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Çember daraldı!

Hem sağlık hem de ekonomi açısından çember 
oldukça daraldı. Süreç uzadıkça daha çok zorlansak 

da çarkları döndürebildiğimiz ve istihdam 
sağladığımız için kendimizi şanslı görüyorum.

Son altı ayda en sık duyduğumuz 
ifadelerin başında hiç şüphesiz 
“çember daraldı” tabiri geliyor 
olsa gerek. Çünkü maalesef 

salgın, aşılamadan çok daha büyük bir 
hızla yayılıyor. Bu satırları yazdığım 
gün, Türkiye’nin gündeminde yeni bir 
kapanma ihtimali vardı. Rusya, 1 Hazi-
ran’a kadar ülkemize uçuşları askıya 
aldığını açıklarken, en büyük ihracat 
pazarımız AB ülkeleri de Türkiye’deki 
vaka artışlarına dikkat edilmesi gerekti-
ğine dikkat çekiyordu.

Diğer yandan AB ülkelerinde 
de salgının boyutu çok iyi durumda 
olmadığı için onlar da yeni tedbirler 
almaya başladılar. Yılın ilk üç ayı, kalan 
dönemler içinde bir mesaj veriyor. 
2020’den farklı bir yıl yaşamayacağız. 
Her ne kadar aşı uygulamaları dünya 
genelinde devam etse de, tüm dünyaya 
yetecek ölçüde aşı üretilemediği ger-
çeği, salgından kurtulmanın o kadar 

erken olmayacağını gösteriyor. Zira 
Dünya Sağlık Örgütü de Covid-19 
salgının sonlanması için “çok uzun bir 
yol” olduğu uyarısında bulundu.

Diğer yandan “çember daraldı” 
tabirinin sadece salgın açısından değil, 
ekonomik açıdan da süreci anlatan 
bir ifade olduğunu söyleyebilirim. 
Süreç uzadıkça, yıkıcı etkisi de artarak 
devam ediyor. Bu süreçte en büyük 
kaybı yaşayan ise turizm sektörü oldu. 
Sanat ve eğlence sektörlerinin yanı 
sıra sanatçılarımız da maalesef büyük 
zorluklar içinde. Sanayici olmanın her 
dönem çok büyük zorlukları olsa da 

bu dönemde üretici olduğumuz için 
kendimizi şanslı görmemiz gerektiğine 
inanıyorum. Çünkü bir şekilde çark-
ların dönmesini ve istihdamın devam 
etmesini sağlıyoruz. 

Yılın ilk üç ayında ülke ihracatında 
yeni rekorlar kırılıyor olsa da üretici ve 
ihracatçı olmak, bu dönem kadar hiç 
zor olmamıştı. Açıklanan veriler, ön-
ceki yıllara göre daha fazla ürettiğimizi 
daha çok ihracat yaptığımızı gösteriyor 
fakat sanayicimiz önceki yıllardan çok 
daha az kazanıyor. Dövizdeki hareketli-
lik nedeniyle ihracatçılarımız siparişler-
de fiyat tutturamıyor. 

Ham madde ve lojistik maliyet-
lerinde son bir yıldaki hızlı yükseliş, 
üreticinin üzerindeki yükü daha çok 
artırıyor. Geçtiğimiz yıl sınırlar ka-
pandığı için ihracat yapamıyorduk, bu 
yıl da konteyner bulamadığımız için 
gönderemiyoruz. Bulduğumuzda da 
maalesef lojistik maliyetlerini üstlene-
rek göndermek zorunda kalıyoruz. 

İhracatçıyı zorlayan bir diğer faktör 
ise uzayan vadeler. TL-döviz paritesinin 
bu kadar değişken olduğu bir ortamda 
bu durum, ihracatçının hem stok hem 
de finans yönetimini zorlaştırıyor. Bu 
nedenle süreç uzadıkça birçok ihracat-
çımız için çember daha da daralıyor.

Tek tesellimiz siparişlerin devam 
ediyor olması fakat bu siparişleri dön-
dürebilecek mali gücümüz olmadığı 
taktirde bu tesellimizi de elimizden 
kaybetmiş olacağız.

Çember her açıdan daraldı, sağlı-
ğımızı ve ihracatımızı koruyabilmemiz 
için daha dikkatli olmamız ve birlikte 
hareket etmemiz gerektiğine inanıyo-
rum.

Mübarek Ramazan ayına girdi-
ğimiz şu günlerde herkesin sağlıklı, 
bereketli ve huzurlu bir ay geçirmesi 
dileğiyle…

İlker ÖZTAŞ
Çorap Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkandan



ÇORAPLAND0.indd   13 18/06/20   12:02



ÇORAPLAND8

Hazır giyim endüstrisi için yenilikçi elyaf ve teknoloji çözümleri geliştirmede küresel 
ölçekte lider marka olan Lycra Company, 2021-2022 Sonbahar/Kış sezonuna yönelik 
küresel trend tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, çorap sektörünün geçtiğimiz 
dönemde yeniliği kutladığını, yeni koleksiyonlarla tüketicilerine parıltı ve özgürlük 
sunduğunu ifade ediyor. Lycra Company’nin önümüzdeki sonbahar-kış sezonuna 
yönelik beklentilerinde dört başlık öne çıkıyor. Bunlar ışıltı, yumuşak dokunuş, 
özgürlük ve ev şıklığı olarak sıralanıyor. Çorap modelleri detaylarında ise dokularda 
parıltılar, desenlerde ise diyagonal  çizgiler, bu sezonun trendleri olarak öne çıkıyor. 

Lyra Company, sonbahar-kış sezonunda sağlık temasına da özel vurgu yapıyor. 
Şirket gerek evde gerekse dışarıda yoğun koşuşturmaca ve iş temposu içinde olan 
insanlar için multitasking özelliği sunacak Thermolite Fir teknolojisini ve Lycra 16AL 
elyaf dokusuyla vücut ısısını koruyan cilt dostu çorapları koleksiyonuna ekledi. 

Lycra Company 
gelecek 

öngörülerini 
paylaştı

Down sendromlu John’un 
çılgın çorap dünyası
John’s Crazy Socks, down sendromlu John ve babasının ortak girişimiyle kuruldu. 
Özellikle renkli desenlere sahip çoraplara tutkuyla bağlı olan John, ikna ettiği 
babasıyla birlikte hem Down sendromuna karşı farkındalık yaratmak hem de gelir 
elde etmek için internetten çorap satışına başlamış. Baba oğulun çorap satışından 
elde edilen gelirin yüzde 5’i “Özel Olimpiyatlar”organizasyonuna bağışlanıyor. Sa-
tışa sunulan koleksiyonlar arasında Otizm Farkındalık Çorapları ve Down Sendro-
mu Farkındalık Çorapları gibi özel “farkındalık” temalı çoraplar yer alıyor. 

Dünyanın 
en pahalı 
çorapları
Almanya’da 1895 yılından 
bu yana hizmet sunan 
giyim markası Falke, geç-
tiğimiz günlerde dünyanın 
en pahalı çoraplarını satışa 
çıkardı. Sadece 10 adet 
üretilen çorapların her bir 
çifti, 860 eurodan satışa 
sunuluyor. Falke Vicuna 
adını taşıyan çorap serisi, 
dünyanın en pahalı doğal 
yünü olarak bilinen ve 
oldukça ender bulunan 
vicuna yününden yapı-
lıyor. And Dağları’nda 
yaşayan, koruma altına 
alınmış bir lama cinsi olan 
Vicuna, yılda sadece iki 
kez kırpılabiliyor. 

Falke Vicuna serisi 
müşterilerine özel olarak 
tasarlanmış ahşap kutuda 
sunuluyor. 

HABERLER
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Nepalli yaşlılar ördükleri geleneksel el örgüsü çorap-
ları turistler aracılığıyla tüm dünyaya satıyorlardı. 
Online alışveriş ve podcast gibi modern yöntemler 
sayesinde ise artık gerçekten her yerdeler.  2018 
yılında başlayan Aji’s (büyükanne anlamına geliyor) 
adlı girişimin arkasında çorap ören büyükanne-
lerden birinin torunu bulunuyor. Ajis’s markası 
kuruluşundan bugüne geçen sürede başarısını ve 
tanınırlığını hep yukarı taşımış. Projeye genç kuşak 
olarak torunların dahil olması serüvene teknolojik 
bir boyut kazandırmış. Artık çorapların ve onların 
yaratıcılarının hikâyeleri podcast formatında merak-
lılarına sunuluyor. Geleneksel el örgüsü çorapların 
büyük ilgi gördüğü Nepal’de Aji’s markasıyla 30 
yaşlı kadın ve erkeğin geleneksel yöntemlerle ördük-
leri çoraplar, iki mağazanın yanında Etsy’de de satışa 
sunuyorlar. 

Dünya Down Sendromu Günü olan 21 Mart’ta Down 
sendromuna yönelik farkındalık yaratmak için ilginç 
bir yol izleniyor. Bu özel günde insanlar birbirleriyle 
uyumsuz ve ilk anda göze çarpacak çoraplar giyiyor-
lar. #LotsOFSocks adını taşıyan kampanya, Birleşmiş 
Milletler ve Down Syndrome International tarafından 
da destekleniyor.

Etkinlik Down sendromunun daha fazla konu-
şulmasını ve bilinçlenmeyi artırmayı hedeflemenin 
yanında bireylerin seçim özgürlüğünü, farklılıklardan 
korkmamayı da destekliyor.  

Down sendromu farkındalığına ayrılmış bir gün 
için neden farklı çoraplar giyme etkinliğinin seçildiği 
ise kromozomlarda gizli. Fikrin yaratıcıları sembol ola-
rak çorap kullanmalarını “Kromozomlar çorap çiftleri 
gibi bir araya gelmiştir. Down sendromlu insanların 
diğer insanlardan tek farkı kromozomlardaki düzenle-
mede çiftlerden birinin yaptığı uyumsuzluktur” diye 
açıklıyorlar. 

Nepalli yaşlıların 
çorapları Etsy’de 
satılıyor

Tuhaf çoraplar 
giyme günü

Nordik çoraplarla 
52 hafta
Norveçli 46 tasarımcının 52 örgü modeline yer verilen 
kitap, mart ayı içerisinde basıldı. Çorapların örgü 
tekniklerine dair tüm detayların görsellerle ve metinle 
anlatıldığı kitap, örgü çorap tutkunları için hazine de-
ğerinde. Desenler seçilirken örgüde başlangıç aşama-
sında olanlardan profesyonellere kadar herkese hitap 
edecek modeller olmasına özen gösterilmiş. Kitabın 
yılın her haftasına bir örgü modeli gelecek şekilde ta-
sarlanması, örgü severlere bir yıl sürecek atölye deneyi-
mi sunma amacını taşıyor. Yayıncılar, kitap için özenle 
seçilen fotoğraflarda Norveç’in muhteşem doğasının 
ve dinginliğinin öne çıkmasına da önem vermişler. 

HABERLER

www.kumastekstil.com.tr

Yabancı Elyaf Temizleyicili 
Otomatik “Düğümsüz” Üretim yapılmaktadır

KUMAŞ DIŞ. TEKSTİL SAN. PAZ. A.Ş.’nin BOYALI İPLİK MARKASIDIR.

Penye Stok Kartelası İsteyiniz

20/1 Penyede

360 Renk Stok Servis

Bükümlü, Muline, Simli Talepleriniz

Çeşit Seçenekleriyle 

Fabrikamızda Üretilmektedir
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IF MODA EXPO 
Sanal Fuarı

FIMAST fuarı ekim 
ayında yapılacak

Türkiye genelinde 31 
sektörel ve bölgesel der-
neği temsil eden Moda ve 
Hazır Giyim Federasyonu 
(MHGF), Ticaret Bakanlığı 
onaylı e-ihracat platformu 
olan globalpiyasa.com ile iş 
birliğiyle 4-7 Mayıs 2021 
tarihlerinde IF MODA 
EXPO Sanal Fuarı’nı ger-
çekleştirecek.

Söz konusu sanal fuara 
hazır giyim, tekstil, kumaş, 
saraciye, ayakkabı ve aksesu-
ar firmaları katılım sağla-
yabilecek. Katılımcılara, 
güvenli ve özgün bir teknik 

altyapı ile dijital stantlarda 
ürünlerini sergileyebileceği, 
küresel alım heyetleri, ziya-
retçiler ile buluşabilecekleri, 
B2B görüşmeler yapabile-
cekleri bir sanal fuar ortamı 
sunulacak.

Panel, toplantı ve sanal 
defilelerin de yer alacağı 
IF MODA EXPO Sanal 
Fuarı’na katılacak ihracatçı 
birliği üyesi firmalar, T.C. 
Ekonomi Bakanlığı’nın 
“Pazara Girişte Dijital 
Faaliyetlerin Desteklenmesi 
Kararı” kapsamında yüzde 
60 oranında destekleniyor.

