikle virüs 
nedeniyle Uzak Doğu’ya karşı olan talebin 
azalması Türkiye’ye yönelik ilgiyi artırdı ancak 
bu kez de üretici ham madde tedarikinde kriz 
yaşadı. Küreselde artan talebi karşılamak için 
petrol fiyatlarının sürekli artması, ipliğin ham 
maddeleri olan pamuk, elyaf, polyester ve viskon 
fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Döviz 
kurunun da sürekli olarak dalgalanma yaşaması 
fiyatların sabitlenmesi engelledi. Ham madde ve 
navlun fiyatlarındaki küresel artış ile enerji başta 
olmak üzere yükselen maliyetler, hazır giyim 
üreticilerinin kârlılığında sert daralmaya neden 
oldu. Hâlâ artmaya devam eden pamuk fiyatları 
Ekim ayında 10 yılın zirvesini gördü. Maliyet-
teki artışın devam etmesi durumunda, 2022’nin 
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ilk çeyreğinde tüketiciye yüzde 20 ila 30 arasın-
da zam yansıması olacağı öngörülüyor.

Türkiye’nin ihracat anlamındaki en büyük 
güçlerinden çorap sektörü ise pandemi dönemin-
de tüm krizlere rağmen başarılı bir ihracat per-
formansı gösterdi. Ancak çorap üreticisi de ham 
maddedeki maliyet artışını sektörün en büyük 
sorunu olarak görüyor. Türkiye genelinde 80 bin 
direkt, 127 bin dolaylı çalışanı aracılığıyla üretim 
gerçekleştiren çorap sektörünün çatı kuruluşu 
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD); sorunların 
ancak topyekûn bir hareketlenme ile çözülebile-
ceği görüşüne dayanarak, Ekim ayında Ticaret 
Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’ne bir yazı 
yazdı. Pamuk ve pamuk ipliğinin fiyatlarında-
ki artışa odaklanan yazıda; üreticinin yaşadığı 
sorunlara değinilirken aynı zamanda da duruma 
yönelik çözüm önerileri sunuldu.

ARTAN TALEP, HAM MADDENİN 
MALİYETİNİ YÜKSELTİYOR
Pandemi ile başlayan durgunluğun altı ay 
sürdüğü hazır giyim ve tekstil sektöründe işler, 
2020’nin ikinci yarısı ile birlikte toparlanma yo-
luna girdi. Tedarik zincirindeki kaymalar, navlun 
krizi ve ham madde maliyeti gibi birçok soruna 
rağmen 2020 yılında 17,1 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştiren hazır giyim sektörü, tüm sektörler 
arasında üçüncü sıraya yerleşmişti. Pandemi dö-
nemi boyunca süren kısıtlamalar ve ham madde 
temininde yaşanan kriz ile birlikte taleplerde ya-
şanan yoğunluk, pamuk fiyatlarını en çok artıran 
nedenlerin başında gösterilmişti. 

En son geçen yıl Kasım ayında yükselişe geçen 
pamuk fiyatları, bugün geldiğimiz noktada tarihî 
bir dönem yaşıyor. Küresel piyasada 10 yılın 
zirvesini gören pamuk fiyatlarının, iplik fiyatları-
nı da artırması küresel moda endüstrisini çıkmaza 
soktu. Yüzde 12 ile yüzde 30 arasında değişen 
oranlarda zam alan pamuk için tekstil ve hazır 
giyim sektörünün temsilcileri, “fiyat indirim” 
baskısını sürdürüyor. Döviz kurlarında yaşanan 
dalgalanmaların da ciddi oranda etkilediği ham 

ENDER DOĞAN
ÇSD YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI

“PAMUĞUN STRATEJİK 
ÜRÜN OLMASI ADINA 
GİRİŞİMLERDE 
BULUNUYORUZ”
Pandeminin sosyal etkilerinden sonra şimdi de 
ekonomik etkileri baş göstermeye başladı. Tüm 
sektörlerin bu dönemde daha dikkatli adımlar 
atması gerektiğini düşünüyorum. Dünya artık 
birbirine bağlı tek bir vücut gibi hareket ediyor. 
Dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen bir 
olay, bir anda birçok yeri etkileyebiliyor. Günü-
müzde gelecek adına konuşmak zorlaştığı gibi 
sonuçları da öngöremiyoruz. 

Dünyadaki hareketliliğin ve ticaretin yavaş-
lamasının yarattığı domino etkisi, tüm tedarik 
zincirini karmaşık bir hâle getirdi. Bunun üstüne 
bir de stok biriktirme ile manipülatif hareket-
ler eklenince piyasa fiyatları olması gerekenin 
üzerine çıktı. Maliyet artışı yaşayan kalemlere; 
pamuk, sentetik elyaflar, ambalaj malzemeleri 
ve navlun bedelleri başta olmak üzere pek çok 
şey dâhil edebilir. Yalnızca bizim sektörümüzde 
değil hemen hemen birçok sektörün yaşadığı bu 
durum maalesef kısa bir sürede de düzelecek gibi 
görünmüyor.

Sektörümüz bu durumdan avantajlı bir şe-
kilde sıyrılmaya çalışsa da ham madde tarafında 
hâlâ dışa bağlı olmamız problem yaratabiliyor. 
Ancak pamuk özelinde ülke olarak çok daha dik-
katli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir 
kilo pamuk için 10 bin litre su harcandığını dü-
şündüğümüzde, ileride karşımıza çıkacak çevresel 
sorunlardan dolayı pamuğa ulaşmak gittikçe kri-
tik bir hâl alacak. Bu sebeple pamuğun stratejik 
ürün olması konusunda Ticaret Bakanlığı başta 
olmak üzere ulaşabildiğimiz tüm kurumlarda 
pamuk ihracat ve ithalatına dair gerekli önlemle-
rin alınması yönünde girişimlerimiz bulunuyor. 
Umarım bu konuda derdimizi anlatarak, önlem 
alabiliriz. Çünkü uzun zamandır müşterilerimi-
ze fiyat belirlemekte zorlanıyoruz. Maliyetlerin 
sürekli değişim yaşaması nedeniyle de her fiyat 
verişimizde zararlı çıkıyoruz. 
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Uluslararası Pamuk Danışma Kuru-
lu’nun (ICAC) 2020-21 sezonu tahmin-
lerine; pamuk üretiminde uzun dönem 
lideri olan yedi ülke: Hindistan, Çin, 
ABD, Brezilya, Pakistan, Türkiye ve 
Özbekistan. Bu ülkeler, küresel pamuk 
Ekim alanlarının yaklaşık yüzde 77’sini, 
üretiminin yüzde 83’ünü oluşturu-
yor. Dünyada tüketilen pamuğun ise 
yaklaşık yüzde 82’sini Çin, Hindistan, 
Pakistan, Türkiye, Vietnam ve Bangla-
deş kullanıyor. ICAC tahminlerine göre 
Türkiye, 2020-21 sezonunda dünyada 

pamuk Ekim alanı yönünden 11’inci, 
birim alandan elde edilen lif pamuk 
verimi yönünden dördüncü, pamuk 
üretim miktarı yönünden yedinci, 
pamuk tüketimi yönünden beşinci, 
pamuk ithalatı yönünden beşinci ülke. 
Türkiye’nin pamuk sektöründe zayıf 
yönü; pamuk üretiminin tüketimini 
karşılayamaması ve bu nedenle de net 
pamuk ithalatçısı olması. Tüm bun-
lar uluslararası piyasalarda fiyatların 
yükselmesine neden olduğu gibi rekabet 
gücünü de olumsuz etkiliyor. 

TÜRKİYE’DEKİ PAMUK ÜRETİMİ, 
TÜKETİMİ KARŞILAYAMIYOR

madde fiyatlarında belirlenen yeni sınır 1-1,5 
dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Beklentiler, 
özellikle de gelecek yıl Kasım ayına kadar pamuk 
fiyatının 1-1,5 dolar bandında kalacağı yönünde.

PAMUK İTHALATINDA 
REKOR BEKLENİYOR
Pamuk, üreticinin başlıca ham maddesi olma-
sının yanı sıra Türkiye’nin de önemli ihracat 
ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Türk 
pamuğunun kalitesi, dünya tarafından da onaylı. 
Bu yıl 780 bin ton pamuk üretiminin beklendiği 
Türkiye’de hedeflenen rakam gerçekleşse bile sek-
tör, pamuğu hem elyaf hem de iplik olarak 
ihraç ediyor. Bu sebeple de tekstil sektörü 
tarihinin en yüksek ihracat rakamları-
na ulaşmış durumda.

Eylülde pamuk lifi ihracatı 
2020 yılının Eylül ayına göre 
yüzde 88 artarken, dokuz aylık 
ihracat da 272 milyon doları 
aşmayı başardı. Aynı ürünün 
ithalat tarafında ise bu yıl 
rekor bekleniyor. Geçen yıl 
1,6 milyon ton olan pamuk 
talebinin arzdan daha hızlı art-
ması ithalatı yükseltti. 2020’de 
1,7 milyar dolar olan pamuk 
ithalatının da bu yılsonunda 2,3 
milyar dolara ulaşarak tüm zamanların 
rekorunu kırması bekleniyor.

Pamuk ithalatı konusu özelinde konuşan 
ve özellikle son dönemde ham madde ola-
rak pamuk ihracatının arttığına dikkat çeken 
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı-
ları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe: 
“Biz, önce Türkiye’nin ihtiyacı karşılansın, 
sonra ihraç edilsin istiyoruz. Bugün ipliği ya da 
kumaşı yedi dolara satarken, son ürün haline 

getirdiğimizde en az 17 dolara satıyor ve katma 
değer yaratıyoruz. Şu an dışarından güçlü talep 
geliyor ancak şimdi de ham maddede bizim te-
darik sürelerimiz uzadı. Bu sebeple ham madde 
ihracatında kota ve gözetim uygulaması talep 
ediyoruz. İplik ve pamuk ihracatı yapılmamalı. 
Böyle giderse artan fiyatların son ürüne yansıma 
oranı yüzde 15-20’i bulacak.” dedi. 

ARTAN MALİYET 
TÜKETİCİYE YANSIYOR
Kapasite kullanım oranının yüzde 80’in üzerinde 
olduğu hazır giyim sektöründe, pandemi boyun-
ca Türkiye’ye yönelen yeni siparişlerle birlikte 

ilave yatırım ihtiyacı doğarken, sektör tem-
silcileri düşük kârlılık nedeniyle sektörde 

sermaye birikimi yaratılamıyor. Hazır 
giyim kârlılık endeksine göre, 2015 

yılı değeri “100” olarak kabul edil-
diğinde sektörün kârlılığı 2015’e 
göre yüzde 35 gerilemiş durumda. 
Bu oran ihracat yapan firmalarda 
biraz daha düşük seyrederken, 
iç piyasaya çalışan firmalarda ise 
daha yüksek seyirde ilerliyor. Bu 

gerileme nedeniyle ise sermaye 
yaratamayan firmaların yeni yatı-

rımları sekteye uğruyor.
İhracatta yaşanan talep artışı 

firmanın kârına yansımadığı gibi pamuk, 
navlun ve enerji maliyetindeki artış ile kurdaki 

dalgalanma nedeniyle firmalar, maliyetlerini zam 
olarak tüketiciye yansıtmak durumunda kaldı. 
Sadece bir yıl içinde ham madde fiyatları yüzde 
60-80 aralığında zamlanmasına rağmen, hazır 
giyim sektöründe tüketiciye yansıyan zamlar 
yıllık bazda yüzde 30 olabildi. Ancak önümüz-
deki dönem boyunca sürecek zamlar, özellikle 
2022’nin ilk çeyreğinde hissedilecek. 
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Geleceğin en önemli
 finans araçları arasında
 gösterilen kripto paralar, 

son birkaç yıldır sağladığı avan-
tajlarla tüm dünyanın gündemin-

de yer alıyor. Bugün dünyada 5 bin 
500’ün üzerinde kripto para birimi 
bulunuyor ve bu paraların toplam 

piyasa değeri 2,2 trilyon doları 
aşmış durumda. 

Günümüz teknolojisinin hızla 
gelişmesi kuşkusuz birçok alanda 
yenilikleri de beraberinde getirdi. 
Özellikle finansal açıdan ortaya 

çıkan yeni oluşumlar hayatımızı doğrudan 
etkiliyor. Yapılan mal ve hizmet harcamaları-
nın internet üzerinden yapılmaya başlanması 
ve sanal alışveriş kanallarına artan ilgi, ödeme 
yöntemlerinin değişmesine sebep olurken, 
elektronik ödeme yönteminin hayatımızda-
ki yerini sağlamlaştırdı. Hızla gelişen sanal 
dünya, sanal paraları beraberinde getirdi ve 
böylelikle geleneksel paralar evrim geçirdi. 