Dünyanın önde gelen çorap 
ve çorap makineleri fuarı 
FIMAST’ın bu yıl 19-22 
Ekim tarihlerinde yapılacağı 
duyuruldu. Her yıl İtalya’da 
düzenlenen ancak 2020 
yılında pandemi sebebiyle 
yapılamayan fuarın bu sene 
düzenlenebilmesi için hazır-
lıklar sürüyor. Fuarın orijinal 
tarihi mayıs olmasına karşın, 
pandeminin etkisinin daha 
da azalmasının öngörüldüğü 
ekim ayına alınmış. İtalya’nın 
çok sayıda çorap fabrikasına 
ev sahipliği yapan Mantua 
şehrinde düzenlenecek olan 
fuar çorap sektörünün buluş-

ma noktası olarak tanınıyor. 
FIMAST’ın bu yılki ana 
gündemleri arasında tekstil 
makinelerinin endüstriyel 
yolculuğu pandeminin etkileri 
sürerken sektörün gelişimi ve 
ekonomik seyrine dair senar-
yolar olacak. 

Fuarda bu yıl yer verile-
cek bir yenilik de bulunuyor. 
Pandemi nedeniyle seyahat 
edemeyecek kişilerin de fuarı 
takip edebilmesi için bir online 
katılım platformu düzenlen-
miş. Böylelikle dileyenler fuarı 
online gezebilecek ve sanal or-
tamda iş görüşmelerine katılma 
imkânı bulabilecek. 

HABERLER

Ünlülerin sandalet 
içine çorap trendi

Hollywood ünlüleri, giyim stillerinde 
çorap trendlerini izlemeyi ya da kendi 
trendlerini yaratmayı seviyorlar. Bazı 
yıldızların kendi çorap markaları bile 
bulunuyor. Bu kez ünlüler arasında 
giderek yayılan 
akım ise bir araya 
gelmez denilen iki 
parçadan oluşuyor. 
Sandalet ve terlik 
içine giydikleri 
çoraplarıyla yeni 
bir trend başlatan 
ünlüler, bu mo-
dayı çok sevmiş 
görünüyorlar. 
Kendall Jenner, 
Kim Kardashian, 
Hailey Bieber 
ve Katie Hol-
mes gibi ünlüler 
sandalet-çorap 
kombinasyonuy-
la kış aylarında 
dahi Los Angeles 
sokaklarında boy gösteriyorlar. Her biri 
milyonları etkileyecek tanınırlığa sahip 
ünlülerin bu tercihleri, yaz modasının 
erken habercisi olarak yorumlanıyor. 
Moda yazarları çorapla giyilen sanda-
letlerin şimdiden 2021 yazının en flaş 
trendi olacağı görüşünde. 
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GÜNCEL

Çorap ihracatı ilk çeyrekte 
çift haneli büyüdü

Pandeminin Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı Avrupa başta olmak 
üzere tüm hedef pazarlardaki olumsuz etkilerine rağmen çorap ihracatı 

yılın ilk çeyreğinde yüzde 13 arttı.

Türkiye ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 
pandemiye rağmen yükselen bir 
performans sergiledi. 2021’in ilk 
çeyreğinde Türkiye ihracatı, yüzde 

17,3’lük artışla 50 milyar 23 milyon dolara 
yükselerek bir rekor daha kırdı. İlk çeyrekte 
en çok ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke; 1 
milyar 670 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 
240 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 6 milyon 
dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu dönemde en 
fazla ihracat yapan sektörler sırasıyla otomotiv, 
kimyevi ürünler ve hazır giyim sektörleri oldu. 

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, yılın 
ilk çeyreğinde 4 milyar 707 milyon dolarlık 
ihracata ulaşırken, sektör 2020’ye göre yüzde 
11,6, 2019’a göre ise yüzde 4,6 artıda kapattı. 
Bu dönemde sektörün en büyük pazarı konu-
munda olan AB’ye ihracat geçtiğimiz yıla göre 
yüzde 14,9, 2019’a göre ise yüzde 9 arttı.

ÇORAP IHRACATI SEKTÖRÜN 
BEKLENTISININ ÜZERINDE ARTTI
Ülkenin ilk çeyrekte gösterdiği ihracat perfor-
mansı çorap sektörü için de geçerli oldu. Bir 

önceki yılın aynı dönemine göre, yılın ilk 
çeyreğinde çorap ihracatı yüzde 13 artarak 
263,3 milyon dolar oldu. En fazla ihracat 
yapılan ilk üç ülke Almanya, Birleşik Kral-
lık ve Fransa olurken, İtalya’ya yüzde 56,7, 
Slovakya’ya yüzde 158,9 gerçekleşen artış 
oranları dikkat çekti.

Aynı dönemde ilk 20 ülkeye yapılan 
ihracatın payı da yüzde 82,5’ten, yüzde 
87,7’ye çıktı. Çorap ihracatının hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatındaki payı da yüzde 
%5,6 oldu.

Aylar
Ocak
Şubat
Mart

İlk Çeyrek 
Toplam

2020 2021 Değişim
90.852
79.462
81.890

232.932

89.912
82.050
91.343

263.305

-1,0

13

2020-2021 KARŞILAŞTIRMALI ÇORAP İHRACATI 
(İlk 3 ay/1000$)

20 Ülkenin Payı %
Türkiye Toplam Örme Konfeksiyon İhracatı

Türkiye Toplam Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı
Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki Payı %

Çorap İhracatının Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatındaki Payı %

2020 OCAK-MART 2021 OCAK-MART Değişim
82,53

2.035.261

4.217.009
11,44

5,5%

87,66
2.253.775

4.707.223
11,68

5,6%

10,7%

11,6%

ÇORAP İHRACATININ SEKTÖR İÇİNDEKİ PAYLARI (birim:1000$)
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En Fazla Çorap İhraç Edilen Ülkeler 2020  2021 Ocak - Mart

Birim: 1.000 ABD $ 2020  2021 2020 -  2021  2021

Ülkeler Ocak - Mart Değişim % Pay %

ALMANYA 47.660 57.814 21,3% 22,0%

BİRLEŞİK KRALLIK 43.861 49.361 12,5% 18,7%

FRANSA 20.894 24.511 17,3% 9,3%

HOLLANDA 14.442 15.471 7,1% 5,9%

İTALYA 8.000 12.536 56,7% 4,8%

İSPANYA 10.844 11.271 3,9% 4,3%

İSVEÇ 7.467 9.757 30,7% 3,7%

BELÇİKA 6.255 9.423 50,6% 3,6%

SLOVAKYA 3.282 8.498 158,9% 3,2%

DANİMARKA 4.060 5.164 27,2% 2,0%

POLONYA 4.359 4.894 12,3% 1,9%

BİRLEŞİK DEVLETLER 4.760 4.457 -6,4% 1,7%

RUSYA FEDERASYONU 3.575 2.844 -20,4% 1,1%

İSVİÇRE 2.269 2.546 12,2% 1,0%

BOSNA-HERSEK 1.823 2.417 32,6% 0,9%

YUNANİSTAN 1.860 2.237 20,3% 0,8%

ROMANYA 1.582 2.006 26,8% 0,8%

ÇEKYA 1.638 1.948 19,0% 0,7%

KAZAKİSTAN 1.872 1.837 -1,9% 0,7%

İSRAİL 1.728 1.831 5,9% 0,7%

İlk 20 Ülkenin Toplamı 192.232 230.821 20,1% 87,7%

Türkiye Toplam Çorap İhracatı 232.932 263.305 13,0%  
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Uluslararası Istanbul Hazır Giyim 
Fuarı istişare toplantısı yapıldı

İHKİB, hazır giyim 
dernekleriyle bir 
araya gelerek fiziki 
ya da sanal olarak 

gerçekleştirilecek Ulus-
lararası İstanbul Hazır 
Giyim Fuarı için istişare 
toplantısı düzenledi. 
Toplantı; 19 Ocak tari-
hinde, İHKİB Başkanı 
Mustafa Gültepe’nin ev 
sahipliğinde ve sektö-
rel derneklerin yoğun 
katılımıyla online olarak 
gerçekleştirildi. 

Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
İHKİB Başkanı Mustafa 
Gültepe; seyahat kısıtlamalarının olduğu, fiziki 
fuarların ve heyetlerin gerçekleştirilemediği 
bu dönemde sanal faaliyetler düzenlenmesinin 
önemini dile getirdi. Gültepe; “Organizasyo-
nun, katılımcı hazır giyim dernekleri ve sektör 
kuruluşları tarafından belirlenecek temsilcile-
rin yer alacağı bir fuar danışma kurulu dahilin-
de ve ortak akıl çerçevesinde hareket edilerek 
düzenlenmesi, faaliyetin başarısı ve sektörü-
müzün etkili tanıtımı açısından oldukça önem 
arz etmektedir” dedi. 

“ÇSD SANAL YA DA FIZIKI TÜM 
FUARLARI DESTEKLIYOR”
Açılış konuşmasının ardından İMA Direktör 
Vekili Gülin Girişmen, Dijital Dönüşüm 

Merkezi ve fotoğraf 
stüdyosuna yönelik bir 
sunum yaparken Eko-
nomist Gökhan Şen 
de güncel ekonomik 
konjonktüre yönelik 
sunumunu paylaştı. Su-
numların ardından sanal 
fuara yönelik görüşlerini 
paylaşan sektörel dernek 

temsilcileri, fuarın fiziki ya da sanal ortamda 
düzenlenmesini destekledikleri konusunda 
hemfikir oldu. Çorap Sanayicileri Derneği Fu-
arlar Komitesi Başkanı Perran Yeşil de dernek 
olarak sanal ya da fiziki olarak düzenlenecek 
olan fuarları desteklediklerini belirtti. 

Çorap Ur-Ge projeleri hız kesmiyor

İHKİB tarafından çorap sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar için düzenlenen 
çorap Ur-Ge projeleri hız kesmeden faali-
yetlerine devam ediyor. 

“Üretim Yerlerinde Pandemi Önlemleri 
Rehberlik Programı” kapsamında Ekoteks La-
boratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. iş birli-
ği ile gerçekleştirilen faaliyete katılan 20 çorap 
firmasının hem salgın hastalıklar ile mücadele 
hem de sosyal uygunluk yönetimi konularında 
yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. Salgın 
hastalıklarla mücadele online semineri ile şu-
bat ayında başlatılan program; Ekoteks’in EKS 

315 ve EKS 308 standartları uygulamalarını 
içeren saha ziyaretleri ile faaliyetleriyle devam 
ediyor. Program sonunda firmaların ilgili 
alanlarda belgelendirilmeleri hedefleniyor.

İHKİB’in çorap sektörüne yönelik sür-
dürdüğü diğer Ur-Ge projeleri ise “Çorap 
İmalatçılarının Kapasitelerinin ve Rekabet-
çiliğinin Geliştirilmesi Projesi” ve “Çorap 
İhracatçıları Tanıtım ve Dijital Dönüşüm 
Projesi” ve bu programlar kapsamında 
başvurulabilecek “Kurumsal Sürdürülebi-
lirlik Danışmanlık Hizmeti” başlıklarından 
oluşuyor.
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Ham madde tedarikindeki 
sıkıntılar büyüyor

Ham madde fiyatlarında yaşanan artış ve dövizdeki dalgalanma, hazır giyim 
ve tekstil sektöründe sıkıntı yaratmaya devam ediyor. 

Pamuk ham maddesinde yüzde 20, pa-
muk ipliğinde yüzde 100’e varan fiyat 
artışları, tekstil üreticilerine sıkıntılı 
günler yaşatıyor. Üretim maliyetleri 

yükselirken kimi üreticiler de ham madde 
yetersizliği nedeniyle, canlanan piyasanın 
taleplerine karşılık verememekten şikayetçi.

AHMET ÖKSÜZ: ÖRME PIYASASINA 
TALEP ARTTI AMA FIYATLAR DA 
YÜKSELDI
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, sektör-
deki ham madde sıkıntısına yönelik eleştirilere 
yanıt verdi. Öksüz, pamuk ipliğindeki artışın 
en önemli kaynağının ham madde fiyatlarının 
yükselmesi olduğunu söyledi. Öksüz, “Özel-
likle pandemiden dolayı insanlar daha rahat 
kıyafetlere yöneldiği için 
örme tarafındaki ürün-
lere ciddi talep oluştu. 
Örme piyasasına yönelik 
artan talep, ham madde 
olarak kullanılan pamuk 
ipliğine de talebi artırdı. 
Bu canlılık iyi olsa da her 
şeyin fiyatında yaşanan 
artışlar nedeniyle tablo değişti. Örneğin pamuk 
ipliğinin içinde kullandığımız elastan dediği-
miz ipliğin fiyatı yüzde 100 arttı. Aynı şekil-
de pamuğun ham maddesinde de yüzde 20 
civarında bir artış oldu. İşçilik ücretleri ise ocak 
ayında yüzde 22 oranında artış gösterdi” dedi. 

JAK ESKINAZI: AMERIKAN 
PAMUĞUNA UYGULANAN VERGI 
KALDIRILMALI
Ham madde fiyatla-
rı hakkında açıklama 
yapan bir diğer isim olan 
Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı Jak 
Eskinazi, pamuk fiyat-
larının artmaya devam 
ettiğini, iplik ve kumaş 
temininde ciddi sıkıntılar yaşandığını söyle-
di. Amerikan pamuğuna uygulanan yüzde 3 
verginin bu süreçte kaldırılmasının isabetli 

bir karar olacağını ifade eden Eskinazi; döviz 
kurunda da öngörülebilirliğe ihtiyaç olduğunu 
vurguluyor. Eskinazi, “Sürdürülebilirliği gün-
demimize aldığımızda bir adım öne çıkarız, 
Avrupa’da karbon ayak izi vergileri başlayacak. 
Tedbirimizi şimdiden almalıyız. Türk pamuğu 
tamamen GDO’suzdur - GMO Free olarak 
markalaşmıştır, bunu tüm dünyaya tanıtıyo-
ruz. İzmir’den açılan roro seferleri mesafeleri 
kısaltıyor, bu da navlun konusunda sektörü-
müz için büyük avantaj sağlayacaktır. Ürün 
tedarikinin zorlaştığı bu dönemde sanayici-
lerimizin iş birliği içerisinde çalışacağına ve 
süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum” 
diye konuştu.

ÖZKAN KARACA: HAZIR GIYIM 
SEKTÖRÜNÜ ZOR GÜNLER BEKLIYOR

İHKİB Üyesi ve Ultra 
Çorap’ın Yönetim Kuru-
lu Üyesi Özkan Karaca, 
konuyla ilgili yaptığı 
yorumda; “Pamuk ipliği 
fiyatına döviz bazında 
yüzde 30 zam geldi. Hazır 
giyim sektörünü zor gün-
ler bekliyor. Çözüm; iplik 

ithalatında uygulanan antidamping vergilerin 
kaldırılmasıdır” ifadelerini kullandı. 
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Sektörler gündemlerini Bakanlık’a iletti

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 
gündemini oluşturan konuların 
masaya yatırıldığı sektör kurulları 
toplantısının ikincisi 25 Şubat tari-

hinde gerçekleştirildi. Ticaret Bakan Yardım-
cısı Rıza Tuna Turagay ve TİM Başkanı İsmail 
Gülle’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıya; 
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB 
Başkanı Ahmet Öksüz ile sektör kurulu üyele-
ri de katılım sağladı.

NAVLUN FIYATLARINDAKI ARTIŞ 
SORUN YARATIYOR
Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin geleceğini 
ilgilendiren konularla ilgili gündem başlıkları-
nın konuşulduğu toplantıda başta ham madde 
fiyatları, Dahilde İşleme İzin Belgesi’ne (DİR) 
dair hususlar, pamuk ve ihracata yönelik devlet 
destekleri olmak üzere birçok konu üzerinde 
görüş alışverişinde bulunuldu. Tekstil ve hazır 
giyim sektörlerinin Türkiye ekonomisindeki 

öneminden bahseden Ticaret Bakan Yardımcısı 
Rıza Tuna Turagay; “Son dönemde navlun fi-
yatlarında yaşanan artışlar çerçevesinde birta-
kım sorunlar olduğunu görüyoruz. Bu noktada 
adım atabilmek için sizden gelecek ortak çözüm 
önerilerini duymak istiyoruz. Serbest piyasa 
ekonomisini bozmayacak çözümler üzerinde 
hep beraber çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

GÜLLE: ORGANIK PAMUĞUN IHRAÇ 
EDILMESINI ISTEMIYORUZ
Son dönemde dünyadaki emtia fiyatlarından 
sektörlerin etkilendiğini ifade eden TİM Baş-
kanı İsmail Gülle; navlun fiyatlarının ithalatta 
ham madde artışı kadar önemli olduğuna 
dikkat çekti. Gülle; “Organik pamuğun ihraç 
edilmesini istemiyoruz. Çünkü şu anda orga-
nik elyafa hem yurt dışından hem de yurt için-
den ciddi talep var. Bu ham maddeyi işleyip 
20-30 dolara satacakken 1-2,5 dolara satmak 
istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Çorap Sanayicileri Derneğimizin değerli üyesi (Doğan Çorap) Sayın Necip Doğan Özdoğancı’nın 
Babası, Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ceyda Özdoğancı’nın dedesi 

kıymetli büyüğümüz Sayın Bekir Özdoğancı Beyefendi, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. 
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Çorap sektörümüzün 
duayenlerinden Sayın 

Bekir Özdoğancı 
Beyefendi 

7 Nisan 2021 tarihinde 
vefat etmiştir.

Vefat ve Başsağlığı
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E-ticaret bir yılda %66 büyüdü 

Pandemi ile birlikte iç piyasalar dışında 
küresel ticarette hızlı artış eğilimini sür-
düren e-ticaret işlem hacmi, 2020 yılında 
4,3 trilyon dolara ulaştı. Türkiye’de ise 

e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış 
göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 mil-
yon liraya yükseldi. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, 2020’de kaydedilen e-ticaret tutarının, 
207 milyar lirayla yüzde 91,4’ünün yurt içi harca-
malardan, 9,3 milyar lirayla yüzde 4,2’sinin diğer 
ülkelerin Türkiye e-ticaret sitelerinden yaptığı 
harcamalardan, 9,9 milyar lira ile yüzde 4,4’ünün 
ise yurt dışından yapılan alımlardan oluştuğunu 
açıkladı. Toplam e-ticaret içindeki perakende 
ticaretin payının ise yüzde 64 olduğu vurgulandı. 
E-ticarette sipariş adetleri de 2019 yılına göre 
yüzde 68 artışla 1 milyar 366 milyondan 2 milyar 
297 milyona çıktı.

 E-ticaret harcamalarının gayri safi yurtiçi 
hasıladaki oranı ise bir önceki yıla göre yüzde 
51,8’lik önemli bir artışla yüzde 4,1 olarak 
gerçekleşti. “Milli gelire oranla görülen bu 
artış e-ticaretin ülkemizde nasıl dinamik bir 
biçimde geliştiğine dair bir diğer çarpıcı bir 
örnektir” diyen Pekcan, e-ticarette yüzde 129 
ile beyaz eşya, yüzde 38 ile giyim, ayakkabı ve 
aksesuar, yüzde 56 ile elektronik, yüzde 61 ile 
yemek, yüzde 105 ile ev, bahçe, mobilya ve 
dekorasyon sektörü, yüzde 200’ün üzerinde 
artışla gıda-süpermarket, yüzde 43 ile eğitim 

ve danışmanlık, yüzde 100 ile çiçekçilik ve 
yüzde 189 ile metalürji ve kimya sektörü-
nün en fazla artış gösteren alanlar olduğunu 
açıkladı.

GELECEK 3 SENEDE %50 BÜYÜYECEK
E-ticaretin gündelik hayatın ve alışverişin artık 
bir parçası olduğunu söyleyen Pekcan, “2020 
yılında küresel perakende e-ticaret hacminin bir 
önceki seneye göre yüzde 23 artışla 4,3 trilyon 
dolara yükselmiş olduğu tahmin edilmektedir. 
Önümüzdeki üç sene içinde de bu artışın daha da 
ivmeleneceği ve mevcut seviyeye göre yüzde 50 
gibi bir artışla 6,5 trilyon dolara kadar çıkabileceği 
öngörülmektedir” dedi.

SEKTÖRDEN

Türkiye’de e-ticaret hacmi, 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 
226,2 milyar liraya ulaştı ve e-ticaret hacminin genel ticarete oranı 

5,9 puan artışla yüzde 15,7’ye çıktı.
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ANALİZ

Çorap üreticilerinin 2021 yılı 
öngörülerine iyimserlik katan şeyleri; 
aşı uygulamalarının başlamış olması, 
Türkiye’nin döviz kuru ve tedarik 
kolaylığı nedeniyle daha çok tercih edilen 
bir pazar haline gelmesi ve e-ticaretin 
sunduğu olanaklar olarak saymak 
mümkün. Emtia fiyatlarındaki artış ve 
ham madde sıkıntıları ise madalyonun 
diğer yüzünü oluşturuyor. 

2021 BEKLENTILERININ IKI YÜZÜ

E-TICARET 
KOLAYLAŞTIRIYOR, 
HAM MADDE 
SIKINTISI 
ZORLUYOR



ÇORAPLAND 25



ÇORAPLAND26

ANALİZ

Pandemiyle geçirdiğimiz bir yılı geride 
bırakırken dünya, 2021’e aşı uygulama-
larının getirdiği güven ve rahatlamak 
duygusuyla girmişti. Ancak virüsün 

mutasyon geçirmesi ve yayılım hızının kontrol 
altına alınamaması, normale dönmek için bir 
süre daha beklenmesi gerektiğini gösterdi. Tüm 
dünyayla birlikte Türkiye’de de kısıtlamalar 
devam ederken ticaret hayatı, e-ticaret uygula-
malarını daha da etkin kullanarak, pandemiyle 
yaşamanın öğrenildiği izlenimini veriyor. 

ILK ÇEYREKTE ÇORAP IHRACATI 
GEÇTIĞIMIZ  YILA GÖRE ARTTI
Sektörler 2020’yi ortalama yüzde 5’i bulan 
küçülmelerle kapatırken 2021’den umutlu 
olduklarını belirtmişlerdi. Çorap sektörü de 
yüzde 4,5 küçülme ile kapattığı yılın ardından 
yeni yıla gerek aşının bulunması gerekse hedef 
pazarlardan biri olan İngiltere ile imzalanan 
STA’nın verdiği umutla başlamıştı. Ocak ayı 
ihracat verileri, henüz pandemiden önceki 
döneme dönülmesi için erken olduğunun 
sinyalini vererek 2020’nin aynı ayına göre 
1 puan küçülmeyle kayda geçti. Buna göre 
2020’de 90,8 milyon dolar olan çorap ihracatı, 
bu yılın ocak ayında 89,9 milyon dolara 
geriledi. Şubat ayına gelindiğinde yıl geneli için 
beklenen iyimser havanın başladığı görüldü. 
Çorap ihracatı geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 3,48 artarak 82,2 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Genel bir bakışla; 2021’in ilk iki 
ayında Türkiye’nin çorap ihracatının 192 
milyon dolar olduğu kayıtlara geçti. Bu rakam 
2020’nin Ocak-Şubat döneminde 170,3 
milyon dolar olarak gerçekleşmişti.  

Mart ayında ise çift haneli bir büyüme 
gerçekleşerek aylık ihracat 91 milyon dolara 
çıktı. Bunun nedeni geçtiğimiz yıl mart ayında 
pandemi nedeniyle siparişlerin oldukça azalmış 
olması olarak yorumlanıyor. Yılın ilk üç ayında 
çorap ihracatının pandemi öncesi hacimlerde 
devam ettiği ve yılın kalanı için ham madde 
maliyetleri ve e-ticaretin belirleyici unsur olaca-
ğı belirtiliyor.

E-TICARET, IHRACATÇILARA 
NEFES ALDIRIYOR
Dünya bir süredir dijital dönüşüme hazırlanırken 
pandemi, bu dönüşümde çok büyük bir 
hızlandırıcı oldu. Türkiye’de de dijital altyapıya 
yatırım arttı. Artık online satış kanallarında 
var olmak, en az fiziki mağazalarda yer almak 
kadar değer katıyor. Üstelik geleneksel ticaretle 
arasını hızla kapatan e-ticaretin bu başarısının 
kalıcı olacağı yönünde bir fikir birliği var. Yani 
yeni normal olarak ticaret hayatına giren online 
alışveriş, norm halini alacak. Çorap üreticileri de 

TUĞÇE IYIKÜLAH ARIK
HOBİ ÇORAP YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ VE  
İHRACAT MÜDÜRÜ

Pandemi öncesi seviyelere yaklaştık ama…
2021 yılı ülkemizin ihracatı açısından 
olumlu görünüyor. Aynı durum çorap 
ihracatçıları için de geçerli. Şubat ve mart 
ayı itibarıyla pandemi öncesi seviyelere 
yaklaşılmış gibi görünüyor. Üretim devam 
ediyor fakat fiyat belirlemede çok zorla-
nıyoruz. Gerek döviz kurundaki değişim 
gerekse ham madde ve lojistik maliyetle-
rindeki yüksek zamlar, maliyet yönetimini 
zorlaştırıyor. Türkiye pamuk ve tekstil ham 
maddesi açısından şanslı bir ülke konu-
munda fakat üretici olarak şu sıralar bu 
avantajı çok yaşayabildiğimizi söyleyeme-
yeceğim. İç piyasada ham madde bulama-
dığımız için ithal etmek ve ekstra oluşan 
maliyetleri üstlenmek zorunda kalıyoruz. 
Bu da sektörümüzün sürdürülebildiği-
ni tehdit ediyor. Çünkü üreticiler 2021 
yılında bir önceki yılın yaralarını sarmayı 
planlıyordu fakat bu kez de farklı faktör-
ler ortaya çıktı. Diğer yandan en büyük 
pazarımız olan Avrupa başta olmak üzere 
dünya genelinde devam eden salgının 
seyir hızı, fiziki fuarların bu yıl da yapıla-
mayacağını gösteriyor. Firmalar e-ticaret 
ile çözüm bulmaya çalışsa da online pazar 
yerleri bizim gibi markalar ve distribütör-
lere üretim yapan üreticiler için alternatif 
çözüm olmuyor. Bu açıdan üretici firma-
lar, ürün sunumu ve pazarlamada farklılık 
yaratabilecek dijital altyapılara yatırım 
yaparak çözüm bulmaya çalışıyor.
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özellikle ihracatta rekabetçi güçlerini korumak 
için Amazon, ETSY gibi online mağaza 
devlerinde yer almayı hedef haline getirmiş 
durumdalar. Birçok çorap üreticisi markanın 
kendisine ait bir de online mağazası bulunuyor. 
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği 
(ETİD) verileri, 2020’de online alışverişin rekor 
bir büyümeyle yüzde 85 oranında arttığını 
gösteriyor. Türkiye’de toplamda 68 bin 457 
işletme e-ticaret faaliyeti yürütüyor. E-ticaret 
yapan KOBİ sayısı da 69 binden 100 bine 
yükseldi. Geçtiğimiz yıl e-ticaret hacmi 250 
milyar liraya ulaştı. Dönemin Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan da e-ticarette 2021 hedefini 400 
milyar lira olarak açıkladı. 