Bugün dünyada 5 bin 500’ün üzerinde 
kripto para birimi bulunuyor ve paraların top-
lam piyasa değeri ise 2,2 trilyon doları aşmış 
durumda. Blok zincir teknolojisine sahip olan 
bu para birimleri herhangi bir kuruluşa bağlı 
değil yani merkezsizlik ilkesine sahip. Bu para 
birimleri herhangi bir kişi, ülke, lider veya ku-
ruluş tarafından yönetilmiyor. Kontrolü hiçbir 
otorite ve merkezi güç tarafından sağlanmıyor. 
Bir kişi ya da kuruluş fark etmeksizin gerekli 
donanım ve yazılım ile isteyen herkes bu para 
biriminin arzını sağlama şansına sahip. Her-
hangi bir kuruluşa bağlı olmadığı için devletler 
de bu paralar ile ilgili düzenlemeler getirmeye 
başladı. Hatta bazı ülkeler, kontrollerinin 
dışında geliştiği için sanal para birimlerinin 
kullanımı yasaklama yoluna gitti. 2009 yılında 
hayatımıza giren dünyanın en güçlü ve ilk para 
birimi Bitcoin oldu. Satoshi Nakamoto takma 
isimli bir yazılımcı tarafından geliştirilen Bit-
coin, popülerliğini artırarak devam ettiriyor. 

AVANTAJLARI KADAR 
DEZAVANTAJLARI DA VAR
Birçok kişi için kazanç kapısı olarak görülen 
kripto para sisteminin 13 yıllık bir geçmişi ol-
masına rağmen, son birkaç yıldır konu üzerine 
yapılan çalışmlar hızlandı. İnsanların ilgisini 
yavaş yavaş kazanan kripto paranın kazanç 
mantığı diğer piyasalardan çok da farklı değil. 
Yalnızca piyasa derinliğine bağlı olarak fiyat 
hareketleri çok daha sert olabiliyor. Aynı diğer 
piyasalarda olduğu gibi teknolojik altyapıyı ve 
potansiyeli doğru değerlendiren kripto para 
yatırımcıları öngörüleri dâhilinde çok yüksek 
kazançlar sağlayabiliyorlar. Kripto paraların 
e-ticarette sağladığı avantajlar, popülerliğini ve 
kullanıcı sayısını her geçen gün daha da artı-
rıyor. Her an, her dakika ticaret yapma fırsatı 
sunan kripto paralar, banka gibi geleneksel 
kurumlara da ihtiyacı ortadan kaldırdığı için 
alıcı ve satıcı maliyetlerini de düşürüyor. Satı-
lan ürünün parası herhangi bir banka yerine 
direkt olarak cüzdana geldiğinden, elde edilen 
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Çin’in kripto paralara yönelik 
kısıtlamaları sonrasında bu 
alanda düzenlemeye giden ABD 
Senatosu’nun hazırladığı altyapı 
yasasına göre, ABD Menkul Kıymetler 
ve Borsa Komisyonu, kripto paralar 
üzerinde denetimlerini artıracak. 

kazançtan da hiçbir komisyon alınmıyor. Tüm 
bu ayrıcalıklar da ticaret yapanlar için önemli 
avantajlar demek oluyor.

Ancak tüm avantajlarının yanında artan 
dolandırıcılık vakaları, sanal paraya kar-
şı güveni sarsmış durumda. Olası şüpheli 
durumların önüne geçmek için uzmanların 
yatırımcılara en önemli uyarsı ise paralarını tek 
bir cüzdanda tutmamaları yönünde. Kullanı-
cılar yatırımlarını yapmadan önce çok iyi bir 
araştırma da yapsalar yine de kötü bir sonuçla 
karşılaşma ihtimalleri bulunuyor. Bu sebeple 
paranın güvenliği açısından kripto varlıklar, 
çeşitli markalarda üretilmiş soğuk cüzdanlarda 
tutularak korunmalı.

KRİPTO PARANIN PİYASA DEĞERİ 
APPLE’I GEÇTİ
Kullanıcı sayısı her geçen gün artan kripto 
para piyasasının toplam değeri de aynı para-
lellikte artıyor. Geleneksel yatırımcıların da 
kripto paralara yönelmesiyle birlikte ticari 
işleyişte büyük bir dönüm noktasına girildi. 
Amerikalı yatırım bankası JP Morgan ödeme-
ler için kendi dijital paralarını oluşturmaya 
başladı bile. Oluşturulan JMP Coin ile JP 
Morgan müşterileri kendi aralarında transfer-
ler gerçekleştirebiliyor. Bu konuda ülkelerde 
çalışmalarını hızlandırdı. İngiltere Merkez 
Bankası ve Hazine Bakanlığı, “Britcoin” olarak 
isimlendirdiği bir sanal para yaratma olasılığını 
araştırıyor. Aynı şekilde; Çin, İsveç ve Japonya 
da kendi kripto para birimlerini oluşturmak 
için bölgesel denemeler yapıyorlar. Avrupa 
Yatırım Bankası, dört yıl içinde elektronik 
euro’yu piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Tür-
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
ise kripto para piyasasına yönelik çalışmaları 
kapsamında Dijital Türk Lirası için Aselsan, 
Havelsan ve Tübitak-Bilgem ile bir iş birliği 
platformu kurdu. 

2021’de en önemli üç kripto para biri-
minde yaşanan rekor ticaret hacmi, güven 
sarsılması yaşayan piyasanın değerini artırma-
sını sağladı. Böylece küreseldeki tüm kripto 
paraların toplam değeri 2,2 trilyon doları 
aştı. Açıklanan rakam ile birlikte kripto para 
piyasasının değerinin, dünyanın teknoloji devi 
Apple’ın değerinden 10 milyar dolar daha fazla 
olduğu öğrenildi. 64 bin dolar değere ulaşan 
Bitcoin ise toplam 1,2 trilyon dolarlık hacmi 
dikkat çekiyor. Bitcoin şu anda Mastercard, 
Visa ve PayPal’ın toplam değerinden daha 
kıymetli. Ayrıca, 2020’de değeri yüzde 1000 
artan Bitcoin, Tesla ve Facebook’tan da daha 
değerli konumda.

BITCOIN’İN YÜKSELEN GRAFİK SEYRİ
Kripto paralarda Nisan ayının ortasında 
başlayan sert düşüş birçok yatırımcıyı büyük 
zarar ettirmişti. Kripto para dünyasının en çok 
kullanılan para birimi Bitcoin de piyasadaki 
bu düşüşten etkilendi. Bitcoin’de zarar, Nisan 
ayında yüzde 50’lere ulaşırken, Eylül ayına ka-
dar devam eden düşüş seyri sebebiyle Bitcoin 
40 bin dolara kadar gerileme yaşamıştı. Çin’in 
kripto paraya yönelik kısıtlama kararları ve 
Tesla’nın Bitcoin ile araç satışını durdurması 
ile umutsuz bir tablonun oluştuğu ve Bitco-
in’in 39 bin dolar seviyelerine düştüğü kripto 
para piyasası, Fed Başkanı Jerome Powell’ın 
açıklamaları ile tekrar canlandı. 

Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi 
Finansal Hizmetler Komitesi’nde yaptığı 
açıklama ile kripto paraları yasaklama gibi bir 
niyetlerinin olmadığını ancak “stabilkoinlerin” 
daha fazla denetlenmesi gerektiğini ifade etti. 
Powell’ın açıklamalarıyla piyasada başlayan 
hareketleneme yukarı yönlü seyretti ve Bitcoin 
50 bin dolara kadar yükseldi. 

Çin’in kripto paralara yönelik kısıtlamaları 
sonrasında bu alanda düzenlemeye giden ABD 
Senatosu’nun hazırladığı altyapı yasasına göre, 
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 
kripto paralar üzerinde denetimlerini artıra-
cak. Ayrıca “broker” olarak bilinen komisyon-
cuların işlemleri, menkul kıymet piyasasında 
işlem yapanlar ile aynı kurallara tabi tutulacak.

Dünyada bulunan 
kripto para 

birimlerinin sayısı

+5,500 

Türkiye’de yerli 
ve uluslararası 

platformda kripto 
para piyasasında 
işlem yapan kişi 

sayısı

1
milyon kişi



Agent For TURKEY
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Tekstil sektöründe 20 yılın üzerin-
deki tecrübesi ile müşterilerine her 
zaman kaliteli hizmet sunmayı amaç 
edinen OmaFil; Türkiye’deki başarı-

larını yurt dışına da taşıyarak, bugün özellikle 
Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgele-
rinde aranan iplik firmalarından biri hâline 
gelmiş durumda. Dünyanın en büyük iplik 
üretici firmalarının rakibi olabilecek tecrübe ve 
kaliteye sahip olan OmaFil, inovasyon ve AR-
GE yatırımları ile tekstil sektöründe faaliyet 
gösteren firmalara önemli hizmetler sunuyor.

Türkiye’de son zamanlarda yapmış olduğu 

girişimlerle dikkat çeken OmaFil; pandemi 
döneminde hayata geçirdiği Tokat Erbaa’daki tesis 
yatırımı ile Avrupa’nın en büyük gipe iplik tesisini 
Türkiye’ye kazandırmış oldu. “Kendimize rakip 
olarak Çin’deki firmaları seçtik.” diyen OmaFil 
CEO’su Kadir Aydın ile tekstil sektörünün güncel 
durumu ile geleceğini ve OmaFil’in yatırımlarla 
her geçen gün güçlenen yapısını konuştuk.

Öncelikle biraz OmaFil’den ve faaliyet alan-
larından bahsedelim isteriz. Bugün sektörde 
20 yılı geride bırakan şirket, Türkiye’de ve 
dünyada nasıl bir konumlanmaya sahip?

“İNOVASYON VE AR-GE 
YATIRIMLARIMIZLA SEKTÖRE 
EN İYİ HİZMETİ SUNUYORUZ” 

Pandemi döneminde, Tokat Erbaa’da Avrupa’nın en büyük iplik tesisini 
kuran OmaFil CEO’su Kadir Aydın; “Türkiye’de yüksek hacimli üretim yapan, 

büyük çorap firmaları ile çalışıyoruz ve çalışmalarımızı da artırarak devam 
ettirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu. 

OMAFİL CEO’SU KADİR AYDIN
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1999 yılından bu yana tekstil sektörünün için-
de faaliyet gösteriyoruz. Firmamızın hikâyesi 
Sultanhamam’da iplik satışı ile başladı. 2000’li 
yılların başında değişen dünya ve ticaret anla-
yışı doğrultusunda yeni bir yapılanmaya gittik. 
Bu yapılanmanın da etkisiyle 2011 yılında 
daha çok naylon gibi ürünlerde etkili hale 
geldik. 2013 yılında ilk makinemizi almamızla 
birlikte işler hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. 
Şu anda da Avrupa’nın en büyük gipe iplik 
tesisini Tokat Erbaa’da kurarak, Avrupa’da bu 
alanda bir numara olduk. 

“İç ticarette olduğu kadar, dış ticarette de 
güçlü olmak gerekir” düşüncesini kendimize 
amaç edinerek yürüdüğümüz yolda yurt dışı 
bağlantılarımızı oldukça sağlam kurduk. Bizim 
rakibimiz Türkiye’deki firmalardan ziyade 
Çin’deki firmalar. Kendimize rakip olarak 
Çin’i seçtik. İplik ithalatı, üretimi ve ihracatı 
faaliyetlerini sürdürerek; Avrupa ve Uzak Do-
ğu’dan kendi ithalatını yaptığımız özel tip ham 
maddeleri kullanarak müşterilerimize en yeni 
ürünleri sunuyoruz. 

Türkiye, çorap konusunda Avrupa ve dünya-
da oldukça iyi bir durumda. Dünyada Çin’den 
sonra ikinci sırada yer alan sektör, Avrupa’da 
ise birinci sırada yer alıyor. Ülkemizde herkesin 
bildiği gibi Avrupa ve dünyanın en büyük çorap 
firmaları bulunuyor. Biz de Avrupa’nın en bü-
yük gipe iplik tesisini kurmuş bir marka olarak, 
Türkiye’de yüksek hacimli üretim yapan, büyük 
çorap firmaları ile çalışıyoruz ve çalışmalarımızı 
da artırarak devam ettirmek istiyoruz. 

OmaFil’in üretim kapasitesi, ihracat hacmi 
ve hedef pazarları hakkında neler söylemek 
istersiniz?
Şirketimizin üretim kapasitesi şu anda günlük 
15 ton ve bu rakamın artarak devam etmesi için 
çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Aylık 
bazda incelediğimizde 180 ile 200 ton bandında 
ilerleyen üretim hacmimiz ile çorap sektöründe-
ki müşterilerimize tedarik anlamında güçlü bir 
yapı sunuyoruz. Marka olarak asıl hedefimiz, 
ülkemizde ithalat yaparak üretim yapan çorap 
firmalarının, ithalat yapmak yerine ürünlerini 
bizden almalarını sağlamak. Türkiye’deki fir-
maların gipe ve likralı ürün ithalatını bitirerek, 
çorap üreticilerini dışa bağımlı olmaktan kurtar-
mak istiyoruz, yatırımlarımız da bu doğrultuda 
şekilleniyor. 

Marka olarak oldukça geniş bir ihracat ağına 
sahibiz. Doğu ve Orta Avrupa, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika pazarlarında öne çıkan bir yapılan-
mamız bulunuyor. Bizim ihracat olarak önce-
likli hedefimiz ise Amerika ve Avrupa pazarları. 
Bu pazarlarda daha efektif rol oynayabilmek için 
yatırımlarımızı güçlendiriyoruz. 