HAM MADDE FIYATLARINDAKI 
ARTIŞ SORUN YARATIYOR
Pandemi dönemi kısıtlamalar ve 
öngörülemezlikler nedeniyle tedarik zincirinde, 
stok yönetiminde ve nakit akışında büyük 
sorunlar yarattı. Üreticiler ve ihracatçılar, 
geçen zamanla birlikte e-ticaretin sunduğu 
imkânlar yerli üretim, teşvikler gibi çözümlerle 
bu sorunları kısmen aşarken 2021’in en 
büyük krizi pamuk ipliği ham maddesinde 
görüldü. Teksil ve çorap üreticileri, ham 
madde fiyatlarındaki fahiş yükselmeden ve 
piyasadaki ham madde kıtlığı nedeniyle üretim 
yapamamaktan şikayetçi. 

FURKAN YAVUZARSLAN 
BROSS ÇORAP 
GENEL MÜDÜRÜ

2021 yılı için hedeflediğimiz üç 
başlık bulunuyor. İlki inovasyon ve 
otomasyon yatırımlarımızla ilgili. 
Yatırımlarımızı 2020’ye nazaran 
yüzde 60 artırarak çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Diğer hedefimiz 
Ar-Ge departmanımızı güçlendirerek, 
danışmanlık çalışmalarının da deste-
ğiyle müşterilerimize daha fazla katma 
değer üretmek. 

Üçüncü hedefimiz de e-ticaretle 
ilgili. Kendi markamızla satışını yaptı-
ğımız e-ticaret platformunda çok ciddi 
oranda büyüme sağladık. Bu büyüme-
nin 2021 yılındaki süreçte de sürdürü-
lebilir olması için markalaşma çalışma-
larımıza daha fazla yatırımla birlikte, 
ürün gamımıza pijama ve bebek ev 
tekstilini de ekleyerek 2021 yılı online 
satışlarında büyüme hedefliyoruz.

Üreticiler ve 
ihracatçılar, geçen 

zamanla birlikte 
e-ticaretin sunduğu 

imkânlar, yerli 
üretim, teşvikler 
gibi çözümlerle  

sorunları kısmen 
aşarken 2021’in 

en büyük krizi 
pamuk ipliği 

ham maddesinde 
görüldü.
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ANALİZ

YAVUZ ATA
BONY TEKSTİL İHRACAT & PAZARLAMA MÜDÜRÜ

Küresel sağlık sorunları nedeniyle zorlu geçen 
2020 yılının ardından yeni umutlarla başladı-
ğımız 2021 yılında, hala devam eden pandemi 
koşulları ve aşılamalarda yaşanan gecikmeler 
başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede karanti-
na önlemlerine devam edilmesine neden oluyor. 
Pandemi nedeni ile daralan ticaret hacmi ve 
nakliye sorunları nedeniyle 2021 yılında yaşanan 
bir diğer sıkıntı ise emtia fiyatlarındaki hızlı artış 
ve ham madde bulmada yaşanan zorluklar olacak 
gibi gözüküyor.

Artan pamuk fiyatları nedeniyle pamuk 
ipliğindeki fiyat artışları ve benzer olarak petrol 
fiyatlarındaki artış neticesinde sentetik iplik ve 
elastan ipliklerde yaşanan anormal fiyat artışları 
ve buna paralel tedarik ve stok sıkıntıları maa-
lesef ülke olarak elimizi güçsüz kılıyor ve Uzak 

Doğupiyasalarına göre bizlere rekabet anlamında 
dezavantaj sunuyor.

Böylesi bir süreçten geçerken, müşteri mem-
nuniyetini en üst seviyede tutabilmek adına, Bony 
Tekstil olarak, mümkün olduğunca müşterileri-
mize zamanında teslim ve önden stoklu çalışarak 
fiyat avantajı sunmaya, otomasyon ve süreç iyileş-
tirmeleri ile kaliteli, hızlı, verimli ve çevre dostu 
akıllı üretim sistemleri kurmaya devam ediyoruz.

2020 yılını ihracatta yüzde 4 küçülme ile 
kapatan Türk çorap sektörü, yeni yılın ilk aylarına 
da benzer satış daralması ile girmesine rağmen, 
artan döviz kurları ve Çin ile yaşanan tedarik 
sorunlarının, ülkemiz çorap sektörünün bir adım 
daha öne çıkmasını sağlayacağını, böylelikle sektö-
rümüzün geçtiğimiz yılki kayıplarını bu yıl fazlası 
ile telafi edeceğini düşünüyoruz.

Çorap üreticileri özellikle ihracatta rekabetçi 
güçlerini korumak için Amazon, Etsy gibi 
online mağaza devlerinde yer almayı hedef 
haline getirmiş durumdalar. Birçok çorap 
üreticisi markanın kendisine ait bir de 
online mağazası bulunuyor

IHKIB: PAMUK IPLIĞI 
IHRACATI DURMALI
Hazır giyim sektörünün kullandığı ham madde 
ve ara malların fiyatlarının son üç ayda dolar 
bazında yüzde 50’ye yakın arttığına işaret eden 
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe,  sektör olarak 
pamuk ipliği ihracatının durmasını ve ipliğe 
uygulanan verginin kaldırılmasını istediklerini 
belirtiyor. İHKİB’in konuyla ilgili değerlendir-
mesi, hazır giyim üreticilerinin yüksek ihtiyacı 
nedeniyle pamuk ipliği ihracatının durması 
yönünde. İplik fabrikalarını korumak için yüz-
de 5-8 arasında bir vergi  yapıldığı ve ithalat ya-
pılmadığı belirtiliyor. İHKİB Başkanı Gültepe; 
“Ülkenin en fazla ihracat yapan sektörü olarak 
hazır giyim sektörünün rekabetçiliğinin devam 
edebilmesi için içeride katma değerli ürüne 
dönüştürebileceğimiz elyaf ve ipliğinin, özellikle 
küresel pazarlarda rakibimiz olan ülkelere ihraç 
edilmesini frenleyecek önlemleri daha fazla 
zaman kaybetmeden almak gerekiyor” diyor.

CENK ÖZTAŞ
ÖZTAŞ ÇORAP

Pandeminin başlarında ana pazarımız 
Avrupa’da kapanmalar başlayınca müş-
terilerimiz de siparişlerini durdurmuş ya 
da ötelemişlerdi. İlk kez karşılaşılan bir 
durum olduğu için de kimse siparişlerin 
akıbetinin ne olacağını ön göremiyordu. 
Fakat etkisi her geçen gün artan online 
mağazacılığın önemi bu dönemde tekrar 
ispatlanmış oldu ve yaz başından itibaren 
hareketlenen piyasalar özellikle yazdan 
sonra müşterilerimizin hızlı üretim ve 
erken yükleme taleplerine dönüştü. 

2020’de edinilen bu tecrübe ile 2021 
yılında online mağazacılığın büyüme 
hızının artacağını bilerek önlemlerimizi 
almak çok önemli. Uzak doğuya karşı 
avantajımız olan hızımızı esneklik ile de 
destekleyerek 2021 ihracat rakamları-
mızı çok daha iyi yerlere getireceğimizi 
düşünüyorum.
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Pandemi kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz yılı dış ticarette kayıplarla kapatan 
çorap sektörü, yeni yıla aşı uygulamalarının verdiği umutla girdi. Yılın ilk 
çeyreğinde büyük değişiklikler gözlemlenmese de haziran ayından itibaren
ihracat oranlarında sürekli yükselen bir ivme yakalanması umut ediliyor. 

Pandeminin gölgesinde geçen 2020’de 
yaz aylarından itibaren başlayan kısmi 
kıpırdanma ihracat rakamlarına da 
yansımış, hazır giyim ve tekstil sektö-

rü yılı ihracat bazında yüzde 3,5 çorap sektörü 
ise yüzde 4,5 oranında daralmayla kapatmıştı. 
Yılın son günlerinde Brexit ile imzalanan STA 
yüzleri güldürürken ocak ortasından itibaren 
başlayan aşılama çalışmalarıyla normale dönüş 
umutları arttı. Çorap ihracatı ocak ayını yüzde 

1’lik bir kayıpla kapatsa da şubatta ihracatını 
3,48 oranında artırmayı başardı. İlk çeyrek 
sonunda gelinen nokta henüz istenilen tabloyu 
yansıtmasa da yılın ilk yarısından itibaren bü-
yük ölçekte toparlanma yaşanması bekleniyor. 

GLOBAL PMI VERILERI UMUT VERIYOR
Aşının uygulanmaya başlaması geleceğe dair 
sis perdesini bir ucundan kaldırsa da salgın, 
dünya genelinde etkisini yitirmiş değil. Dünya 

AŞININ YAYGINLAŞMASI 
IHRACATTA ISTIKRARLI 
BÜYÜME GETIRECEK

GÜNDEM
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imalat sektörünün nabzını tutmak adına değerli 
bilgiler içeren global PMI verilerine bakıldığında 
ekonominin genel bir toparlanma eğiliminde 
olduğunu söylemek mümkün. İstanbul Sanayi 
Odası’nın yayınladığı rapora göre Küresel İmalat 
Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 
Şubat 2021’de 53,9 olarak ölçüldü. Bu değer, 
ocak ayına göre 0,3 puan artış olduğuna işaret 
ediyor. Türkiye şubat ayı imalat PMI oranı ise 
54,4 olarak açıklanan ocak ayı PMI değerinin 
gerisinde kaldı ve 51,7 seviyesinde gerçekleşti. 

Euro bölgesi Türkiye’nin en önemli ihracat 
pazarı olduğu için bu bölgenin PMI endeksi 
özel önem taşıyor. Açıklanan veriler Euro böl-
gesindeki İmalat PMI endeksinin şubat ayında 
son üç yılın en yüksek değeri olan 57,9 seviye-
sine ulaştığını gösteriyor. Türk ihracat firmaları 
için AB ülkelerindeki bu olumlu gelişme, Türk 
ihracat firmaları için de ekonomik hareketliliği 
işaret ediyor. Euro bölgesi için 2021 yılı büyü-
me beklentisinin yüzde 5,8 olarak açıklanması 
da Türk ihracatçıları umutlandırıyor.

IHRACATTAKI OLUMLU 
TABLO SÜRÜYOR
Pandeminin sert etkilerine rağmen 2020 
yılı Türkiye toplam ihracat rakamı, özellikle 
son aylardaki olumlu tabloyla 165,9 milyara 
ulaştı. Aralık 2020’de 17 milyar 844 mil-
yon dolarlık ihracat rakamıyla Cumhuriyet 
tarihinin aylık ihracat rekoru kırıldı. Türk 
ihracatı 2021’e bu itici güçle girdi. Yılın ilk 
çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre yüzde 17,6 oranında artarak yaklaşık 19 
milyar dolar oldu. Böylelikle son yedi ayda 
ihracat rekoru kırıldı ve altı aylık ihracat 

10 milyar doları aştı. İhracat 
ailesi, 2021 yılı için 184 milyar 
dolar ihracat hedefi ile yeni 
yıla başlamıştı fakat ilk çeyrek 
performansı, 200 milyar dolar 
ihracat için umut verdi. Avrupa 
pazarı başta olmak üzere dünya 
genelindeki aşı uygulamalarının 
da buna zemin hazırlayacağına 
inanılıyor. “Yıllık ihracat hede-
fimiz olan 184 milyar dolardan 
çok daha yüksek rakamlara, 200 
milyar dolarlara inşallah bir-
likte ulaşacağız” diyen Türkiye 

İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, 
ihracatçıların son dönemde yaşadığı küresel 
kaynaklı konteyner sorunu üzerine, Türkiye 
Lojistik Portalı’nı hayata geçirerek yaşanan 
bu küresel soruna, ulusal bir çözüm sunacak-
larını açıkladı. Gülle, İhracatçıların rekabet 
gücünü artıracak bir diğer proje olan yurt dışı 
lojistik merkezleri projesinde de sona yaklaş-
tıklarını açıkladı. TİM’in ajandasında; hedef 

Avrupa ülkeleri, ABD gibi 
gözde pazarlarda aşının 

yaygınlaşmasıyla şubat ayı 
çorap ihracatı, geçtiğimiz yılın 
aynı ayına oranla yüzde 3,48 
artış göstererek 82,2 milyon 
dolar olarak kayıtlara geçti. 
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pazarlarda B2B iletişimini geliştirmek, pazar 
derinleşmesini sağlamak ve pazarda tutunma 
faaliyetlerini güçlendirmek adına sanal ticaret 
heyetlerine devam etmek, ihracat ailesine yeni 
üyeler kazandırmak var. Ticaret Bakanlığı’nın 
odağında ise; sürdürebilir ihracat artışını 
temin etmek üzere; ihracatın tabana yayılma-
sının sağlanması, KOBİ’lerin ihracatta daha 
aktif hale getirilmesi, firmaların Kolay İhracat 
Platformu gibi dijital platform ve destek-
lerden azami ölçüde faydalanması, küresel 
tedarik zincirleri ile entegrasyonun artırılması 
ve ticaret diplomasisi kanallarının etkin kulla-
nımının sürdürülmesi politikaları var.

IHRACAT ARTIŞI IÇIN BEŞ BAŞLIK 
ÖNE ÇIKIYOR 
Ticaret Bakanlığı, ihracat artışı için beş başlığı 
ön planda tutuyor: Dijital platformların etkili 
kullanımı, KOBİ’lerin gelişimi, küresel enteg-
rasyon, ihracatın tabana yayılması ve ülkeler 
arası diplomasi…

Ticaret Bakanlığı, ihracatın tabana yayıl-
masını ve KOBİ’lerin ihracata katkı sunmasını 
önemsiyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl ülke 
genelinde 45 adet dış ticaret bilgilendirme 
semineri düzenlendi. Bu yıl düzenlenmesi 
planlanan dış ticaret semineri sayısı ise 55 
olarak açıklandı. Bakanlık tarafından üzerinde 
durulan bir diğer konu ise e-ticaret. 2020’de 
pandemi engellerini e-ticaretle aşarak ihracat 
rakamlarını yukarı taşıyan sektörler, 2021’de de 
Bakanlık destekleriyle teşvik edilmeye devam 
ediyor. Sanal Ticaret Akademisi, E-ticaret Bilgi 
Platformu, Kolay İhracat gibi dijital platform-
larla ihracatçıyı bilgilendiren Bakanlık, e-ih-
racata özel teşvik paketleriyle de Türkiye’nin 
ihracattaki gücünü korumasına katkı sunuyor. 

Bakanlık tarafından 2020 yılında güm-
rük ve iç/dış ticarete yönelik toplamda 145 
program yapıldı; 8 bin 704 katılımcıya sanal 
sınıflarda, 2 bin 163 katılımcıya ise yüz yüze 
eğitimler verildi.

“B2C E-TICARET” PANDEMI 
DÖNEMINE DAMGA VURUYOR
2021 yılı ihracatında e-ticaretin etkisini 
artırması öngörülüyor. İhracat firmaları, 
şirketten tüketiciye yapılan ticaret anlamına 
gelen B2C ticareti, e-ticaret olarak “sınır aşan 
B2C” adıyla, pandemi dönemine damgasını 
vuruyor. B2C e-ticaret pazarının 2026 yılında 
4 trilyon 820 milyar dolarlık büyüklüğe ulaş-
ması bekleniyor. İstanbul Ticaret Odası’nın 
ocak ayı meclis toplantısında konuşan İTO 
Başkanı Şekib Avdagiç de 2021 ile sadece yeni 
bir yıla değil, 10 yıllık yeni bir döneme giril-
diğine vurgu yapıyor. Yeni dönemi elektronik 

bir sefere çıkmaya benzeten Avdagiç; “Şu bir 
gerçek ki yeni normal artık online. Türkiye 
bu yıl ve önümüzdeki yıllarda reel sektörü-
müze canlılık kazandıran ‘geleneksel bavul 
ticareti’ ve ‘hızlı e-ihracat’ ile küresel ticarette 
iki ana damara sahip olacak. Biz girilen yeni 
dönemi elektronik 
bir sefere çıkma 
zamanı olarak nite-
lendiriyoruz” diyor. 
Türkiye’nin ihracat 
rotasının büyük 
kısmını oluşturan 
AB ülkelerinde 
aşı uygulamaları-
nın hızla devam 
etmesinin pozitif 
etkilerinin görül-
meye başlanıldığını 
söyleyen Avdagiç, 
pandemiyle mücadelenin beklenildiği gibi 
ilerlemesi halinde bu yıl için hedeflenen 184 
milyar doların aşılarak yılın 190 milyar dolar 
civarında kapatılabileceğini belirtiyor. 

TEKSTIL VE HAZIR GIYIM  SEKTÖRÜ 
HEDEFLERINDE TEMKINLI
Türkiye’nin ihracatında önemli rol sahibi 
olan hazır giyim ve tekstil sektöründe ise bu 
yılın beklentilerinde temkinli bir yaklaşım 
gözleniyor. 

Kapanmalar nedeniyle sektör temkinli olsa 
da yılın ilk çeyreğinde sektör ihracatı, geçti-
ğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 
arttı ve 4,7 milyar dolar oldu. Aynı dönemde 
sektörün maske ve koruyucu giysi ihracatı ise 
138,1 milyon dolara ulaştı.  Sektörün tem-
kinli yaklaşımı da bu noktada devreye giriyor. 
Avrupa’daki kapanmalara ve sipariş iptallerine 
rağmen ihracatçılar mart ayını 2019’a göre 
kayıpsız kapatmış olsa da kapanma önlemleri 
nedeniyle firmaların nisan ve mayıs kapa-
sitelerinde beklenen doluluğa ulaşamadığı 
belirtiliyor.

İlk çeyrekte Türkiye’nin tekstil ve ham 
maddeleri sektörü ihracatı ise, yüzde 25,6 
oranında artarak 3 milyar doları aştı. Her iki 
sektörün 2021 yılına dair büyüme beklentisi 
çift haneli olması yönünde.

ÇORAP IHRACATÇILARININ SIKINTI-
LARI DIĞER SEKTÖRLERLE ORTAK
Hazır giyim ve tekstil sektörüyle organik bağı 
olan çorap sektöründe de sorunlar ve beklen-
tiler hemen hemen aynı. Ham madde fiyatla-
rındaki artış ve dolardaki dalgalanma, çorap 
üreticilerinin rekabetçi gücünü kırıyor. Bunun 
yanında gerek iç pazarda gerekse başta Avrupa 

Mart ayı genel 
ihracat

Mart ayı çorap 
ihracatı

Mart ayı Türkiye 
PMI değeri

91,3

19

52,6

milyar
dolar

milyon 
dolar
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ülkeleri olmak üzere dış pazarda pandemi kı-
sıtlamalarına hala devam ediliyor olması, çorap 
ihracatçılarının 2021’e de temkinli yaklaşması-
na neden oluyor. 

25 Şubat tarihinde tekstil ve hazır giyim 
sektörleri, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İHKİB 
Başkanı Mustafa Gültepe ve İTKİB Başkanı 
Ahmet Öksüz öncülüğünde Ticaret Başkan-
lığına sorunlarını ve çözüm beklentilerini 
sundular. Toplantıda öne çıkan başlıklar, satış 
hacimlerini ve katma değeri artırmak isteyen 
çorap ihracatçıları için de kilit önem taşıyor. 

Toplantının gündem başlıklarını ham 
madde fiyatları, Dahilde İşleme İzin Belge-
si’yle ilgili ayrıntılar, pamuk fiyatlarındaki 
artış, ihracat teşvikleri gibi konular oluşturdu. 
Dünyanın ikinci büyük çorap ihracatçısı ko-
numunu korumak isteyen Türk çorap üreti-
cileri için pandemi kısıtlamalarının bitmesi 
kadar bu sorunların çözümü de önem taşıyor. 

ILKER ÖZTAŞ: ABD PAZARI ILE  
IHRACATIMIZI ARTIRABILIRIZ
Çorap üreticileri açısından yeni yılı değer-
lendiren Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı 
İlker Öztaş, “Çorap ihracatçıları olarak yeni 
yıla iyi bir başlangıç yapamamış olsak da ilk 
çeyrekte, pandemi öncesi ihracat hacimlerine 
yaklaştık. Fakat pandemiye bağlı olarak ülke-
lerdeki kısıtlamalar hala önümüzü görmemize 

engel oluyor. Diğer yandan 
en büyük ikinci ihracat 
pazarımız olan İngiltere ile 
imzalan STA ve ülkedeki 
normalleşme adımları bizi 
umutlandırıyor. Çünkü 
İngiltere’nin toplam çorap 
ihracatımızda yüzde 19’a 
yakın payı bulunuyor. Sek-
tör olarak alternatif pazar 
yaratma ihtiyacımız var ki 
bu pazarların başında ABD 
geliyor. Çin rekabeti ve Do-
lar/Euro paritesinden dolayı 
pazar kaybettiğimiz ABD 

ihracatında yılın ilk çeyreğinde de kan kaybı 
devam etti. Türkiye’nin ABD’ye ihracatı ar-
tarken sektör olarak yüzde 6,4’lük bir daralma 
yaşadık. İbreyi tersine çevirmek için son yıl-
larda ABD’deki fuarlara katılmaya başlamıştık 
fakat pandemi nedeniyle iki yıldır katılamadık. 
Önümüzdeki günlerde çorap sektörü özelinde 
ABD ile bir sanal ticaret heyeti gerçekleştirme-
yi planlıyoruz. Çünkü ABD, bizim kısa sürede 
hızla büyüyerek, eski seviyelere gelebileceğimiz 
bir pazar” dedi.

Sınırlandırmalar ve 
kapanmalar nedeniyle 

firmaların nisan ve mayıs 
kapasitelerinde beklenen 
doluluğa ulaşamadığı 

belirtiliyor.
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“HER INSAN FARKLI 
BIR DÜNYADIR”

Sandalye, ayakkabı, şemsiye gibi gündelik nesneleri yeniden biçimlendirme ve 
yerleştirmelerle sanatsal boyuta taşıyan Şakir Gökçebağ; “Her insan farklı bir 

dünyadır, her bireyin düşüncesi, hayal gücü sınırsızdır. Ben yaptıklarımla 
izleyiciye farklı bir kapı aralamak isterim” diyor.

ŞAKİR GÖKÇEBAĞ
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Sanatçı Şakir Gökçebağ, gündelik 
objelere farklı formlar vererek yarat-
tığı eserleriyle görsel sanatın önemli 
isimleri arasında yer alıyor. Uzun yıllar 

Türkiye’de sanat kariyeriyle birlikte akademis-
yenliği de sürdüren Gökçebağ, 2000 yılından 
beri Hamburg’ta yaşıyor. Türkiye’deki son 
sergisini Baksı Müzesi’nde açan Gökçebağ 
ile ayakkabı, şemsiye, çorap, sandalye gibi 
gündelik objelerle yarattığı eserlerini, sanatçı 
olarak vermek istediği mesajı ve pandeminin 
etkilerini konuştuk. 

Sanatçı olmaya ne zaman karar verdiniz? 
Sonrasında yolculuğunuz nasıl devam etti?
Henüz çocukken güzel resimler yapardım, boş 
vakitlerimde yaratıcı işlerle ilgilenirdim... Bu 
hep böyle devam etti. Güzel sanatlar eğitimi 
almaya daha o zamanlar karar vermistim. 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi’nden mezun oldum. Sonra uzun yıllar 
bu üniversitede öğretim üyesi olarak çalıştım. 
2000 yılından beri de sanat çalışmalarıma 
ve akademik kariyerime Almanya’da devam 
ediyorum. Agirlikli olarak Almanyada ve diger 
Avrupa sehirlerinde, dönem dönem de Türki-
ye’de sergiler açıyorum.

Alışıldık nesneleri alışılmadık formlarda 
kullanıyorsunuz. Sanatınızla insanlarda ya-
ratmak istediğiniz duyguları ve düşünceleri 
nasıl tanımlıyorsunuz?
Her insan farklı bir dünyadır. Temel ihtiyaçlar 
benzer olsa da her bireyin düşüncesi, hayal 
gücü sınırsızdır. Ben yaptıklarımla izleyiciye 
farklı bir kapı aralamak isterim. Onlara sundu-
ğum bu bakış acısı -benzer olabilir- ama ken-

dilerininki ile aynı olamaz. Benimle beraber 
düşünmeleri, oyuna dahil olmaları benim için 
önemlidir. Bu harmanlamanın sonucunda izle-
yici daha aktifleşir, yaratıcı, sorgulayıcı, edilgin 
olmayan bir evreye yönelmiş olur. Çünkü 
her insan gördüklerini kendi birikim ve hayal 
gücü ile birleştirerek farklı noktalara ulaşır. Bir 
başka açı ise duygusal haz ve heyecandır. 

Şemsiye, sandalye gibi gündelik eşyalar, 
sanatsal ifade için nasıl imkânlar sunuyor? 
Gündelik objelere sanatsal üretiminizde yer 
vermenin ardındaki motivasyonlar neler?
İlgi alanım sıradan nesneler olduğu için hayat-
ta aradığını yanı başında bulmuş şanslı insan-
lardan biriyim. Etrafımda olanla yetiniyorum. 
Herkesin bildiği şeyler bunlar. Sanat bana göre 
bir yerde değil her yerdedir, sadece bilinen 
standart şeylerle değil her türlü obje ile yapılır. 
Dolayısı ile sanat elit, ulaşılamaz değil tam 
tersine her yerde olabilen, olması gereken bir 
ihtiyaçtır. İhtiyaçtır diyorum çünkü hayatın 
monotonluğuna anca bir yere kadar dayanı-

“Ilgi alanım 
sıradan nesneler 

olduğu için hayat-
ta aradığını yanı 
başında bulmuş 

şanslı insanlardan 
biriyim. Etrafım-

da olanla yetiniyo-
rum. Herkesin bil-
diği şeyler bunlar. 