Küresel bir boyuta ulaşarak dünyayı etkisi 
altına alan ve sektörlerin geneli gibi tekstil 
sektörünün de derinden etkilendiği pande-
mi dönemini şirket olarak nasıl geçirdiniz? 
Bu süreçte ham madde noktasında yaşanan 
sıkıntılardan nasıl etkilendiniz ve müşteri-
lerinize nasıl bir destek sundunuz? Bu riskli 
süreç boyunca yatırım noktasında nasıl bir 
yol izlediniz?
Sürecin başında herkes gibi panik olsak da bu 
durum bizim için kısa sürdü. Pandemi döne-
mi boyunca fabrikamız hiç kapanmadı, süreç 
boyunca çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde 
sürdürdük. Bu dönemde müşterilerimize en iyi 
şekilde hizmet verebilmek için stok yaptık. Bu 
sayede müşterilerimiz de siparişlerinde sıkışma 
gibi bir problemle karşılaşmadılar. Bizim asıl 
önceliğimiz her zaman müşteri, müşteri odaklı 
çalışan bir markayız. 

Pandemi döneminde ham madde ve 
özellikle de lira alanında bir kriz yaşanaca-
ğını öngererek hazırlıklı davrandık. Çin’deki 
navlun ücretlerinin aşırı yükselmesi sonucu 
ortaya çıkan kriz sonrasında Çin, üretici 
konumundan çıkarak tüketici konumuna 
geçti ve eski cazibesini kaybetti. Şu an bütün 
ilgi Türkiye’ye kaymış durumda. Özellikle de 
ürettiğimiz kaliteli ürünlerimiz ile Avrupa’nın 
öncelikli tercihi hâline geldik.

Firma; para girdi ve çıktısını, yatırımları ya 
da satışların takibini iyi yaptığı takdirde başarıyı 
yakalar. Biz de bu takip sürecini iyi yapan bir 
markayız. Bunun en büyük örneği de Tokat’daki 
gipe iplik tesisimizdir. Tokat Erbaa’a yönelik 
yatırım planlarımızı pandemi döneminde hayata 
geçirdik ve şu anda da çok iyi gidiyor. 

 AR-GE ve inovasyon noktasında nasıl 
bir yapılanmanız blunuyor?
Marka olarak en büyük amaçlarımızdan biri 
de sektöre inovasyon ve AR-GE ile birleşen 

Makine sayısı
150

Günlük üretim

15
Ton

Çalışan sayısı
200
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yapımızla daha iyi şekilde hizmet verebilmek. 
Bu anlamda yoğun çalışmalarımız bulunu-
yor. Laboratuvarımızda geliştirdiğimiz yeni 
ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Müşteri-
lerimizden gelen dönüşlere göre geliştirdiğimiz 
ürünler üzerinde değişimler yapabiliyoruz. 
Örneğin fabrikamızdan bir ürün çıktığında 
müşterilerimize mesaj yoluyla bilgilendirme 
yapıyoruz. Böylece müşterilerimiz ürünlerin 
takibini kolayca yapabiliyor. 

Değişim her zaman gerekli. Örnek vermek 
gerekirse; ben 30 sene boyunca 50 makine ile 
üretim yaparsam bu benim başarısız olduğumu 
gösterir. 50 makine normalde bakıldığında 
yüksek bir miktar olmasına rağmen, gelişim 
anlamında bir faaliyet gösteremediğim gerçeğini 
ortaya koyar. Ancak ben 30 senede 50 makine-
lik üretim tesisimi 250 makineye çıkarırsam, 
firmamın başarısını girişim ve yeni-
liklerle desteklediğim için 
başarılı sayılırım. Bu da 
yeniliğe ve inovasyona 
açık bir bakış açısıyla 
mümkün olur. 

Bildiğiniz gibi son birkaç yıldır sürdürüle-
bilirlik oldukça ön plana çıkan bir konu. 
Tekstil sektörü de bu alandaki girişimlerini 
hızla sürdürüyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı, 
Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Paris İklim 
Anlaşması doğrultusunda değerlendirdiğiniz-
de bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Sürdürülebilirlik sizin için ne ifade ediyor?
Bugün hızla değişen bir dünya var ve bu 
dünyaya herkes ayak uydurmak zorunda. Bizler 
de genç firma sahipleri olarak, değişen dün-
yaya ayak uydurmak için tüm çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Dünya tarihinin en fazla tüketen 
toplumu bizler olabiliriz. Bu anlayışın önüne 
geçmek ve tüketim bilincini azaltmak adına 
geri dönüşüm çok önemli bir paya sahip. Bu 
bağlamda; ISO 9001, ISO 14001, Recycled 
GRS ve Recycled RCS sertifikaları ile Oe-
ko-Tex belgesine sahip üretici ve tedarikçi bir 
firmayız. Türkiye’de geri dönüştürülmüş ham 
maddeden üretim yapan firma sayısı çok az ve 
biz bu firmaların arasında yer alıyoruz. OmaFil 
olarak geri dönüşüm ve sürdürülebilir üretime 
değer veriyor ve bu alanda üretim yapmaktan 
gurur duyuyoruz.

Bu konu özelinde değerlendirdiğimde Paris 
İklim Anlaşması’nın meclisten geçmesi ile 
birlikte sektörümüz adına önemli gelişmeler 
yaşanacağı görüşündeyim. Çünkü artık dün-
yadaki devletler belli bir denetime tabi olacak. 
Bu dünyayı yaşayan bizler ve bizden sonraki 
nesiller için şimdiden bilinçlenerek, bu anlamda 
adımlarımızı hızlandırmalıyız.

Son olarak OmaFil’in gündeminde neler ol-
duğunu öğrenmek isteriz. 2022 yılı için yeni 
yatırım hedefleriniz var mı?
Bu sıralar yeni fabrikamızın heyecanı içinde-
yiz. Üç etaptan oluşacak olan fabrikamızın şu 
an için ilk etabı bitti ve makinelerimizin bir 
kısmı çalışmaya başladı. 2022 yılı için önce-
likli hedefimiz ise fabrikamızın ikinci etabını 
yapmak olacak. 
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TÜRKİYE’DEN 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

İLE MÜCADELEDE 
KARARLI DURUŞ
2050 yılına kadar karbon nötr bir Avrupa hedefi 

yaratan Avrupa Yeşil Mutabakatı sonrasında kendi Yeşil Mutabakat 
Eylem Planı’nı hazırlayan Türkiye; dünyanın ilk kapsamlı iklim 

anlaşması olarak bilinen Paris İklim Anlaşması’na 10 Kasım 2021 
tarihinde taraf olarak, iklim değişikliği ile mücadele 

noktasında önemli bir adım daha attı.

Kaynakları her geçen gün 
hızla tüketilen dünya; 
artan nüfus ile paralel şe-
kilde artış gösteren atıklar, 

kimyasal içerikli, doğada çözü-
nemeyen maddeler ve artan 

karbon salımı ile gelecekte 
büyük bir tehlike ile karşı 
karşıya kalacak. Birleşmiş 
Milletler’in (BM) hazırla-
dığı üç bin sayfalık rapora 
göre iklim krizi küresel 
çapta, daha önce hiç görül-

memiş düzeyde kötü bir hâl 
almış durumda. Rapor ayrıca, 

küresel ısınmayla birlikte sıcak 
hava dalgalarının artacağını ve 

sıcak mevsimlerin uzarken, soğuk 
mevsimlerin kısalacağını vurguluyor.

Son dönemde özellikle yoğun sera ve kar-
bon salımları sebebiyle ozon tabakasında oluşan 
tahribatın artması ise ülkeleri harekete geçirdi. 
Tüm dünyanın en önemli gündem maddelerin-
den biri hâline gelen iklim krizi, küresel çapta 
yarattığı yankı ile yönetimlerin yeşil dönüşüm 
politikaları noktasında adımlarını da hızlandırdı. 
Avrupa Birliği’nin (AB) yayımladığı Avrupa Yeşil 
Mutabakatı ile yeşil dönüşüm hedefleri kapsa-
mında yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini 
açıklaması sonrasında Türkiye de bu alana eğildi. 

Türkiye’nin uluslararası ticaret ile ekonomide 
oluşan değişim ve dönüşüme karşılık olarak, kal-
kınma hedefleri doğrultusunda hazırladığı ‘Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı’, sürdürülebilir ve etkin 
ekonomiye geçişi detekleyen yapısıyla dikkat 
çekti. İklim krizi ile mücadele noktasında bilinçli 
bir duruş sergileyen Türkiye, bu bağlamda önemli 
bir adım daha atarak, 7 Ekim’de dünyanın ilk 
kapsamlı iklim anlaşması olarak kabul edilen Pa-
ris İklim Anlaşması’nı TBMM Genel Kurulu’nda 
onayladı. Türkiye, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi ve özellikle de dönüşümün başlangıcı 
olan Paris İklim Anlaşması’nın 10 Kasım 2021 
tarihi itibarıyla da tarafı oldu. Bu da düşük kar-
bonlu ekonomiye geçişte Türkiye’deki tüm pay-
daşlar için somut yol haritalarının belirleneceği 
anlamına geliyor. Anlaşmanın mecliste yürülüğe 
girmesi; küresel iklim değişikliği mücadelesine 
ivme kazandırdığı gibi Türkiye’nin iklim değişik-
liği ile mücadelede kararlılığını da ortaya koydu. 

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI’NIN 
KAPSAMI
Avrupa, Yeşil Mutabakatı’nı 11 Aralık 2019 
tarihinde açıkladı ve takip eden süreçte, ulus-
lararası ticaretin önde gelen aktörleri de benzer 
hedefler belirlemeye başladı. İhracatının yüzde 
80’ini AB’ye yapan Türkiye için Avrupa, ağırlıklı 
bir role sahip. Yeşil Mutabakat, AB’nin 2050’ye 
kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlandığı, 
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ekonomik büyümenin kaynak kullanımından 
ayrıştırıldığı (decoupling) ve kimsenin ve hiçbir 
bölgenin geride bırakılmaması temel hedeflerini 
içeren stratejisiyle emisyonları azaltırken, iş im-
kânlarını ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

İklim kriziyle mücadelede diğer küresel aktör-
lere göre daha etkin roller üstlenen Avrupa Birliği 
için kalıcı ve etkili bir dönüşümün mekanizmala-
rı ilk kez bu kadar net tanımlandı. Aynı zamanda 
hem iklim krizi hem de ekolojik krizin tüm 
dünyayı kapsayan çabalar gerektirdiği metinde 
vurgulanarak, tüm ülkeleri kapsayan bir yaklaşı-
mın altı çizildi. Sürdürülebilir bir gelecek için AB 
ekonomisini şekillendirmeyi odağına alan Avrupa 
Yeşil Mutabakatı (AYM) için belirlenen hedef 
ve araçlar ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenip, 
geliştirilecek. 

AYM’NİN HAZIR GİYİM VE 
KONFEKSİYON SEKTÖRÜNE ETKİSİ
Dünyada başlayan değişim süreci Türk hazır 
giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatını da 
doğrudan etkiliyor. AB’nin üçüncü büyük hazır 
giyim tedarikçisi konumundaki Türkiye, güncel 
küresel gündemdeki tüm gelişmelere paralel bir 
şekilde kendi gündemini ve sektörel stratejisini 
oluşturuyor. 11 Mart 2020 tarihinde açıklanan 
AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı içinde 
sürdürülebilir ürün politika çerçevesi yayım-
landı ve sürdürülebilir ürün tasarımı, tüketici 
ile kamu alıcılarının güçlendirilmesi ve üretim 
sürecinde döngüsellik politikası gibi alt başlık-
lar belirlendi. Bu çerçevede de sürdürülebilirlik 
ilkeleri oluşturularak dayanıklı, çevreye daha 
duyarlı üretilen ürünlerin kullanımının teşvik 
edilmesi gibi hedefler belirlendi. 

Döngüsel ekonomi eylem planı dâhilinde 
öncelikli sektörler arasında yer alan tekstil ve 
hazır giyim sektörü için de kapsamlı bir AB 

Tekstil Stratejisi hazırlanarak, sürdürülebilir ve 
döngüsel bir sektör yaratılması amaçlanıyor. 
Dünyadaki tekstil ve giyim ürünlerinin sadece 
yüzde 1’inin yeni ürünlere geri dönüştürüldü-
ğü düşünülüyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi 
Eurostat’tan edinilen verilere göre AB tekstil ve 
giyim ürünlerinin değer bazında yaklaşık yüzde 
60’ını AB dışı ülkelerden tedarik ediyor. Bu 
bağlamda Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 
sunulan yeni tekstil stratejisinin sektörel reka-
betçiliği artırması bekleniyor. Politika değişik-
likleriyle birlikte hazır giyim ve tekstil sektörleri 
üretim sürecinden ürün yaşam döngüsünü 
tamamlayıncaya kadar sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşacak. 