Sanat bana göre 
bir yerde değil, 

her yerdedir.”
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bir de anlaşılırlık meselesi var. Bir çocuk, bir 
entelektüel, herkes kendince bir çözümleme 
yapar. Burada önemli olan, her ikisinin de aynı 
şeyi anlamaları değildir; sanat eserinin kendi 
dünyalarına katkısı meselesidir.

Pandemi, sizi nasıl etkiledi ve ne hissettirdi? 
Bu etkiyi yeni işlerinizde görmek mümkün 
olacak mı? Şu an gündeminizde neler var?
Pandemi beni de herkes gibi çok fazla etkiledi. 
İki kişisel sergimi yapamadım bu yüzden. Ama 
iyi tarafından bakarsak, hayatın yavaşlaması ile 
beraber hiç düşünemeyeceğim kadar vaktim 
oldu. Yıllardır yapmayı çok isteyip de bir türlü 
yapamadığım bir şeye, desen çizmeye başla-
dım. Bu sayede yakında bir desen kitabım ola-
cak. Ayrıca online olarak da izlenebilecek bir 
sergiye hazırlanıyorum şu sıra. Sosyal medya 
üzerinden mayıs ayında izlenebilecek.

Yaşadığınız yer itibariyle daha çok Alman-
ya sanat ortamında aktifsiniz. Türkiye’de 
eserlerinizi daha fazla görme imkânı bulabi-
lecek miyiz?
Türkiye’ye de arada bir sergiler için geliyorum. 
Baksı Müzesi’nde Aşina adıyla şu ana dek 
açtığım en kapsamlı kişisel solo sergim devam 
ediyor. Bayburt’taki Baksı Müzesi’ni çok 
değerli buluyorum, gerçekleşmiş bir ütopyadır 
benim gözümde. Gündemimde İstanbul’da da 
bir sergi var, lakin pandeminin hız kesmesini 
bekliyorum.

labilir bana göre. Ve bu monotonluğu kırmak 
istiyorsak önce kendi çevremizden başlamalıyız. 

Nesnenin tanınırlığı benim için önemli. 
Onları bir şekilde dönüştürüyorum. Sonuçta 
nesnenin doğal halinin de algılanıyor olması 
gerekir ki kavramsal katkım fark edilsin. Eğer 
bilinmeyen bir objeyi bir şekilde dönüştü-
rürsem, başlangıç-sonuç ilişkisi kurulamaz ve 
benim katkım anlaşılmaz. O nedenle seçtiğim 
objeler hep evrensel objelerdir. Yani bütün dün-
yada herkesin ilk bakışta tanıyabileceği şeyler. 
Az bilinen lokal objeler de olur ama o zaman 
anlaşılırlık da lokal kalır. Tanınırlığının yanında 

“AŞINA” BAKSI MÜZESI’NDE ZIYARETÇILERINI BEKLIYOR
Eylül 2019’da Baksı Müzesi’nde açılan Aşina sergisi, 
Mayıs 2021’e kadar gezilebiliyor. Sergi, Gökçabağ’ın 
Türkiye’de açılan en kapsamlı solo sergisi olma özelliği 
taşıyor. Hamburg’ta yaşayan Şakir Gökçebağ, Bay-
burt’ta kırsal bir alanda komunlanan Baksı Müzesi’n-
de eserlerinin sergilenmesini bir tür kavuşma olarak 
tanımlıyor. Kendi çocukluğunun da bir köyde geçtiği-

ni söyleyen Gökçabağ, sergilenen işlerinde de çoğun-
lukla yerel malzemeleri kullanmış. Gökçebağ; “Her ne 
kadar benim malzemelerim, bilinen objeler olsalar da 
burada yöre insanının bizzat kullandığı veya iyi bildiği 
eşyaları kullandım. Dolayısıyla izleyici açısından da 
bir aidiyet söz konusu. Yani yadırgamadığı bir ortama 
girecek, kendi dünyasından ayrılmayacak” diyor. 

“Nesnenin tanınırlığı benim 
için önemli. Onları bir şekilde 

dönüştürüyorum. Sonuçta 
nesnenin doğal halinin de 

algılanıyor olması gerekir ki 
kavramsal katkım fark edilsin. 
O nedenle seçtiğim objeler hep 

evrensel objelerdir.”





MERCEK

ÜRETIM VE TÜKETIMDE 
YENI NORMAL 

KALICI OLMA YOLUNDA
İş yaşamı 2020’de yeni normal olarak uygulamaya koyduğu pek çok şeyin kalıcı 

olmasına hazırlanıyor. Şirketler uzaktan çalışma modeline tam geçişi konuşurken 
tüketici kısmında da tasarruf sunan ve çevre dostu olan ürünlere yönelim var. 
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Pandemi iş yapış modellerinden işve-
ren-çalışan ilişkisine, tüketici davra-
nışlarından üretime her şeyi derinden 
etkiledi ve dönüştürdü. 

Pandeminin en belirgin etkisi uzaktan 
çalışma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla ken-
dini gösterdi. 2020’nin Mart ayından itibaren 
birçok şirket, çalışanlarını evden çalışmaya 
yönlendirdi. 

Google CEO’su Sundar Pichai, evden 
çalışma süresini Eylül 2021’e dek uzattıklarını 
açıklarken esnek çalışma modelini kalıcı hale 
getirmek için de hazırlıkların sürdüğünü du-
yurdu. Unilever de evden çalışmayı kalıcı hale 
getirdiğini duyuran ilk şirketlerden biri oldu. 

Türkiye’den de Koç ve Sabancı gibi iki büyük 
şirketler topluluğu, çalışanları için esnek ve 
uzaktan çalışma metotlarını kalıcı hale getirdi-
ğini açıkladı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı pandeminin yıl dönümü olan 11 Mart’ta 
uzaktan çalışmaya geçen iş yerleri için bir 
yönetmelik yayımladı. Yönetmelikte uzaktan 
çalışmanın iki tarafı olan işveren ve çalışan 
arasındaki ilişki, belli kurallara bağlanıyor. 
Buna göre iş sözleşmesinde uzaktan çalışma ya 
da freelance çalışma gibi seçimlere yer verile-
cek. İşveren çalışanın elektrik, internet, yemek 
gibi masraflarını ödemekle mükellef olacak. 
Çalışma saatleri belirlenerek iş sözleşmesinde 
yer alacak. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli 
tedbirler, işveren tarafından sağlanacak.  

EVDEN ÇALIŞMAYA YÖNELIK YATI-
RIMLARDA ARTIŞ BEKLENIYOR
Deloitte tarafından uzaktan çalışma üzerine 
yapılan bir araştırma, evden çalışmanın pande-
mi sonrasında da kalıcı hale geleceğini ortaya 
koyuyor. Dünya genelinde 2 bin üst düzey 
yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilen araş-
tırmada katılımcıların yalnızca yüzde 22’sinin 
salgından önce evden çalışma sistemine sahip 
olduğu, yüzde 42’sinin ise salgın döneminde 
bu teknolojileri oluşturduğu belirtildi.

ISTANBUL UZAKTAN ÇALIŞMA 
UYGULAMALARINDA ILK SIRADA
Deloitte’in Türkiye özelinde gerçekleştirdiği 
uzaktan çalışma araştırmasında ise İstanbul’un 
yüzde 52 oranıyla uzaktan çalışmayı en çok 
benimsemiş şehir olduğu ortaya çıktı. Sektör 
bazında ise medya ve reklam sektörü yüzde 
87,5 gibi büyük bir uzaktan çalışma oranıyla 
ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 80,3 ile hizmet 
sektörü takip ediyor. Uzaktan çalışmaya geçiş 
yapmakta en çok zorluk yaşayan sektör ise 
üretim/imalat sektörü oldu. 

HIBRIT ÇALIŞMA MODELI ÖNE ÇIKTI
ODS Consulting Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Onur Seçkin, pandeminin yarattığı 
yeni alışkanlıkların, sektörlerin çalışma ve 
üretim biçimlerini etkilediğini söyledi. Seçkin; 
“Pandeminin başlamasıyla birlikte maske 
takma zorunluluğu tekstil sektöründe önemli 
değişikliklere neden oldu. İnsanların ihti-
yaçlarını karşılamak için yeni makineler alan 
üreticilerin portföyleri genişlerken şirketlerin 
son tüketiciye ulaşma eğilimi arttı. Bununla 
birlikte, üretim kısmında şirketler vardiyalı 
çalışmalara ve yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya 
başladılar. Bu durumda iki vardiyalı çalışan bir 
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firma, üç vardiyalı olarak çalışmaya başladı. 
Satış kanallarında ise fiziki görüşmeler azaldığı 
için online görüşmeler arttı” dedi. 

Pandemi kaynaklı sorunları aşmak için 
alternatif çalışma modellerinin geliştiğini 
belirten Seçkin, bu süreçte hibrit çalışma 
modelinin öne çıktığının altını çizdi: “Gather 
tarafından yapılan bir araştırmada, işletme 
yöneticilerinin yüzde 82’sinin çalışanlarına 
uzaktan çalışma izni verdikleri işaret edildi. Bu 
nedenle, çalışanların uzaktan çalıştığı ve sadece 
gerekli olduğu zamanlarda ofise geldiği yeni 
bir model olarak tanımlanan hibrit çalışma 
modeli şirketimiz genelinde uygulandı.”

Seçkin’e göre en temel sorun geleceği 
öngörememekten kaynaklanıyor. Pandeminin 
turizm, ulaşım gibi sek-
törleri doğrudan olum-
suz etkilerken diğer sek-
törleri de önemli ölçüde 
yavaşlattığını söyleyen 
Seçkin, temel sıkıntının 
gelecek öngörüsünün 
ortadan kalkmasından 
kaynaklandığını söylü-
yor: “İşin nereye gitti-
ğine dair belirsizlikler ise tüm dünyada hem 
para hem de emtia piyasalarına dip yaptırdı. 
Böyle dönemlerde işletmelerinin varlıklarını 
sürdürebilmelerinin temeli, nakit akışının 
etkin bir şekilde yönetebilme başarısıyla doğru 
oranlıdır. Nakit akışının yönetimi konusun-
da krizin etkisini azaltmak için kriz yönetim 
ekibi kurmak ve organizasyon yapısını gözden 
geçirmek, iş hacmine uygun olarak kaynakları 
yeniden dağıtmak, değişken giderleri azaltmak 
ve sabit giderleri değişken giderlere dönüştür-
mek, kamu ve finans kuruluşlarının destekleri-
ni takip etmek önemli rol oynamaktadır.”

“2021 HER ANLAMDA 2020’NIN 
GÖLGESINDE ŞEKILLENECEK”
ODS Consulting Group Yönetim Kurulu Baş-
kanı Onur Seçkin, 2020 yılında yeni normal 

olarak ortaya çıkan pek çok iş yapış şeklinin 
2021’de de süreceği görüşünde. Seçkin görüş-
lerini şu sözlerle ifade ediyor: “Tüm dünyayı 
etkisi altına alan COVID-19 salgınının ciddi 
bir dönüşümü beraberinde getirmesi sebebiyle, 
2021’in her anlamda 2020 yılının yarattığı 
etkilerin gölgesinde şekilleneceğini öngörmek 
zor değil. Yapılan araştırmalar sonucunda, 
her dört işletmeden birinin pandeminin sona 
ermesi durumunda dahi eski çalışma modelle-
rine dönmeyeceğini ortaya koyuyor. İstihdam 
uzamanı Alicia Tung, Çin’de 10 yıl içerisinde 
çalışma hayatının yüzde 60 oranında eve 
taşınacağı yönünde bir tahminde bulunuyor. 
Bununla birlikte, sadece uzaktan çalışma-
nın değil on-demand economy model (talep 
üzerine çalışma modeli) ve freelance (serbest 

OUTDOOR 
AKTIVITELERE 
YÖNELIK 
ÜRÜNLERE TALEP 
ARTACAK
KPMG tarafından 2021 yılının Mart 
ayında hazırlanan “Perakende Sektörüne 
Bakış” adlı rapor, pandemiyle değişen 
tüketici alışkanlıkları hakkında da önemli 
veriler içeriyor. Raporda öne çıkan başlık-
lar şöyle: 

 Tüketicilerin üçte biri pandeminin 
etkilerinin en az bir yıl daha süreceğini 
düşünüyor. 

 Beş tüketiciden biri kendini salgından 
korumak için zamanının çoğunu evde 
geçirme eğiliminde.

 Önümüzdeki 6-12 ay içinde zorunlu 
olmayan harcamaların Covid-19 öncesine 
göre üçte bir oranında daha az olması 
bekleniyor.

 Kişisel güvenlik ve artan birikim eğilimi 
yeni tüketici davranışı olarak öne çıkıyor.

 2021’de tüketici davranış ve alışkan-
lıklarında geriye dönüş beklenmiyor. 
Hayatın ağırlıklı olarak evde devam et-
mesi nedeniyle ev-yaşam harcamalarında 
değişiklik olmayacak. 