DÜNYANIN İLK KAPSAMLI İKLİM 
ANLAŞMASI: PARİS İKLİM ANLAŞMASI 
Sera gazı emisyonlarının tavan yaptığına ve yüz-
yılın ikinci yarısında iklim sorununun çözülme-
si gerektiğine dikkat çeken Paris İklim Anlaş-
ması, mümkün olan en kısa sürede uygulanması 
gereken küresel bir eylem planı ortaya koyuyor. 
Uzun vadeli sıcaklık hedefini belirleyen ve kü-
resel ortalama sıcaklık artışını 2°C ile sabit tut-
mayı hedefleyen anlaşma ile iklim değişikliğinin 
riskleri ve etkilerinin önemli ölçüde azalacağı 
kabul ediliyor. Tüm bunları gerçekleştirebilmek 
için ise emisyonların mümkün olan en kısa 
sürede azaltılması ve 21. yüzyılın ikinci yarısına 
kadar salınan ve tutulan sera gazlarının den-
gelenmesi hedefleniyor. Anlaşmanın hedefleri 

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 
Büyüme Stratejisi
 2030 ve 2050 için AB’nin iklim hedeflerini artırmak.
 Temiz, ulaşılabilir ve güvenli enerji sağlamak.
 Temiz ve döngüsel bir ekonomi için endüstriyi harekete geçirmek.
 İnşaat ve yenilemede enerji ve kaynak verimli bir yol oluşturmak.
 Tarladan sofraya: adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi 

tasarlamak.
 Toksik içermeyen bir çevre için sıfır kirlilik hedefi.
 Sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğe geçişin hızlandırılması.
 Ekosistemleri ve biyoçeşitliliği korumak.
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arasında, tarafların iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerine uyum sağlama yeteneğini artırmak ve 
‘düşük sera gazı emisyonları ile iklime dirençli 
kalkınma yolunda tutarlı bir finansman akışı’ 
sağlamak da bulunuyor.

Paris Anlaşması uyarınca, her ülke küresel 
ısınmayı azaltmak için üstlendiği katkıyı belirle-
meli, planlamalı ve düzenli olarak raporlamalı. 
Hiçbir mekanizma, bir ülkeyi belirli bir tarihe 
kadar belirli bir emisyon hedefi koymaya zorla-
mıyor. 1997 Kyoto Protokolü’nün aksine, geliş-
miş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrım 
bulanık. Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler de 
emisyon azaltma planlarını sunmalı.

TÜRKİYE’NİN İKLİM MÜZAKERELERİNE 
KARŞI HASSASİYETİ
Sınır tanımayan ve gelişmişlik düzeyinden 
bağımsız olarak tüm ülkeleri etkileyen iklim de-
ğişikliği, günümüzün önde gelen küresel konuları 
arasında yer alıyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu 
Akdeniz havzası ise iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerine karşı en hassas bölgelerden biri olarak 
tanımlanıyor. Ülkemiz, son yıllarda küresel 
ısınmanın özellikle su kaynaklarının azalması ve 
çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar 
gibi olumsuz yönlerinden etkilenmeye başladı.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, 
düşük karbonlu ekonomiye küresel düzeyde 
geçilmesi hususu, insanların yaşam biçimleri-
ni, üretim ve imalat yöntemlerini değiştirecek 
köklü bir dönüşüm öngörüyor. Bu nedenle 
iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışma-
larının salt bir çevre sorunu olarak algılanma-
ması gerekiyor. Esasen, bu mücadele gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerin izleyeceği büyüme 
stratejilerini, enerji politikalarını, sağlık ve 
tarımla ilgili programlarını, su kaynaklarının 
kullanımını, gıda güvenliğini, düşük karbonlu 
ekonomiye geçiş ve sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerini doğrudan etkileyebileceği gibi ge-
liştirilmesinde de belirleyici rol oynayacak. Bu 
hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için ise gelişmiş 
ülkelerin, finansman, teknoloji transferi ve 
kapasite geliştirme taahhütlerini yerine 
getirmesi önem taşıyor. Türkiye, yaşa-
nan olumsuz gelişmelerin önlenmesi, 
meydana gelen zararın telafisi ve 
gelecek nesillere temiz bir çevre 
teslim edilmesini temin ederek 
kalkınma hedefleri doğrultusunda 
çalışma ve düzenlemeler yapıyor, 
ikili iş birliğini geliştiriyor, bölge-
sel ve uluslararası çalışmalara da 
etkin katılım sağlıyor.

TÜRKİYE’NİN AZALTIM TAAHHÜDÜ
Taraf ülkeler ne zaman ve ne kadar sera gazı 
azaltımı taahhüdünde bulunacağına kendileri 
karar vererek, ulusal katkı beyanları ile iletiyor. 
Türkiye, 2015 yılında Paris İklim Anlaşması’nı 
imzalarken Birleşmiş Milletler’e sunduğu ulusal 
katkı beyanı çerçevesinde karbon emisyonunu 
azaltma taahhüdü vermezken iki katından fazla 
artırabileceğini belirtmişti. Beyana göre, hiçbir 
önlemin alınmadığı referans senaryoda karbon 
emisyonunun 1 milyar 175 tona ulaşacağı belirti-
lirken, Türkiye “artıştan yüzde 21 azaltım” hede-
fiyle bunu 929 milyon tonda tutmaya çalışacağı-
nı beyan etmişti. Bununla birlikte Türkiye’nin ilk 
adım olarak; enerji, atık, ulaşım, binalar ve
tarım sektörlerindeki emisyon azaltım hedefle-
rini içeren ulusal katkı beyanlarını güncelleyip, 
BM’ye sunması planlanıyor.

Veriler, Türkiye’nin hiçbir önlem almadan 
bile, emisyon azaltımı için beyan ettiği azaltım 
miktarının yarısı kadar sera gazı emisyonu üret-
tiğini ortaya koyuyor. TÜİK’in yayımladığı son 
sera gazı emisyonu envanteri, 2019’da toplam 
emisyon hacminin 506 milyon ton karbondi-
oksit olarak gerçekleştiğini ve azalma eğiliminin 
sürdüğünü ortaya koydu.

Buna karşılık Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal 
Katkı Beyanı’nda verdiği hedef, gezegen için gere-

ken iklimden uzak. Çünkü diğer ülkeler, Türki-
ye düzeyinde hedefler sunması durumunda 

ortalama yüzey sıcaklığı artışı dört dereceyi 
geçiyor. Ekonomik olarak Türkiye düze-
yindeki ülkelerden Arjantin ve Brezilya, 
sera gazı emisyonlarını 2030’da, 2005 
yılı seviyesinin altına düşürmeyi hedef-
liyor. Türkiye’nin resmi planlarında ise 
2030 sonrası için sera gazı emisyonunu 
azaltmaya yönelik bir hedefi yok.

Paris İklim Anlaşması’nın 
Öncelikli Hedefleri

 Küresel ortalama sıcaklık artışının, sanayileşme öncesi 
döneme göre 2 derece ile sınırlamak ve ilave olarak bu 
artışı 1,5 derecenin altında tutmak.
 İnsan faaliyetleriyle ortaya çıkan sera gazlarını, 2050 ile 

2100 yılları arasında ağaç, toprak ve okyanusların doğal 
yollardan sindirebileceği bir noktaya çekmek.
 Her ülkenin karbon salımını kesme performansını beş yılda 

bir değerlendirerek, yeni hedefler belirlemek.
 Zengin ülkelerin daha yoksul ülkelere “iklim finansı” ver-

mesini sağlayarak, iklim değişikliğine uyumunu geliştirmek 
ve yenilenebilir enerjiye geçişlerini sağlamak.
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Doğrudan ve dolaylı olarak dünyanın 
önde gelen neredeyse tüm konfek-
siyon alıcılarının tedarikçisi olan ve 
sektördeki yolculuğu yaklaşık 100 

yıl önceye dayanan Lila Group, bugün yüksek 
verimlilikle üretim yaparak boyalı iplik tedarik 
ediyor. Şirket, yurt içindeki liderliğini yurt dışı 
pazarlara da yayarak tekstil alanındaki yoğun ve 
istikrarlı ihracatını sürdürüyor. Artan rekabet 
şartlarında hatalı üretim yapmanın maliyeti, kâr-
lılığı etkiliyor diyen Lila Group Yönetim Kurulu 
Üyesi Aydın Öğücü ile Lila Group’un Türkiye ve 
dünyadaki konumlanmasını, pandemi dönemin-
de hayata geçirdikleri boyahane yatırımlarını ve 
gelecek hedeflerini konuştuk.

Öncelikle biraz Lila Group’un faaliyet alanla-
rından bahsedebilir misiniz? Şirket Türkiye’de 
nasıl bir konumlanmaya sahip? 
Kökleri yaklaşık 100 yıl önceye uzanan Lila 
Group’un temelleri ilk olarak Hasan Öğücü 
ve oğulları tarafından 1930 senesinde kurulan 
çırçır ve dokumacılık şirketi ile atıldı. Şirket, 
Türkiye’de 1950 itibarıyla başlayan sanayileşme 
hareketine paralel olarak gelişerek ilerleme kay-
detti ve 1964 yılında Abdullah Öğücü önderli-
ğinde “Güneydoğu İplik Sanayi” şirketi olarak 
faaliyetlerini sürdürmeye başladı. 1984 yılında 
yine Abdullah Öğücü önderliğinde “Marmara 
Pamuklu Mensucat” ismi ile yoluna devam 
eden şirket, 90’lı yıllarda Türkiye’nin en büyük 
entegre pamuklu iplik ve boyama tesisi hâline 
geldi. Boyahane faaliyetlerimiz, Lila Group’un 
bugünlere ulaşmasında kritik rol oynadı. 2003 
yılında tekstil sektörünün tamamlayıcı iş alanı 
olan boyahane alanına yatırım yaparak, son 
teknoloji bir tesis kurduk. 2000’li yıllardan 
itibaren ise ülkemizin ihtiyaçlarını değerlen-
direrek tekstil dışında, yüksek katma değerli, 
ileri teknoloji gerektiren alanlara yönelerek, 
2005 yılında enerji sektörüne giriş yaptık. 2006 
yılında kâğıt alanına yatırım kararı almamızla 
beraber üretim tesisi Çorlu’da olan Lila Kâ-
ğıt’ı yüzde 100 yerli sermaye ile kurduk. Lila 
Group olarak dünya standartlarında temizlik 
kâğıtları üretme vizyonu ile üretime başladı-
ğımız günden bu yana yeni yatırımlar yapa-
rak, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün 

LİLA GROUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ AYDIN ÖĞÜCÜ

“YENİ YATIRIMLARIMIZ 
İLE VERİMLİLİĞİMİZİ 
YÜZDE 100 ARTIRDIK”

Türkiye’nin önde gelen sanayi şirketlerinden 
biri olarak tekstil, enerji, hızlı tüketim ve kâğıt 
üretimi olmak üzere dört farklı alanda faaliyet 
gösteriyoruz. 

Dünyanın önde gelen birçok konfeksiyon 
alıcısının tedarikçisi olarak, şirketin tekstil 
alanındaki yeni yatırımlarında gelişmeler ne 
durumda? Pandemi yatırımlarınızı ne kadar 
etkiledi?
Tekstil sektöründe faaliyet gösterdiğimiz boya-
hane tesisimize 2020 yılı sonunda 55 milyon TL 
yatırım yaparak, kapasitemizi büyütme kararı al-
dık. Yeni yatırımımız ve modernizasyon çalışma-
larımız ile verimliliğimizi yüzde 100 artırdık. Bu 
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dolayı artan talebi karşılama konusunda da 
büyük katkı sağladık. Bu dönemde boyahane 
dâhil olmak üzere yatırımlarımıza ve çalışmala-
rımıza devam ediyoruz.

Ürünlerinizin çevre ve insan sağlığı açısından 
durumu nedir? Sürdürülebilirlik sizin için ne 
ifade ediyor?
Kurulduğumuz günden bu yana topluma, 
doğaya, çevreye ve insanlığa yararlı olmak, değer 
katmak için çaba gösteriyoruz. Tüm ticari bek-
lentiler bir yana; kendimizi ülkemizin değerlerini 
yükseltmek ve toplumumuza fayda sağlamak 
anlamında sorumlu hissediyoruz. Sürdürülebi-
lirlik kavramı; kaynakların bilinçli bir şekilde 
tüketilmesi ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının 
karşılanması ezcümle bugünün ihtiyaçlarını 
karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarının da 
sağlanması anlamına geliyor. Sürdürülebilirli-
ğin üç ana başlığı olan çevresel, toplumsal ve 
ekonomik sürdürülebilirlik konularında adımlar 
atmaya devam ediyoruz.

2020 yılı Mart ayı itibarıyla faaliyete başlayan 
yeni tesisimizde çevre konusunda sektörümüzde 
ilkleri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Son teknoloji ile donatılmış tesisimiz, 
mevcut olan en çevreci ve karbon ayak izi en 
düşük makinelere sahip.

Son olarak Lila Group’un gündeminde neler 
olduğunu öğrenmek isteriz. Yakın dönem 
hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?
2020 yılını 1,3 milyar TL ciro ve yüzde 25’in 
üzerinde bir büyüme ile kapattık. Ciromu-
zun büyük bir kısmı ise beş kıtaya yapmış 
olduğumuz ihracatlardan geliyor. Şirket olarak 
tüm faaliyetlerimizde 100 milyon dolar ihracat 
ve toplamda 300 milyon dolar ciro hedefi-
miz bulunuyor. 2021 yılında sürdürülebilirliği 
sağlamak amacıyla ihracat ve yeni pazarlar odak-
lı, katma değeri yüksek faaliyetlere odaklanaca-
ğız. İhracat yaptığımız ülke sayısını yeni yatırım-
larımızın da etkisi ile artırmayı, pazar payımızı 
büyütmeyi ve 40 milyon tüketiciyi ürünlerimiz 
ile buluşturmayı hedefliyoruz. Kâğıt alanın-
da Amerika, tekstil alanında ise yakın Avrupa 
hedeflediğimiz pazarlardan. 2019 rakamlarımıza 
göre “TİM İlk 1000” listesinde ilk 200 içinde yer 
alıyoruz. 2021 için hedefimiz, 40-50 basamak 
yükselerek, ilk 150 içinde yer almak. Orta vadeli 
hedefimiz ise Türkiye’nin en büyük 100 sanayi 
kuruluşu arasında yer almak.

noktada modernizasyon çalışmalarını çok önem-
sediğimizi belirtmek isterim. Çünkü kalite odaklı 
ihracat hedefimize hizmet edecek bu çalışma 
ile tüm makinelerin merkezi ve gerçek zamanlı 
kalite kontrolünü tam otomatik ERP entegras-
yonlu MillMaster TOP adı verilen bir sistem ile 
sağlayacağız. Kaliteden ödün vermeden verimli 
bir üretim ortamı oluşturuyoruz. Ayrıca kuruldu-
ğumuz günden beri hassasiyet gösterdiğimiz çevre 
ve sürdürülebilirlik konularında da bize önemli 
değerler katacak bu yatırım ve modernizasyon 
ile toplamda yılda yüzde 30 enerji tasarrufu ve 
yüzde 25 su tasarrufu sağlayacağız. Yatırımımızla 
tekstil sektöründe de ülkemiz ekonomisi ve istih-
damına katkı sağlayacak olmak gurur verici.

Dünyada tüm sektörler üzerinde sarsıcı bir 
etki yaratan ve hayatın akışını değiştiren pan-
demi sürecinde yeni yatırım yapma kararını 
nasıl aldınız? 
Tekstil ürünleri, modern insan yaşamı için 
elzem. Türkiye, her geçen gün dünya tekstil 
pazarındaki yerini kalite ve kapasitesiyle güçlen-
diriyor. Bu noktada her iş kolunda olduğu gibi 
tekstil sektöründe de işi en doğru ve en verimli 
şekilde yapanlar, büyüyerek yoluna devam 
ediyor. Günümüzde gelişen hızlı moda akımı 
üreticileri kısa dönemde mal tedarik etmeye 
sevk ediyor. Bu da kaliteden taviz vermeden, 
son tüketicinin tüm beklentilerini karşılayacak 
ürünlerin üretilmesi adına güncel otomasyon ve 
teknolojiye sahip yatırımları beraberinde getiri-
yor. Biz de şirket olarak her zaman müşterileri-
mize son teknolojili ve kaliteli ürünleri sunmayı 
misyon ediniyor, sektörümüz adına yatırım 
yapmaya her zaman sıcak bakıyoruz. 

Ayrıca ülkemizin önde gelen temizlik kâğıdı 
üreticilerinden biri olarak pandemi dönemin-
de üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle 
hareket ettik. Yeni tesis yatırımımızla içinde 
bulunduğumuz COVID-19 salgın sürecinden 
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Dünyayı etkisi altına alan 
COVID-19 salgını sebebi ile fa-
aliyetleri sekteye uğrayan fuar 
sektörü, kademeli normalleşme 
döneminde salgın öncesi konu-
munu tekrar yakalayabilmek 

için çalışmalarını hızlandırdı.
Türkiye’de fuarcılığın altın yılı 
sayılan 2019 rakamlarına ise 
ancak 2023 yılında ulaşılabil-

mesi öngörülüyor.

Dünyayı etkisi altına alarak, ekonomi-
leri sarsan COVID-19 salgını, geçen 
iki yılda fuar sektörünü durma nok-
tasına getirdi. Salgın öncesine kadar 

küresel ölçekte, 265 milyon ziyaretçinin katılımı 
ile yılda 31 bin fuar gerçekleşiyordu. Salgın 
döneminde ise Türkiye ve dünyada yapılması 
planlanan fuarların, yüzde 85’i ertelendi. Bu 
dönemde, Türkiye’de yaklaşık 250 civarında fuar 
şirketinin faaliyetleri sekteye uğradı. Türkiye’de 
fuar alanlarına kayıtlı 3 bin 500 dekorasyon ve 
mimarlık firması bulunuyor. Mimarlık firmala-
rına bağlı alt yükleniciler de dâhil edildiğinde, 
fuar alanlarında yaklaşık 15 bin firma çalışma 
yapıyordu. Salgın döneminde fuar alanlarına 
hizmet veren yaklaşık iki bin civarında firmanın 
sektörden çıktığı açıklandı.

2023’E DOĞRU… 
Kademeli normalleşme çerçevesinde, fuar 
sektöründe kapılarını en hızlı açan ülkelerden 
biri olan Türkiye’de, 2021 yılı için planlanan 
fuarların yüzde 50’sinin gerçekleşeceği öngö-
rülüyor. Fuar organizasyon firmalarının 2022 
yılı fuar takvimi ise hazır. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı fuar takvimi-
ne göre, 2022’de 115’i uluslararası olmak üzere 
358 fuarın yapılmasına izin verildi. Plana göre; 
63 fuar ile en yoğun ay olarak göze çarpan Mart 
ayını, 56 fuar ile Mayıs ayı takip ediyor. Ekim 
ayı ise 52 fuar ile en yoğun üçüncü ay olarak 
açıklandı. Gelecek yıl, İstanbul 175 fuar ile en 
çok fuara ev sahipliği yapacak olan şehir olacak. 
İstanbul’u 20 fuarla İzmir, 19 fuarla Gaziantep, 
17 fuarla Antalya, 16 fuarla Bursa ve 12 fuarla 
Ankara takip edecek. Türkiye’de fuarcılığın altın 
yılı sayılan 2019 rakamlarına ise ancak 2023 
yılında ulaşılabileceği öngörülüyor. Fuar şir-
ketleri, Türkiye’nin dünya fuarcılık pazarından 
aldığı yüzde 1’lik payı, 2023 sonuna kadar yüzde 
2,5’lere çıkarmayı hedefliyor. 

YENİ NORMALDE YENİ NESİL 
FUARCILIK DENEYİMİ 
COVID-19 salgını, dünya genelinde neredeyse 
tüm sektörleri olduğu gibi, fuarcılık endüstrisini 
ve fuarların yapılış şeklini de değiştirdi. Fiziksel 
fuarlar kadar verimli olmaması sebebi ile sanal 
fuarların, fiziksel fuarcılığın yerine geçmesi 
değil fakat yanında yer alması söz konusu. 
Yeni nesil fuarcılık deneyimi kapsamında, yeni 
uygulamalar sisteme dâhil edilmeye başlandı. 
Önümüzdeki dönemde fiziksel olarak fuarda yer 
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Yüz yüze gerçekleştirilen 
fuarlar uzun yıllar devam edecek. 

Sanal gerçeklik ve yapay zekâ 
destekli dijital imkânlar ise yüz 
yüze fuarcılığa entegre olarak 

pürüzsüz bir fuarcılık deneyimi 
yaşatacak.

alamayan ziyaretçiler için çeşitli dijital olanaklar, 
sunumlar ve üç boyutlu tanıtımlar yapılabilecek. 
Ayrıca fuarlara uzaktan katılım seçeneğini tercih 
eden ziyaretçiler, ilgilendikleri katılımcı firmalar 
ile otomatik olarak eşleşip, sanal buluşmalar da 
gerçekleştirebilecek. Şüphesiz yüz yüze gerçek-
leştirilen fuarlar daha uzun yıllar devam edecek. 
Bunun yanında sanal gerçeklik ve yapay zekâ 
destekli dijital imkânlar yüz yüze fuarcılığa 
entegre olarak, pürüzsüz bir fuarcılık deneyimi 
yaşatacak. Yeni dönemde, tüm alanlarda temassız 
işlemler ve temassız ödemeler ile tüm paydaşların 
fuar deneyimleri kolaylaştırılırken, ziyaretçilerin 
ülkelere rahatlıklar giriş yapamadığı durumlarda 
katılımcı ve ziyaretçi sanal buluşmaları ve toplan-
tıları B2B eşleştirme sistemleri üzerinden organi-
ze edilebilecek. Bu süreçte sektörlerin ihtiyaçları-
nın da dikkate alındığı sağlık ve güvenliğe ilişkin 
bio-güvenlik önlemlerinin alınması gündemde. 

SANAL FUARLAR BEKLENENİ VEREMEDİ
Sanal fuarlar, dünya çapında yaklaşık 20 yıldır 
aktif olmasına karşın, henüz fiziksel fuarlar kadar 
ilgi görmüyor. Pandemi döneminde fiziksel 
fuarların ertelenmesiyle hızla yaygınlaşan sanal 
fuarlar girişimcilerin, katılımcıların ve ziyaretçile-
rin beklentilerini karşılayamadı. Fiziksel fuarlar; 
alıcı ile satıcının birebir buluşup temas etmesini 
mümkün kılması, farklı ülkelerin ürünlerinin 
aynı mekânda görülme fırsatı oluşturması ve 
gösterilenin dışındaki ayrıntıların yakalanmasını 
sağlıyor olması ile vazgeçilmezliğini koruyor. 
Online fuarcılık, bir boşluğu dolduruyor ancak 
fiziksel fuarcılığın ikamesi olmuyor.

FUARLARIN, COVID-19 YÖNETİM 
SÜRECİNDE ODAK NOKTALARI
Fuar organizasyon şirketlerinin bazıları pandemi 
sürecine hemen adapte olup, alınacak önlemlere 
ilişkin protokollerini hazırlarken, bazıları ise hâlâ 
sürece adapte olmaya çalışıyor.

SUAT ÖZTÜRK
ERBOS ÇORAP YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI

“ÜLKEMİZ ADINA 
SEVİNDİRİCİ 
GELİŞMELER 
YAŞANIYOR”
Fuarların, pandemi ile başlayan kesinti 
sonrasında tekrardan yüz yüze yapılma-
ya başlaması bizim açımızdan oldukça 
sevindirici. Her ne kadar teknoloji 
gelişmeye, insanların da dijital uygu-
lamalara yönelik ilgisi artmaya başlasa 
da dünyada hâlâ sıcak temasın etkili 
olduğu gibi bir gerçek var. Bu sebeple 
normalleşme adımlarının atıldığı bu dö-
nemde, fuarlarda başlayan hareketliliğin 
sektörümüz adına faydası dokunacağı 
görüşündeyim. Şu an hem sektörümüz 
hem de ülkemiz adına sevindirici geliş-
meler yaşanıyor ve umarım bu şekilde 
devam eder.

Pandemi ile başlayan Çin’deki enerji 
ve konteyner krizleri sonrasında sahip 
olduğu avantajları kullanan Türkiye, 
Avrupa’nın üretim üssü olma yolunda 
pazar payını artırmaya devam ediyor. 
Ülke olarak bu avantajı verimli şekilde 
kullanmayı sürdürebilirsek, ilerleyen 
zamanlarda satışlarımız ve pazar payımız 
adına olumlu gelişmeler yaşanacaktır. 
Fuarlar da ülkemizin pazar payına önem-
li katkılar sunan organizasyonlardan. Bu 
bağlamda son birkaç aylık sürece baktığı-
mızda, fuarlardaki hareketliliğin sektör-
deki olumlu karşılığını görebiliyoruz. 
Satışlarımızda geçen yıla göre ciddi bir 
artış söz konusu. Son dönemde gerçek-
leşen ve hazır giyim ile tekstil özelindeki 
fuarlara katılan birçok çorap firması 
mevcut. Yakın dönem içinde Almanya’da 
gerçekleşecek ISPO Münih Fuarı ile 
Şubat 2022’de Amerika’da yapılacak olan 
Magic Las Vegas Fuarı özellikle çorap 
firmalarımıza ikili görüşmeler adına katkı 
sağlayacak fuarlardan. 
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Havalandırma sistemlerinin filtrelerinin yeni-
lenmesi, sistemlerden sadece taze hava verilmesi 
fuar alanlarında öncelikli olarak alınan önlemler 
arasında yer alıyor. Bu alanların ise TSE tarafın-
dan verilen ‘COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ 
ne sahip olması önem kazanıyor. ‘Hayat Eve 
Sığar/HES’ uygulaması fuar ziyaretçileri için de 
geçerliliğini koruyor. Fuarlara katılım için online 
davetiye sistemi kurulması ve davetiyeleri alabil-
mek için HES kodu uygulaması olması, davetiye-
leri mobil cihazlara indirebilmek ve fuar alan-
larına kurulu sistemlere bu davetiyeyi okutarak 
girmek katılımcılar ve ziyaretçiler açısından ciddi 
güvenceler yaratıyor. Fuar şirketlerinin, sektörle-
rin ihtiyaçlarını dikkate alarak sağlık ve güvenliğe 
ilişkin birtakım bio-güvenlik önlemleri alması 
hayati önem taşıyor.