 Bahar aylarıyla birlikte outdoor aktivi-
teleri önem kazanıyor, bu alana yönelik 
giyim ve ekipman harcamalarının artarak 
sürmesi bekleniyor.

 Tüketicinin marka bağımlılığı azalıyor, 
satın almada ‘fiyat’ odaklı karar verme 
eğilimi devam ediyor.

ODS Consulting Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Onur Seçkin: 2021’in her anlamda 
2020 yılının yarattığı etkilerin gölgesinde 
şekilleneceğini öngörmek zor değil. Yapılan 
araştırmalar, her dört işletmeden birinin 
pandeminin sona ermesi durumunda dahi 
eski çalışma modellerine dönmeyeceğini 
ortaya koyuyor.
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çalışma) modeli de yeni normalde hayatımızda 
sıkça yer alacaktır.” 

IŞVEREN-ÇALIŞAN ILIŞKISI YENIDEN 
DÜZENLENIYOR
Seçkin’e göre yeniliklerin işveren ve çalışan 
üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Seçkin; “İş 
dünyasındaki yeniliklerin işveren ve çalışan et-
kilerine bakıldığında ise büyük bir sorunla kar-
şılaşıyoruz. Pandemi süresince tüm harcamalar 
(kira, aidat, su, elektrik vb.) birçok işletmenin 
ve de çalışanın üstesinden gelebileceği düzeyde 
değildi. Bunlara ek olarak başta işletmeler için 
kritik öneme sahip ve gider kalemleri arasın-
da büyük bir yer kaplayan SGK vb. kamusal 
ödemelerin yapılabilmesi konusunda sıkıntılar 
meydana geldi. Birçok işletme işten çıkarma-
ların yasaklanmasının ardından çalışanlarına 
ücretsiz izin vererek bu süreci atlatmaya çalıştı. 
Bu durumda hem işverenlerin hem de çalışan-
ların bu harcama kalemlerini esas alan analizler 
ve senaryolar hazırlamasının gerekliliği ortaya 
çıktı. Yeni normalde işverenlerin ve çalışanla-
rın olası krizlere karşı bu konularda hazırlıklı 
olacağı düşünülüyor.”

ÇALIŞANLARIN YARISINDAN 
FAZLASININ EVDEN ÇALIŞMAYA 
DEVAM ETMESI BEKLENIYOR
Uluslararası insan kaynakları yönetimi danış-
manlığı hizmeti veren Mercer, Eylül 2020’de 
Ücret Artışı ve Yan Haklar Trendleri Araştır-
ması gerçekleştirdi. 125 yabancı, 42 yerli ser-
mayeli şirketin katıldığı araştırmada şirketlerin 
yüzde 54,9’unun evden/uzaktan çalışmayı ka-
lıcı hale getireceklerini öngördüklerini söyledi. 

TEKSTIL DEVLERI TEDARIK 
ZINCIRLERINI YENIDEN 
GÖZDEN GEÇIRIYOR
Pandemi, tedarik zincirlerinde ve ihracat pa-
zarlarında da büyük değişimlere neden oldu. 
Bu dönemde pandeminin dayattığı zorlu 
koşullara rağmen stok yönetimini ve tedarik 
ağını canlı tutabilen, sorunlara efektif yakla-
şabilen ülkeler öne çıktı. Çin’in pandeminin 
başladığı nokta olması da bu ülkeyi deza-
vantajlı konuma düşürürken özellikle tekstil 
pazarının Türkiye’ye kayması için bir olanak 
yarattı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhra-
catçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş yaptığı 
açıklamada, küresel hazır giyim perakende 

devlerinin tedarik zin-
cirlerini yeniden gözden 
geçirmeye başladığını 
söyledi. İbrenin olumlu 
yönde Türkiye’ye dön-
mesi ihtimalinin altını 
çizen Sertbaş, yine de 
çözülmesi gereken bazı 
sorunlara vurgu yaptı: 
“Hâlihazırda Uzak Doğu 
ülkelerinin domine ettiği 

tekstil ve hazır giyim üretiminin Türkiye’ye 
kayması beklentisi de oluştu. Bu beklentide 
Türkiye’nin stratejik konumu ve üretimdeki 
yetkinliğinin payı büyük. Burada karşımıza 
çıkan kapasite sorunu olabilir. Bu sorunu aş-
manın tek yolu ise yatırım. Öngöremediğimiz 
kurlar, bizleri yatırım konusunda karar verme 
aşamasında da sıkıntıya düşürüyor.”

TÜKETICILERIN YÜZDE 60’INDAN 
FAZLASI ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLERE 
YÖNELIYOR
Sertbaş’ın üzerinde durduğu bir diğer konu 
ise pandemiyle birlikte büyük değişim yaşayan 
tüketim alışkanlıkları oldu. Seçkin, pandemi 
önlemleri nedeniyle insanların vakitlerinin 
çoğunu evlerinde geçirmesinin giyime olan 
talebi düşürdüğü görüşünde. Bununla birlikte 
tüketici tercihlerinde sürdürülebilirlik, sıfır 
atık, yeşil üretim gibi konular hiç olmadığı 
kadar öne çıkmış durumda: “En büyük ihracat 
pazarımız olan Avrupa’da da durumun aynı 
şekilde olması, kapanmaların olması, insanla-
rın evden çalışması gibi sebeplerle, giyime olan 
talep azalmış durumda. COVID-19 sürecinde 
tüketicilerin tekstil ve hazır giyim ürünlerinde 
sürdürülebilirlik konularına daha sıkı şekilde 
entegre olduğu gördük. McKinsey & Com-
pany tarafından yapılan araştırma, tüketici-
lerin yüzde 60’ından fazlasının çevre dostu 
ürünleri tercih ettiklerini gösteriyor. Tüketi-
ciler biz üreticileri sürdürülebilir, çevre dostu 
ürünler yapmamız yönünde zorluyor.”

Ege Hazırgi-
yim ve Konfeksi-
yon Ihracatçıları 
Birliği Başkanı 
Burak Sertbaş: 

COVID-19 süre-
cinde tüketicile-

rin tekstil ve hazır 
giyim ürünlerin-
de sürdürülebi-

lirlik konularına 
daha sıkı şekilde 
entegre olduğu 

gördük.
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Çoraplar, Z kuşağıyla altın 
çağını yaşıyor

Nasıl göründüğüne büyük önem veren Z kuşağı için moda trendleri, 
hayatlarının vazgeçilmez bir parçası. Son yıllarda popülerliğini artıran çorap 

modası ise gençlerin kendilerini ifade etme yollarından biri haline geldi. 

İnternet ya da milenyum kuşağı olarak 
da adlandırılan Z kuşağı, sosyal ha-
yattan iş dünyasına görünürlüğünü ve 
etkinliğini artırıyor. Dünya üzerindeki 

toplam nüfusu iki milyarı bulan ve toplu-
mun en genç ve dinamik kesimini temsil 
eden Z kuşağının üyeleri, trendlerin de 
belirleyicisi konumunda. 

Yeme içme alışkanlıklarından sosyalleş-
me mekanlarına, izlenecek dizilerden giyim 
stillerine; hayatın her alanında Z kuşağının 
tercihlerinin ön plana çıktığını görmek müm-
kün. Bunun en büyük sebebi Z kuşağının 
toplumun en çok tüketen grubunu oluşturu-
yor olması. Z kuşağının dinamik yapısının en 
çok hissedildiği sektör ise kendisi de dinamik 
bir dönüşümle var olan moda sektörü. 

MILENYUM GENÇLIĞI, MODA 
DÜNYASINI DA DÖNÜŞTÜRDÜ
Z kuşağı hayatın her alanındaki duvarları 
yıkmayı seviyor. Nasıl göründüğü ise en önem 
verdiği konuların başında geliyor. Gençler, giy-
diklerinin kendilerini yansıtması konusunda 
sınır tanımıyor. Bir önceki kuşağın yerine göre 
giyinme anlayışı, tamamen yıkılmış durumda. 
Z kuşağı iş görüşmesine şanslı tişörtüyle git-
mekten çekinmediği gibi hayat görüşünü ifade 
eden yazı ya da resimlerle tasarlanmış giysileri 
giymeyi özellikle seviyor. Aslında Z kuşağı-
nın tercihleri geçmişten öyle farklı ki kendi 
isimleriyle anılan bir moda akımı yaratmış 
durumdalar. Z kuşağı modasında mekandan 
ve zamandan bağımsız olarak içinden geldiği 
ve rahat ettiğin gibi giyinmek esas. 
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Z KUŞAĞI, ÇORABI KENDİNİ İFADE 
ETMEK İÇİN TERCİH EDİYOR
Z kuşağının modayı domine etmesiyle paralel 
olarak özgün tasarımlar, sıra dışı renk ve desen 
kullanımları da artışta. Bu dinamizm, daha 
önce sadece işlevini yerine getirmesi ve göz 
önünde olmaması beklenen çoraplar için de 
bir altın çağ başlattı. Artık çoraplar, görünmez 
değil, aksine kimi zaman kombinin esas oyun-
cusu rolünde. Çorapların ön planda tutulabil-
mesi için kış aylarında da şort ve mini etekler 
moda olurken, kısa paça pantolon modelleri 
hiç olmadığı kadar trend. Çoraplarda klasik 
tek renkler, belirsiz desenler çoktan demode 
oldu, yeni nesil çoraplar renkleri ve desenleriy-
le çok iddialı. 

En önemli değişiklik ise çorap tasarımların-
da kullanılan yazı ve imajlarda yaşanıyor. Süper 
kahramanlardan spor kulüplerinin amblemleri-
ne, ünlü tablolardan film karakterlerine kadar 
her şeyi çoraplarda görmek mümkün. Çorap-
lar, daha önce tişörtlerin üstlendiği mesaj ilet-
me görevini de ele geçirmiş durumda. Z kuşağı 

yazılı çoraplarla kendini ifade etmeyi, mesajını 
görünür kılmayı çok seviyor. 

GİYİM STİLLERİNDE 
ÇORAPLAR ÖNE ÇIKIYOR
Z kuşağı için çorabın anlamı bambaşka. Spor-
da, davette, iş görüşmesinde ya da sosyalleşir-
ken giyilecek çorapları özenle seçiyorlar. X ve 
Y kuşağı, çorabın mümkünse görünmemesini, 
görünüyorsa da dikkat çekmemesini tercih 
ederlerdi. Z kuşağı ise çorap seçimlerinin 
görünür olmasını, kıyafetin gölgesinde kalma-
masını önemsiyor. Takım elbise altına rengiyle 
ya da deseniyle ayrışan bir çorap giyip, bunun 
da görünmesiyle ilgili hayli cesurlar. Spor 
kıyafetlerinde eskiden olduğu gibi tarzlarını 
şort, tişört ya da spor ayakkabıyla değil spor 
çoraplarıyla yansıtıyorlar. 

ÇORAPLARIN BOYU UZADI, 
İDDİASI ARTTI
Z kuşağının çorap modasında öne çıkan 
akımlardan biri de dize kadar yükselen havlu 
çoraplar. Bu çorapların genelde çizgili olma-
sı tercih edilirken canlı renkler ve desenler 
de talep görüyor. Özellikle açık havada spor 
yapan gençler tarzlarını mutlaka uzun çizgili 
çoraplarla tamamlıyor. 

Çorapların hangi ayakkabıyla giyilebileceği 
de önceki kuşakların dikkat ettiği, genel kural-
lara bağlanmış bir konuydu. Z kuşağı burada 
da gelenekselleşmiş olanın dışına çıkıyor. 
Topuklu ayakkabıyla çorap giyebiliyor ya da 
terlik ve babetleri çorapla kullanabiliyor. Kla-
sik deri ayakkabıları çiçek desenli rengarenk 
bir çorapla kombinlemekten çekinmiyor. 

ŞIKLIK ANLAYIŞLARI 
KENDİLERİNE ÖZGÜ
Giyim stillerini kendi tarzlarına, hayat görüşle-
rine göre belirleyen gençlerin şıklık anlayışları 
da kendilerine has. Standart kalıpları kırmayı 
seven Z kuşağı için birbirinden bağımsız ço-
raplardan çift oluşturmak ya da siyah bir gece 
elbisesinin altına gökkuşağı desenli bir külotlu 
çorap giymek gayet şık gelebiliyor.

X ve Y kuşağı, çorabın 
mümkünse görünmemesini, 
görünüyorsa da dikkat 
çekmemesini tercih ederdi.
Z kuşağı ise çorap seçimlerinin 
görünür olmasını, kıyafetin 
gölgesinde kalmamasını 
önemsiyor.
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Sosyal medyada da hiçbir neslin olmadığı 
kadar aktif olan gençler, kendi kıyafet kom-
binlerini paylaşmayı seviyor. Aynı şekilde 
moda influencer’larını da yakından takip 
ediyorlar. Zaman zaman herkesçe takip edilen 
stiller ortaya çıksa da Z kuşağının en ayırıcı 
özelliği sürüden ayrılmaktan korkmamaları. 
Çoraplar, genç kuşağın bu özgür ruhlarını en 
çok vurgulayan tercih olarak dikkat çekiyor.