FUARLARIN ALMASI GEREKEN 
BİYOGÜVENLİK TEDBİRLERİ
Fuar organizasyonlarının alması gereken biyogü-
venlik önlemleri kapsamında Fuar Operasyon 
Birimleri’nde görev yapan yöneticilerin, çeşitli 
mecralarda yaptıkları etkileşimler ile yerel ve 
ulusal mevzuatların tüm etkinliklerde alınan ted-
birlere uyumluluğunu sağlayarak, fuar endüstri-
sinin en kısa sürede iş başına dönmesinde etkin 
rol oynaması gerekiyor. Küresel sağlık gereksi-
nimleri çerçevesinde, hijyen ve medikal kontrol 
tedbirlerinin dikkate alınarak hareket planlarının 
oluşturması önem arz ediyor. Fuar katılımcıları 
için her an karşılaşılabilecek olan COVID-19 
risklerine karşı, iş ortakları ve yetkili makamlar 
ile iş birliği hâlinde, korunaklı ve güvenli bir 
ortam deneyimi planlanması fuar organi-
zasyon şirketlerinin hassaslıkla yürütmesi 
gereken konular arasında yer alıyor.

NAZIM KANPOLAT 
TİGSAD YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI 

“FUARLARDAKİ 
HAREKETLENME 
DÜNYA TİCARETİNİ 
ARTIRDI”
Pandemi döneminde ticarette değişen 
dengelerin en büyük yansımalarından 
biri de fuar sektörüne oldu. Özellikle de 
ham maddesi gereği dokunmaya dayalı 
bir sektör olan ve bu yönüyle diğer 
sektörlerden ayrılan tekstil açısından 
değerlendirdiğimizde; ticarette ikili iliş-
kilerin online ortamlara taşındığı süreç 
çok verimli geçmemişti. Ancak tekstil 
ve hazır giyim fuarlarının tekrardan 
yapılmaya başlanmasıyla birlikte ülke 
ekonomileri yukarı yönlü bir ivme-
lenme yaşamaya başladı. Fuarlardaki 
hareketlenme ile tekstil ve hazır giyim 
sektörü eski günlerine dönerken, dünya 
ticareti ise artışını sürdürüyor. Hatta 
uzun süre sosyalleşmeye ve alışveriş 
yapmaya hasret kalan insanların, “açlık” 
duygusunun etkisiyle hareket etmeye 
başlaması satışlara da doğrudan yan-
sıyor. Her geçen gün artışını sürdüren 
dünya genelindeki ticaretin, eski dö-
nemlere kıyasla bugün daha iyi seviyele-
re gelmeye başladığı görülüyor.

Şu an birçok pazarda ürünlerimiz 
mevcut ancak yeni dönemde; Amerika, 
Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bize 
uzak olan pazarlara yönelmenin faydalı 
olacağı görüşündeyim. Türkiye, pande-
mide yaşanan konteyner krizi nedeniyle 
yakın coğrafyada bir avantaj yakalasa da 
bu durumun kısa süre sonra normale 
döneceğini düşünüyorum. Bu sebeple 
ülke olarak avantajı değerlendirmeli 
ama tamamen bu konuya bel bağlama-
malı, pazar çeşitliliğimizi artırmalıyız. 
Orta vadede, Türkiye’nin uzak pazarlara 
ulaşması çok daha önemli olduğundan, 
bu doğrultuda atılan adımlar artırılmalı.  

CBME Anne Bebek Çocuk Fuarı 8-11 Aralık 2021
Who’s Next 21-24 Ocak 2022
Interfiliere&Salon International De La Lingerie 22-24 Ocak 2022
ISPO Munich 23-26 Ocak 2022
LİNEXPO 9-12 Şubat 2022
İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim Moda Fuarı (IFCO) 
9-11 Şubat 2022
Magic Las Vegas 13-16 Şubat 2022
Shanghai International Hosiery Purchasing Expo 16-18 Mart 2022

ÇORAP ÜRETİCİLERİNİN 
YAKIN DÖNEMDE 
KATILABİLECEĞİ FUARLAR
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“Koleksiyonlarım-
daki kıyafetleri 
giyen kişilerin, 
kendini iyi ve özel 
hissetmesi benim 
için en önemli şey-
lerden biri. Bunun 
için sabırla, çalış-
maya ve üretmeye 
devam ediyorum.”

TASARIMCI
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Türk moda endüstrisi içinde özgün 
tarzı ve sıradanın ötesinde koleksi-
yonları ile dikkat çeken Ceren Ocak; 
ilhamını güçlü kadınlardan alan, 

özgür ve stiline güvenen kadınların tarzına ışık 
tutan ilkbahar/yaz 2022 koleksiyonunu Ekim 
ayında düzenlenen Fashion Week İstanbul kap-
samında modaseverlerle buluşturdu. “Pandemi 
sebebiyle son iki yıl herkes için zorlayıcı oldu. 
Aydınlığa, umuda ne kadar ihtiyaç duyduğu-
muzu renklerle anlatmayı denedim” diyen 
Ocak’ın “Lila/Laranlıktan Çıkış” isimli ko-
leksiyonunda siyah, bej ve beyaz renklerinin 
yanı sıra mint, lila, sarı, fuşya ve turuncu 
gibi canlı renkler öne çıkıyor. 

“Ceren Ocak kadınının hikâyeleri değişse 
de kodları değişmiyor.” diyen Ceren Ocak ile 
koleksiyon hikâyelerinden moda endüstrisinin 
geleceğine uzanan bir sohbet gerçekleştirdik.

Öncelikle biraz sizi tanımak isteriz. Moda ile 
yollarınızın nasıl kesişti, modaya ve kıyafetle-
re olan ilginiz nasıl başladı?
Modaya çocukluğumdan beri ilgim vardı. Sü-
rekli kendim için çizimler yapar ve onları dik-
tirirdim. Üniversitede işletme eğitimi alırken 
ise yapmak istediğim işin kesinlikle tasarım 
olduğuna karar verdim ve moda eğitimi aldım. 
Mezuniyetimin hemen ardından da Zeki 
Triko’nun tasarım ekibine katıldım. Üç yıl 
burada çalıştıktan sonra ayrılıp, 2013 yılında 
kendi markamı kurdum.

Türk moda endüstrisi içinde sıradanlıktan 
kaçan, özgün tarzınızla öne çıkan tasarım-
cılardan birisiniz. Bu bağlamda kendi 
markasını da oluşturmuş bir tasarımcı 

olarak moda sektöründe markalaşma anlamın-
da kendinizi nasıl ayrıştırıyorsunuz?
Kendimi sürekli yenilemeyi seviyorum. Görülmüş 
olanı yapmak her zaman en kolay yoldur. Ben 
daha çok risk almayı ve işime kendimden bir şey-
ler katmayı seviyorum. Kendimi tekrar etmeden, 
her sezon farklı bir şeyler eklemeye çalışıyorum. 

Koleksiyonlarımdaki kıyafetleri giyen kişile-
rin, kendini iyi ve özel hissetmesi benim için en 
önemli şeylerden biri. Bunun için sabırla, çalış-
maya ve üretmeye devam ediyorum. Markalaş-
ma sürecinde de en önemli konu devamlılık. 
Çünkü bir marka oluşturmak ve onu istedi-
ğin kitlelere ulaştırmak zaman alan, emek 
isteyen bir olay. Sabır göstermeden, kreatif 
yönlerini geliştirmeden başarılı olmanın 
mümkün olmadığına inanıyorum. 

Dünya genelinde yarattığı sarsıcı sonuçlar gibi 
küresel moda endüstrisine etkileri de büyük 
boyutta olan pandemi dönemi üretim süre-
ciniz ve tasarımlarınıza nasıl yansıdı? Süreci 
hem kendi hem de küresel moda endüstrisi 
açısından değerlendirdiğinizde sizce pande-
mi neler getirdi, neleri götürdü?
Pandemi başlarında büyük bir karamsarlık 
içindeydim. Gelecek günlerin ne getireceği 
konusundaki belirsizlik, bir süre hiçbir şey 
yapamamama neden oldu. İş yerimi kapata-
rak, üretime ara verdim. Eve kapandığımız 
bu dönemde herkes gibi ben de kendimi 
sorguladım. Sürecin vermiş olduğu karam-
sarlık ise koleksiyonumu oldukça renklen-
dirdi. Pandemi, çevreye olan hassasiyetimi-
zi artırdı ve sürdürülebilirlik kavramının 
daha da öne çıkmasına sebep oldu. Bu 
anlamda küreselde bir bilinç oluşturduğu-

“MODANIN 
GELECEĞİNDE 
KALİTELİ ÜRETİM 
VE ZAMANSIZ 
PARÇALAR VAR”

CEREN OCAK
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Hayatın içinde yaşadıklarım, günlük 
duygularım beynimdeki daimî ilham 
kaynağımı oluşturuyor. Bu sebeple bir 
koleksiyon çıkarırken hikâyelerden çok, 
aklımda her zaman var olan belirli 
kodlar bana yardımcı oluyor.

na inanıyorum. Tüketimi yavaşlatarak, insanların 
daha uzun süre kullanabilecekleri kıyafetlere 
yönelmelerine sebep oldu.

Oldukça uzun bir süreç olduğunu tahmin 
ettiğimiz koleksiyon hazırlama döneminiz 
nasıl geçiyor? Koleksiyonlarınızı oluştururken 
nelerden ilham alıyorsunuz?
Genellikle koleksiyon aşamalarında kendimi tama-
men kapatıyorum. Koleksiyonun tüm detayları ile 
de kendim ilgileniyorum. Hayatın içinde yaşadık-
larım, günlük duygularım beynimdeki daimî ilham 
kaynağımı oluşturuyor. Bu sebeple bir koleksiyon 
çıkarırken hikâyelerden çok, aklımda her zaman 
var olan belirli kodlar bana yardımcı oluyor. Ceren 
Ocak kadınının hikâyeleri değişse de kodları değiş-
miyor. Tabii ki beğendiğim sokak stilleri, hikâyesi 
olan objeler de koleksiyonlarıma şekil veriyor. 

“Lila/Laranlıktan Çıkış” ismini verdiğiniz İlk-
bahar/Yaz 2022 koleksiyonunuz Fashion Week 
İstanbul kapsamında ilk kez moda severlerle 
buluştu. Modern detaylarların sıcak tonlar-
la buluştuğu canlı, cesur ve yer yer minimal 
tasarımlardan oluşan yeni koleksiyonunuzun 
hikâyesini paylaşabilir misiniz? 
Artık karanlık dönemin bittiğini düşünüyorum. 
Önümüzdeki sürecin çok daha güzel geleceğine 
ve insanların yaşadığı günlerin kıymetini daha 
iyi bileceğine inanıyorum. Daha sosyal, daha 
hareketli günler için ben de dinamik, renkli, 
gündüzden geceye kullanılabilecek parçaların yer 
aldığı bir koleksiyon hazırladım.

Her yıl büyük bir ilgi ile takip 
edilen Fashion Week İstanbul, bu 
sezon nasıl geçti sizin için? Pan-
demiden dolayı ikinci kez dijital 
olarak düzenlenen moda haftasının 
dijitalleşme yolundaki yeni gelişme-
lerini nasıl değerlendirirsiniz? 
Fashion Week her sezon daha iyiye 
gidiyor. Benim için de oldukça verim-
li bir sezon olduğunu söyleyebilirim. 
Türk moda haftası dijitalleşme ile 
birlikte artık dünyada adını daha fazla 
duyurmaya başladı. Dijital faaliyet-
lerdeki gelişmeler de bizlerin daha 
büyük kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Bu 
açıdan dijitalleşme yolundaki bu geliş-
melerin bugün olduğu gibi gelecekte 
de moda dünyasında faydalı sonuçlar 
getireceğine inanıyorum.

Son zamanlarda dünyanın günde-
minde olan sürdürülebilirlik kavramı sizin için 
ne ifade ediyor? Tasarımlarınızı oluştururken 
nasıl bir hassasiyet oluşturuyorsunuz?
Sürdürülebilirlik kavramı son dönemlerde nere-
deyse her alanda oldukça öne çıktı. Benim her 
zaman gündemimde olan bu konudaki hassasi-
yetim ise pandemi ile birlikte daha da arttı. Ama 
bu konu oldukça hassas ve hâlâ ticari kazanç için 
kullanılabiliyor. Tam anlamıyla sürdürülebilir bir 
koleksiyon hazırlamak kumaşından üretimine, 
paketlemesinden sevkiyatına kadar birçok detay 
içeriyor. Ben İlkbahar/yaz 2022 koleksiyonumun 
bir bölümünde; sertifikası olan ve tamamen sür-
dürülebilir kumaşlar üreten firmalarla çalışarak 
bir adım atmış oldum.

Günümüzde tekstil ve moda sektöründe öne 
çıkan başlıkları göz önüne aldığınızda moda 
endüstrisinin geleceğinde ne görüyorsunuz? 
Modanın geleceğinde “fast fashion” kavramının 
azalacağını ve daha uzun süre kullanılabilecek 
kıyafetlerin tercih edileceğini düşünüyorum. 
Modanın geleceğinde; daha kaliteli üretim, daha 
zamansız parçalar olacak.

TASARIMCI
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Günümüzde bir ihtiyaç 
olmanın ötesinde kişi-

lerin kendini ifade etme 
amacına da hizmet etme-
ye başlayan ve bu nokta-
da da önemli bir görev 

üstelenen çorap için mar-
kalar da yaratıcı projeler 
yürütüyor. Küresel çorap 
markalarının, ünlü yıl-
dızların tasarımlarını 
kullanarak hazırladık-

ları koleksiyonlar büyük 
ses getiriyor. 

Dünya starlarıyla iş birliği yapan 
çorap markaları, popülerliklerini 
artırırken aynı zamanda satışların-
da yaşadıkları artışlarla da dikkat 

çekiyor. Marka değerlerini ve satışlarını artır-
mak isteyen ya da bilinirliklerini daha geniş sı-
nıralara taşımak isteyen çorap markaları, ünlü 
yıldızların tasarımlarını kullanarak hazırladık-
ları koleksiyonlar ile küresel çapta büyük bir 
ilgi topluyor. Günümüzde bir ihtiyaç olmanın 
ötesinde kişilerin kendini ifade etme amacına 
da hizmet etmeye başlayan ve bu noktada da 
önemli bir görev üstelenen çorap, kombinlerin 
tamamlayıcı parçası olarak tarif ediliyor. Mar-
kalar, son yıllarda iş birlikleri gerçekleştirmek 
için dünya starlarının peşinde koşuyor. Marka-
lar iş birlikleri sayesinde satışlarını artırırken, 
bizler de ünlü isimlerin ilginç tasarımlarından 
yola çıkarak farklı yönlerini keşfetme fırsatı 
yakalıyoruz. Ünlü basketbolcular, rock starlar 
ve rap yıldızları ile çalışan çorap markaları ara-
sında iş birliği sayısı açısından özellikle Stance 
Socks, Richer Poorer ve Happy Socks ön plana 
çıkıyor. Stance Socks ise listede en çok ünlü ile 
çalışan marka olarak ünlü isimlerle iş birlikle-
rini çok seviyor. 

İKONİK TASARIMLARIYLA RIHANNA 
Giderek büyüyen iş birlikleri ile son yıllar-
da adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı 
Rihanna, Stance Socks için hazırladığı başarılı 
koleksiyonlar ile moda sektöründeki yerini de 
sağlamlaştırıyor. 2015 yılından bu yana Stance 
için, The Iconic Looks Collection, Thottie or
Nice ve Murder Rih Wrote isimli üç çorap 
koleksiyonu hazırlayan Rihanna; markanın 
rahat ve renkli dokusunu iddialı tasarımlarıyla 
buluşturuyor. 

Fenty Beauty adıyla 2017’de kendi güzel-
lik ve kozmetik markasını kuran Rihanna, 
kapsamlı moda iş birliklerine Giorgio Arma-
ni, River Island, Balmain ve Dior ile çalışa-
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rak başlamıştı. Moda ile yakından ilgilenen 
Rihanna, Stance ile yaptığı iş birliği ile ilgili 
“Uzun süredir Stance ile harika bir ilişkim var. 
Onlarla böyle eğlenceli ve yaratıcı bir projede 
çalışmaktan mutluyum.” diyor. Stance’in Kadın 
Ürünleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Candy 
Harris, markanın Rihanna ile gerçekleştirdiği 
iş birliğini: “Yaptığı her şeyde yaratıcılığının, 
sınırlarını zorluyor. Markamız için ezber bozan 
fikirlerle çalışmak güzel. Rihanna, işini güve-
nilirlik ve özgünlük temelinde yapıyor. Onu 
orijinal yapan da bu.” şeklinde değerlendiri-
yor. Koleksiyonlarında ikonik stilini çoraplara 
döken Rihanna, bazen ödül törenlerinden 
görünümleriyle bazen de doğu esintili illüstras-
yonlarla tasarımlarına ruh katıyor. Rihanna’nın 
müzik videolarında yer alan stilinin örneklerini 
de görebileceğimiz koleksiyonlarda, “Bad Gal” 
lakabı bulunan çorapları da bulunuyor.

STANCE’İN BASKETBOLCU ORTAĞI: 
DWYANE WADE
NBA bünyesindeki Miami Heat takımının 
eski basketbol oyuncusu Dwyane Wade, Stan-
ce Socks ile 2013’ten bu yana birlikte çalışıyor. 
Kendi çorap tasarımlarını piyasaya süren ilk 
NBA oyuncusu olan Wade, sürpriz bir şekilde 
2018’de Stance ile ortaklık kurarak PKWY 
markasını yarattı. İlk lansmanını, Wade 

County isimli koleksiyonu ile gerçekleştiren 
PKWY, günlük ve özel gün çorapları ile piya-
saya giriş yaptı. PKWY, Wade’in memleketi 
olan Miami’nin kültüründen ve mimarisinden 
ilham alarak leopar, art-deco baskı ve palmiye 
ağaçlarıyla süslenmiş tasarımlardan oluşuyor. 
Şık ve uygun fiyatlı erkek çorap koleksiyonları 
ile tanınan PKWY, KOHL’S ve Target gibi 
ulusal perakendecilerde erişilebilir durumda.

Aktif olarak oynadığı dönemde ligin en iyi 
giyinen oyuncularından biri olarak kabul edilen 
Wade aynı zamanda markanın kurucu ortağı 
olarak yöneticiliğini de yapıyor. Wade, Stance 
ile ortaklığına ilişkin konuşmasında: “Çorap-
lar, modanın bir parçası olarak stilinize gerçek 
bir kişilik katmanızı sağlıyor. Biz sadece çorap 
yapmıyoruz, gerçek renkler üretiyoruz.” açıkla-
masında bulunmuştu. Aynı zamanda markanın 
yüzü olan Wade, ileriye dönük hedeflerinde 
diğer tekstil ürünlerinin üretimleri ile ilgili de 
planlarının olduğunu açıkladı.

BLACK KEYS’TEN PATRIC CARNEY’İN 
ÇORAP YATIRIMI
Amerikalı ünlü rock grubu Black Keys’in da-
vulcusu Patrick Carney kendi alanının dışında 
bambaşka bir sektöre yatırım yaparak hayran-
larını şaşırttı. Richer Poorer isimli Los Angeles 
merkezli çorap şirketi Richer Poorer’a 2012 

http://sportsillustrated.cnn.com/multimedia/photo_gallery/0711/best.dressed.nba/content.3.html
http://sportsillustrated.cnn.com/multimedia/photo_gallery/0711/best.dressed.nba/content.3.html
http://sportsillustrated.cnn.com/multimedia/photo_gallery/0711/best.dressed.nba/content.3.html
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yılında yatırımcı olan Carney, bu girişiminin 
başlangıç noktasını: “Hisse senetleri ve gayri-
menkul dışında hiçbir şeye yatırım yapmadım. 
Çorap gibi sağlıklı bir şey bana harika bir fikir 
gibi geldi.” diye anlatıyor. 

Sade tasarımları ile dikkat çeken Richer Po-
orer, tasarımlarında rahatlığı ön plana alıyor. 
Çevre için gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik 
çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken marka, 
üretimlerinde doğa ile uyumlu organik kumaş-
lar kullanıyor. Düşük karbon ayak izi bıra-
kan ürünler üretme konusunda faaliyetlerini 
sürdüren şirket, üyelerinin yıllık satışlarının en 
az yüzde 1’ini çevresel problemlerin çözümü 
için bağışlandığı uluslararası bir kuruluş olan 
“Gezegen için Yüzde 1”e (1% For The Planet) 
de katkı sunuyor.

SNOOP DOGG’UN 
MUTLU ÇORAPLARI
Sıra dışı çorap trendini başla-
tan marka Happy Socks’un, 
rap süper starı ve stil ikonu 
Snoop Dogg ile 2014 yılında 
gerçekleştirdiği iş birliği 
büyük ses getirdi. Daha önce 
bir ayakkabı serisi çıkaran 
Snoop Dogg, bu sefer çorap 
koleksiyonu ile sanatsal 
ve eğlenceli tarafını ortaya 
koyuyor. “Tasarım yapma-
nın, müziğim ve oyunculuğum aracılığıyla asla 
ifade edemediğim belirli duyguları keşfetme-
me izin verdiğini görüyorum.” diyen ve cesur 
desenli tasarımları sevdiğini dile getiren Snoop 
Dogg, koleksiyonunda canlı renkler ve alışıl-
mışın dışında ögelerden faydalanıyor.

Happy Socks için hazırladığı ve tutkularından 
ilham alan Gin and Juice, Gin and Juice, Painter 

and Lines ve Plants isimli üç konsept modelden 
oluşan iş birliği kapsamında üretilen çorapların 
çifti 12 dolara satılmaya devam ediyor.

SANTIGOLD:“BAZI YARATICI 
FİKİRLERİM İÇİN YENİ BİR TUVAL”
Stance için iki sezonda, iki farklı çorap kolek-
siyonu hazırlayan Amerikalı şarkıcı Santigold, 
benzersiz stilini yansıttığı ilk koleksiyonunu 
2014’de piyasaya sürdü. Brooklyn Go Hard, 
Gold Links ve Kilimanjaro isimleri ile üç farklı 
konseptte hazırlanan tasarımlarda Santigold 
cesur renkleri, maceracı desenleri ve altın 
zincirleri heyecan verici bir şekilde bir araya 
getirmiş. Kilimanjaro çiftinden elde edilen 
satış gelirlerinin yüzde 20’si ise gelişmekte olan 
ülkelere temiz su sağlayan bir hayır kurumuna 
bağışlandı. 

Ayrıca, küresel temiz su krizine dikkat 
çekmek için bir belgeselin parçası olarak 
Kilimanjaro’ya tırmandığı Tanzanya gezisin-
den de ilham alan Santigo’nun, Masai köyüne 
yaptığı ziyaret, Kilimanjaro çorabında bulunan 
modele ilham oldu.

Santigold, sanatçı Thom Lessner’ın özel 
eskizlerini içeren Brooklyn Go Hard çorabı 
için JAY Z ile kaydettiği şarkının yanı sıra 
Brooklyn’den de ilham aldığını söylüyor. 
Santigold, Stance iş birliği hakkındaki duy-
gularını: “Stance ile iş birliği yapmaktan çok 
mutluyum. Çorapları, yaratıcı fikirlerim için 
bir tuval olarak kullanmaktan heyecan duy-
dum.” şeklinde ifade ediyor.

Santigold ve Stance’ın ikinci ortaklığı ise 
High Points in History koleksiyonu ile duyu-
ruldu. The Chase, Egypt ve Big Daddy Kane 
olmak üzere yine üç ilginç konseptten oluşan 
kolesiyon Santigold’un farklı ilgi alanlarını 
yansıtıyor.

Mısır motifleri ve uzaylılarla kaplı çoraplara 
odaklanan Santigold, bu koleksiyonda renkleri 
ve desenleri karıştırmaktan korkmuyor. Hem 
erkekler hem de kadınlar için unisex boyutlara 
sahip olan koleksiyon, Stance Socks’un çevrim 
içi mağazasında satışa sunuluyor.

TREND





KÜLTÜR

Birbirinden farklı 
modelleri ile moda 
dünyasında kendi-
ne her dönemde yer 
bulan külotlu çorap-
lar, icadından bu 
yana kadınların en 
çok tercih ettiği çorap 
modellerinden biri. 
Külotlu çoraplar, 
geçmişten günümüze 
kadar olan yolculuğu 
sırasında üretimden 
pazarlamaya kadar 
birçok değişikliğe 
uğradı.
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Özellikle kadınlar tarafından tercih 
edilen külotlu çoraplar, 1959 
yılında büyük bir buluş olarak 
ortaya çıktı. Ayaktan bele kadar 

uzanan, kalçayı da kaplayan en uzun çorap 
modeli olan külotlu çorap, icadından bugüne 
kadar birçok aşamadan geçti ve takip ettiği 
moda akımlarıyla kullanım alanını genişletti.

1920’li yıllarda kadın giysilerinde etek 
boylarının kısalmasının ardından bacaklar ve 
giyilen çoraplar görünür olmaya başladı. Daha 
estetik çoraplara ihtiyaç duyulan bugünlerde 
ipek ya da suni ipekten yapılan, şeffaf çoraplar 
ön plana çıktı. İpeğin pahalılığı nedeniyle bir 
süre sonra üreticiler şeffaf çorabın üretimin-
de yeni bir ham madde arayışına girdiler. Bu 
arayış, sağlam ve esnek bir ham madde olan 
naylon ile son buldu. Uyluk kemiğinin üst kıs-
mına kadar uzanan bu çorapların yapımında 
1930’lu yıllardan itibaren naylon kullanılmaya 
başlandı. Zamanla kadın giyiminin değişmez 
bir parçası olan naylon çoraplar, kadınlar tara-
fından büyük ilgi görerek popülerliğini 1960’lı 
yıllara kadar sürdürdü. 

İKİ PARÇALI NAYLON ÇORAPTAN 
TEK PARÇA KÜLOTLU ÇORABA
1940’lı yıllara gelindiğinde naylon çoraplar 
aynı zamanda külotlu çorapların da ilk örneği 

olarak kabul edilen bir hal aldı. Çoraplar, 
üst kısımda bulunan streç naylonlara iliştiril-
meye başlandı. Ancak birbirine iliştirilen bu 
iki parçada ek yerlerinin belli olması kadın-
lar için estetik bir görünümden çok uzaktı. 
Giyilebilmesi için vücudun üst bölgelerine 
kadar çekilmesi gereken bu çoraplar külotlu 
çorabın popülerliğini geciktirdi. Bu dönemde 
satılan naylon külotlu çorapların içinde nasıl 
giyilmesi gerektiğini anlatan kılavuzlar da 
konuluyordu.

HER DÖNEMDE 
POPÜLER
KÜLOTLU ÇORAP



KÜLTÜR

Zaman içinde her gün 
kullanılan külotlu çorapların 
çeşitleri de arttı. Bugün gelinen 
noktada bir moda ürünü olarak 
farklı kalınlıklarda ve farklı 
renklerde, desenlerde üretilen 
külotlu çoraplar kadınlara zarif ve 
şık bir görünüm sağlıyor. 

Külotlu çorap tarihinde Sally Rand isimli 
striptizci bir kadının da etkisi bulunduğu 
biliniyor. İlk modellerdeki ek yerlerinin belli 
olmasına karşı çıkan Rand, külotlu çorabı ile 
çektirdiği fotoğrafını üretici şirkete gönderdi. 
Gönderdiği fotoğrafın arkasındaki notta sah-
nede tamamen çıplak görünebilmesi için ço-
rabındaki ek yerlerinin belli olmaması gerek-
tiğini yazıyordu. Sally Rand, külotlu çorabın 
bacakları ve vücudu daha güzel gösterdiğini 
fark etmiş, mesleği için de bu çorabın etkili 
olacağını anlamıştı. Şirket bir süre sonra ek 
yeri görünmeyen külotlu çorap icadına girişti.

1959’UN EN ÖNEMLİ İCADI
Külotlu çorap; 1959 yılında, Allen Gant Seni-
or tarafından, Amerika’da icat edildi. Külotlu 
çorabın icadının ardından Kuzey Carolina’da 
Glen Raven Mills şirketi üretime başladı. 
Panti-Legs adını verdikleri ilk külotlu çorapları 
piyasaya süren şirketin başkanı Ellen Grant’ın; 
karısının naylon çorap ve jartiyerden şikayet 
etmesi üzerine şirketinde bu konuda çalışma-
lar yapılmasını istediği biliniyor. Kadınların 
kusurlarını gösterebilen jartiyer ve giyilmesi 
oldukça zor olan naylon çorapların ardından 
külotlu çoraplar büyük bir kolaylık ve müthiş 
bir buluş olarak görüldü.

İki parça hâlinde satılan naylon çorapların 
yerini, tek parça olan külotlu çoraplar aldı. 
Külot ve çorabı birleştiren bu giysi, büyük bir 
ilgi görürken sonrasında başlayan mini etek 
modası ile birlikte büyük bir hızla yayıldı. 
Naylon çorabın yerini alan külotlu çoraplar, 
aynı zamanda korse ve jartiyer kullanımını da 
azalttı. Zaman içinde geliştirilen dairesel örme 
makineleri sayesinde hem el işçiliğinin azal-
tıldığı hem de dikişsiz çorapların yapımının 
kolaylaştığı bir döneme girildi. Şirket, dikişsiz 
külotlu çorapları piyasaya sundu. Spandex 
veya elastan denilen lif çeşidinin icadı da 
külotlu çorabın daha konforlu, kullanışlı ve 
şık bir hale dönüşmesini sağladı. Elastan lifler 
sayesinde külotlu çoraplar, daha elastik, esnek 
ve uzayabilen bir yapıya kavuştu. Aynı zaman-
da vücudu sıkıca saran bir hal almıştı.

JARTİYER MODASINI SOLLADI
Üretici firmalar külotlu çorabın tanıtımı ve 
pazarlaması aşamasında ilk başlarda tüyleri 
ve selülitleri gizleyen, estetik görünüm sağla-
yan özelliklerini ön plana çıkardı. Sonrasında 
seksilik boyutunun da pazarlama iletişimine 
dâhil edilmesiyle firmaların başarıları katlandı. 
Rekabetin çok fazla olduğu ve çok büyük bir 
endüstri hâline dönüşen sektörde, yalnızca 
Amerika’da yılda 100 milyar adet külotlu 
çorap satıldığı biliniyor. Amerika’da külotlu 
çorap satışlarının jartiyer satışlarını geçtiği ilk 
yıl olan 1970 yılından bugüne, külotlu çorap 
jartiyer karşısında ezici bir üstünlük sağladı.

İlk üretimine başlandığında kısıtlı mo-
delleme yapılan külotlu çoraplar külotu 
dayanıklı ve şeffaf olmak üzere ikiye ayrılı-
yordu. Bugünkü üretim şartlarının iyileşmesi, 
teknolojinin gelişimi ve çorap sektörünün 
hızlı atılımları ile külotlu çoraplar da çeşitlen-
di. Birçok çeşidi bulunan külotlu çorapların 
saydamlık düzeyi, esneklik ve dayanıklılık 
ölçüsü denye ile ifade edildi. 

Külotlu çoraplar beş denyeden 120 denye-
ye kadar üretilebilir hale geldi. Görünmez ço-
rap olarak da bilinen çok ince modeldeki kü-
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lotlu çoraplar beş denye iken standart şeffaflığa 
sahip olanlar 15-20 denye olarak biliniyor. Yarı 
opak külotlu çoraplar 40, opaklar 80 ve kalın 
opaklar 120 denyeye kadar çıkıyor. Kullanılan 
iplik ve boya çeşidine göre de parlak ya da mat 
olarak sınıflandırılan külotlu çorapların, daha 
ince bir vücut görünümü sağlayabilmek için 
külot bölgesi sıkı dokunmuş, korseli model-
leri ve kalça bölgesini toparlayan modelleri de 
bulunuyor. Külot bölümü dayanıklı çoraplarda 
külot kısmındaki denye, bacak kısmındaki 
denyeden daha kalın şekilde üretiliyor. Örgü-
deki bu değişiklik kalçaları daha dik bir görü-
nüme kavuştururken çorabın dayanıklılığını 
da artırdı. Karın ve kalça kısmını şekillendiren 
toparlayıcı külotlu çoraplar ise yenilikçi yakla-
şımlarla mikro fiber destekli olarak üretilmeye 
başlamasıyla şekillendirme 
özelliğini kuvvetlendirdi. 
Bu tip çoraplar korseden 
farklı olarak vücudun 
hava alabilmesini ve ferah-
lığı da sağladı. 

MİNİ ETEK MODASI 
KÜLOTLU ÇORABIN 
POPÜLERLİĞİNİ 
ARTIRDI
Mini etek modası külotlu 
çorap akımının yükselme-
sindeki en önemli unsur-
lardan biri oldu. Külotlu 
çorapların mini etek, şort 
ya da mayo ile giyilmek 
üzere dikişsiz ve külot böl-
gesi aynı dokuda üretilen, 
bele kadar tamamen şeffaf 

olan modelleri de yapıldı. Aynı zamanda açık 
ayakkabı ile giyilmek üzere parmak bölgesi 
kuvvetlendirilmiş modeller de külotlu çorap 
çeşitleri arasında. Desenli ya da file şeklindeki 
külotlu çoraplar da yaygınlaşan endüstrinin 
geldiği noktada çeşitlilik sağlayan, en çok 
tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. 

Zaman içinde her gün kullanılan külotlu 
çorapların çeşitleri de arttı. Bugün gelinen 
noktada bir moda ürünü olarak farklı kalın-
lıklarda ve farklı renklerde, desenlerde üre-
tilen külotlu çoraplar kadınlara zarif ve şık 
bir görünüm sağlıyor. Hem günlük hem de 
özel kombinlerde tercih edilen ve zengin çeşit 
olanağı sağlayan külotlu çoraplar kadınların en 
önemli giyim ürünlerinden biri.

Şıklık sağlayan desenli külotlu çoraplar 
da günümüzde bambaşka 
bir boyut kazandı. Gerek 
ince gerekse opak çoraplarda 
birbirinden farklı desen ve 
renklerde külotlu çorap üreti-
mi gerçekleştiriliyor. Hayvan, 
şehir, slogan, çiçek ya da 
geometrik desenli külotlu 
çoraplar günümüzün en fazla 
tercih edilen çorap türleri hâ-
line geldi. Cesur ve iddialı bir 
görünüm sağlayan file külotlu 
çoraplar da güçlü ve seksi bir 
tarzı yansıtıyor. Parıltısız mat 
külotlu çoraplar ve parlak 
külotlu çoraplar ise ilerle-
yen üretim yıllarında ortaya 
çıkarken külot dikişi yuvarlak 
ya da düz olan çoraplar da 
üretilmeye başlandı.
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ÇORAP SEKTÖRÜNÜN 
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KARNESİ
Türkiye’nin ihracat anlamındaki en büyük güçlerin-
den biri olan ve yaptığı ihracat ile ekonomiye büyük 
katkı sunan çorap sektörü, ihracattaki başarı grafiğini 
yukarılara çekmeyi başardı. Çorap üretiminde Avru-
pa’da birinci, dünyada ise Çin’den sonra ikinci sırada 
yer alan Türkiye, pandemiye rağmen 2020 yılında 
1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmişti. 
Sektör, 2021’in ilk yarısı olan Ocak-Haziran döne-
minde ise Türkiye’den 560,7 milyon dolarlık çorap 
ihraç etti. Sektörün 2021’in ilk altı ayında gerçekleş-
tirdiği ihracat; 2019’un aynı dönemine göre yüzde 
15, 2020’nin aynı dönemine göre ise yüzde 46,2 
oranında arttı. 

ÇORAPLAND80

Ham madde temininde yaşanan zorluklar ve dövizdeki 
dalgallanma üreticiyi pek çok anlamda zorlasa da sektör 
ihracatını artırmayı 2021’de de sürdürdü. Yılın üçüncü çey-
reği olan Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den 930,8 milyon 
dolarlık çorap ihraç edildi. İhracat 2020’nin aynı dönemi-
ne göre yüzde 30,6 oranında arttı. Ocak-Eylül döneminde 
sektörün en çok çorap ihraç ettiği ülkelerin başında gelen 
Almanya’ya geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,9 
oranında artarak 116,1 milyon dolar oldu. Sektörün en 
fazla ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke olan İngiltere’ye 
ihracat yüzde 71,6 oranında artarak 112,8 milyon olurken, 
Fransa’ya gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 47,3 artış ile 
58,8 milyon dolar olarak kaydedildi. 

Karşılaştırmalı Çorap İhracat 
Rakamları İlk 20 Ülke (Birim: 1.000 Dolar) 

2019 2020  2021 2019-2021 2020-2021  2021
Ülkeler Ocak - Eylül Değişim % Pay %
ALMANYA 158.808 150.054 192.381 21,14 28,21 20,67

BİRLEŞİK KRALLIK 176.755 131.553 192.118 8,69 46,04 20,64

FRANSA 85.686 77.456 98.338 14,77 26,96 10,56

HOLLANDA 49.805 47.902 62.440 25,37 30,35 6,71

İSPANYA 35.937 36.404 46.111 28,31 26,66 4,95

İSVEÇ 24.514 27.797 33.920 38,37 22,03 3,64

İTALYA 25.545 24.514 33.446 30,93 36,44 3,59

BİRLEŞİK DEVLETLER 15.558 15.528 24.813 59,49 59,80 2,67

SLOVAKYA 11.245 13.115 24.196 115,18 84,49 2,60

BELÇİKA 21.915 20.046 23.016 5,02 14,82 2,47

POLONYA 11.419 12.669 16.732 46,54 32,07 1,80

DANİMARKA 9.770 11.949 15.483 58,47 29,58 1,66

RUSYA FEDERASYONU 9.592 8.625 9.734 1,48 12,86 1,05

YUNANİSTAN 6.270 5.289 9.386 49,70 77,46 1,01

İSVİÇRE 6.953 6.986 7.661 10,20 9,67 0,82

ÇEKYA 4.435 3.441 7.620 71,84 121,47 0,82

AVUSTURYA 6.532 5.560 5.946 -8,98 6,94 0,64

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 10.682 5.827 5.915 -44,63 1,51 0,64

BOSNA-HERSEK 4.866 4.617 5.880 20,83 27,34 0,63

KAZAKİSTAN 4.734 5.052 5.835 23,26 15,51 0,63

İlk 20 Ülkenin Toplam İhracatı 681.018 614.384 820.971 20,55 33,63 88,20
Türkiye’nin Toplam Çorap İhracatı 796.664 712.758 930.790 16,84 30,59  

Kaynak: İHKİB
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