RAHAT HİSSETMEYE HER ŞEYDEN ÇOK 
ÖNEM VERİYORLAR
Gençlerin giyim stilinde en belirleyici olan şey, 
rahatlık. Kendilerini rahat hissettikleri, oversi-
ze modeller, Z kuşağının bir numaralı tercihini 
oluşturuyor. Bu rahatlık arayışı, kıyafetlerin 
yapıldığı kumaştan kesimine dek birçok 
faktörü de etkiliyor. Gençler için terletmeyen, 
bedeni sıkmayan, alerji ya da hijyen sıkıntıları 
yaşatmayan kumaşlar, tercih sebebi. Çorapta 
da bu beklentiler değişmiyor. Rahatsız eden 
suni ipliklerle üretilmiş çoraplardansa pamuk 
ya da bambu, az dikişli, esnek çorap model-
leri talep görüyor. Çevre sorunlarına duyarlı 
bir nesil olmalarının bir gereği olarak da geri 
dönüştürülmüş malzemeden üretilen çoraplara 
gösterdikleri ilgi, diğerlerinin önüne geçiyor. 

FİYAT, KALİTE VE İMAJA ÖNEM 
VERİYORLAR
Yönetim danışmanlığı firması McKinsey & 
Company’nin Z kuşağının alışveriş alışkan-
lıkları üzerine yaptığı araştırmalar, gençlerin 
geleneksel alışveriş yöntemlerini hızla terk 
ettiğini gösteriyor. Araştırmada çıkan diğer ilgi 

çekici sonuca göre bu kuşağın odağında yer 
alan üç şey; fiyat, kalite ve imaj. Bir ürüne ne 
kadar para verdiklerini önemsiyorlar. İhtiyaçla-
rını tam olarak karşılayacak en yüksek kalitede 
ürünü almak istiyorlar. Kendisiyle özdeşleş-
tirebildiği imaja sahip markalardan alışveriş 
yapmaya özen gösteriyorlar. 
 
MARKALARDAN BEKLENTİLERİ 
ÇOK BÜYÜK
Z kuşağı için satın alıp giyeceği bir markanın 
sadece tasarımları değil imajı, sosyal sorunla-
ra yaklaşımı, üretim felsefesi gibi konular da 
önem arz ediyor. Bu anlamda Z kuşağının X 
ve Y kuşağına göre dünya kaynaklarına karşı 
daha hassas olduğu söylenebilir. Ipsos Mori 
adlı araştırma şirketinin 18-25 yaş arası 10 bin 
gençle yaptığı “İnsanlığın Geleceği” adlı araş-
tırmada gençlerin yüzde 41’i dünyayı bekleyen 
en önemli sorun olarak iklim krizini seçti. 
Ulusal Perakende Federasyonu ve IBM’in İş 
Değerleri Enstitüsü’nün, 16 ülkeden 13-21 yaş 
arasında 15 bin tüketiciyle yaptığı “Z kuşağı-
nın dijital alışkanlıkları ve tercihleri” araştır-
masında da Z kuşağının markalardan şeffaf ve 
net olmasını bekledikleri ortaya çıktı. 

Z kuşağı topuklu ayakkabıyla çorap 
giyebiliyor ya da terlik ve babetleri çorapla 

kullanabiliyor. Klasik deri ayakkabıları 
çiçek desenli rengarenk çoraplarla 

kombinlemekten çekinmiyor. 
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ISTANBUL VITRIN, ANADOLU 
ÜRETIM ÜSSÜ OLMALI

UŞAK VE HAVALİSİ TEKSTİL İŞVERENLERİ SENDİKASI BAŞKANI ARİF ÖZTAN:

Uşak’ın iyi bir üretim üssü olduğunu ve OSB’nin giderek büyüdüğünü söyleyen  
Uşak ve Havalisi Tekstil İşverenleri Sendikası Başkanı Arif Öztan, çorap 
sanayicilerini Uşak’ta yatırıma davet ederek, “Gelsinler, buraya yatırım 

yapsınlar. İstanbul vitrin, Anadolu üretim bölgesi olmalı” diyor.

Sanayici Arif Öztan, tekstil geri dönü-
şümünün Türkiye’de yaygınlaşması ve 
ekonomiye sunduğu katkının artması 
için hem Öztan İplik çatısı altında 

hem de kurumsal görevler bazında çalışma-
larını sürdürüyor. Uşak ve Havalisi Tekstil 
İşverenleri Sendikası Başkanı olan Öztan, 
yakın zamanda TOBB Atık ve Geri Dönüşüm 
Sanayi Meclisi’nde başkan vekilliği görevini 
üstlendi. Tekstil sektörünün katma değer, 

ihracat ve istihdam rakamlarıyla Türkiye’nin 
en büyük sektörü olduğunu söyleyen Öztan, 
böyle büyük bir sektörün geri dönüşümle de 
desteklenerek değerini katlamasının önemi-
ni vurguluyor. Tekstil geri dönüşümünün 
dünya kaynaklarına saygılı üretim için de şart 
olduğunun altını çizen Öztan, tüm sanayicileri 
Türkiye geri dönüşümünün yüzde 75’ini bün-
yesinde bulunduran Uşak’a yatırım yapmaya 
davet ediyor. 



Öztan Iplik’in tekstil geri dönüşüm sektö-
ründeki faaliyetleri neler? Üretim ve satış 
kanallarında nasıl bir yapılanmaya sahip-
siniz?
Öztan İplik, Billur Tekstil çatısı altında 
kuruldu. Geri dönüşüm elyaf üretiyoruz, bu 
elyaftan da iplik üretimimiz mevcut. Ben in-
şaat mühendisiyim aslında. 1994 yılındaki bir 
krizde ürettiğimiz konutlar elimizde kalınca 
tekstil sektörüne adım attım. Tabii tekstil 
sektörüne aşinalığım vardı, babam 1970’lerde 
halıcıydı ve battaniye toptancılığı yapardı. İn-
şaat mühendisliği bölümünden sonra da oku-
ma sevdam devam etti ve 53 
yaşında işletme alanında mas-
ter yaptım. Bitirme projem 
ise tekstil geri dönüşümüydü. 
10 seneyi aşkın süredir geri 
dönüşümün önemine dikkat 
çekmek için hem kişisel olarak 
hem de firmamın ve Uşak’taki 
çeşitli kurumların çatısı altın-
da gayret gösteriyorum. İlk 
kez Türkiye’nin en büyük sivil 
toplum örgütü olan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
sesimizi duydu. TOBB’da 61 
tane meslek örgütü ve meclisi 
bulunuyor. Geri dönüşümü 
nihayet 62. sektör olarak 
burada kabul ettirdik. Ben 
de başkan vekilliği görevini 
üstlendim.

Üretim hacminiz ve ihracat 
ağınızla ilgili bizleri bilgi-
lendir misiniz? Bu dönemde 
portföyünüze yeni pazarlar/
yeni ürün grupları eklemek 
mümkün oldu mu?
İhracatımız yüzde 25 seviye-
lerinde. Bunun da nedeni iç 
piyasadan çok yoğun talep 
olmasıyla ilgili. İç pazardaki 
talebe yetişebilmek için dış 
piyasaya satışımızı dar bir 
alanda tutuyoruz. İhracat 
yaptığımız ülkeler arasında 
Mısır, Lübnan, Ürdün, Fas, 
Tunus, Rusya, İngiltere’yi sayabilirim. Biz 
aynı zamanda yünlü iplik de üretiyoruz. 
Yünlü ipliklerimizi ağırlıklı olarak İngiltere’ye 
gönderiyoruz. Onlar da çorap üretiminde 
kullanılıyor. Ancak son zamanlarda Türki-
ye’deki çorap üreticilerinden yünlü iplik talebi 
arttı, biz de İngiltere’ye dönük ihracatımızı iç 
pazara çevirdik. Üretimimiz şu anda aylık 200 
ton civarında. Çok yakın zamanda 300 tona 
çıkmayı hedefliyoruz.

Siz aynı zamanda Uşak ve Havalisi Tekstil 
Işverenleri Sendikası Başkanı olarak görev 
yapıyorsunuz. Tekstil geri dönüşümü üzeri-
ne bir master teziniz de mevcut. Uşak’ın geri 
dönüşüm sektörüne sunduğu katkılar neler?
Her şeyden önce tekstilin 400 yıllık bir 
geçmişi var Uşak’ta. Halıcılıkla başlayan bir 
yolculuk bu. Halen İngiltere kraliyet sarayın-
da Uşak halıları vardır. 1913 envanterinde 
Türkiye’deki 13 tekstil fabrikasından üçünün 
Uşak’ta olduğu görülüyor. Türkiye’nin ilk özel 
şeker fabrikası da Uşak’ta kurulmuş. Girişimci 
bir iliz. 

Türkiye’nin geri dönüşüm 
sektörünün yüzde 75’i Uşak’ta 
yapılır. Uşak’ta günde 500 bin 
ton iplik üretilir. Bunların yüz-
de 95’i geri dönüşüm iplikleri-
dir. Uşak’ın cazibesi de buradan 
geliyor. Orijinal iplik üreti-
minin merkezi Gaziantep’tir. 
Geri dönüşümlü ipliğe olan ilgi 
arttıkça Gaziantep iplik üreti-
minde arka sıralara düşmeye 
başladı. Aslında bu da bizi 
kötü etkileyen bir şey. Orijinal 
üretim olmazsa ham madde 
de azalır. Orijinal ipliklerden 
kazak, çorap, giysi üretilecek ki 
sonra geri dönüşüm döngüsü 
başlayacak. 

Uşak’ta 150’ye yakın tekstil 
geri dönüşüm fabrikamız var. 
Her şehir artık zaman içerisinde 
ihtisaslaşmaya doğru gidiyor. 
Biz de Uşak olarak geri dönü-
şümde ihtisaslaşan bir şehir 
olduk. Biz Uşak olarak geri 
dönüşümün merkezi olmak 
istiyoruz ve tüm sektörlere 
çağrıda bulunuyoruz. Çorap 
üreticilerini de Uşak’a davet 
etmek isterim. Yatırımın çok 
uygun olduğu bir şehiriz. 
Limana yakınız. İstanbul’da 
işçilikler, üretim maliyetleri çok 
yüksek; ya pazarda olacaksı-
nız ya da ham maddeye yakın 
olacaksınız. Pazara yakın olmak 

elbette avantajdır ama bana kalırsa üreticiler 
İstanbul’da showroom’larıyla var olmalı. 1986 
yılında kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nin 
kurucu ekibindenim. 6 milyon metrekare 
olan organize sanayimize şimdi bir 6 milyon 
metrekare daha ekliyoruz. Bu yeni yeri tekstil 
geri dönüşümü organize sanayi bölgesi olarak 
kullanmak için de gayretlerimiz sürüyor. Teks-
til geri dönüşümüne hizmet sunduğunuzda 
Şırnak’ta yatırım yapmış gibi 6. bölgeye tabi 
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“Gaziantep dokuma halıda 
2 milyon dolar ihracat 

yapar. Bu halının yüzde 
50 oranındaki ipliği geri 

dönüşümden gelir. Bu 
1 milyon dolarlık katma 

değerin geri dönüşümden 
geldiğini gösterir.” 
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oluyorsunuz, devletimizin verdiği teşviklerden 
yararlanıyorsunuz. Bu nedenle bütün geri 
dönüşümcüleri Uşak’a davet ediyoruz.

 
Tekstil geri dönüşümüne daha detaylı 
bakmadan önce Türkiye’nin tekstil, hazır 
giyim ve çorap sektöründeki varlığını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Tekstil ülkemizin ana sektörlerinin başında ge-
liyor. Her ne kadar otomotiv sektörü ihracatta 
birinci görünse de biz iddia ediyoruz; tekstil 
birinci sıradadır. 2018 yılında ihracat rakamla-
rı üzerinden konuşursak; o yıl 19 milyar dolar 
tekstil ihracatımız, 8 milyar dolar da hazır 
giyim ihracatımız gerçekleşti. Toplamda 27 
milyar dolar ediyor. Otomotivin ihracatı ise 14 
milyar dolar. Tekstil ve hazır giyim diye ikiye 
bölündüğümüz için biz ihracatta ikinci sırada 
görülüyoruz. Oysa toplamda katma değer ola-
rak da ihracat rakamlarıyla da ilk sıradayız. 

İhracatımızda sadece ham madde iplik 
bazında 2 milyar dolara yakın katma değer 
yaratıyor, nihai malda da 10-12 milyar dolar 
cari açığı kapanmasına katkıda bulunuyoruz. 
En büyük istihdam da tekstilde. Otomoti-
vin biz daha kaportasını yeni ürettik. Biz bu 
sektörde montajcıyız. Ama çorapta dışarıdan 
ithal ettiğimiz çok az şey var. Diğer tekstil 
kalemlerinde de öyle. Yüzde 70’i kendi öz 
kaynağımız. Ama otomotivin yüzde 85’i ithal. 
Dolayısıyla ihracatın arttığı noktada ithalat 
da artıyor. Tekstil ve hazır giyim ise tam tersi 
hem ihracata koyduğumuz katkı yüzde 65’in 
üzerinde, hem cari açığın kapanması için artı 
veriyoruz hem de istihdamımız çok yüksek. 
Otomotivde yan sektörleriyle birlikte 700-800 
bin kişi çalışıyor. İstanbul Tekstil İşverenleri 
Sendikası’nın yaptığı incelemeye göre tekstilde 
ülke genelinde 4 milyon kişi çalışıyor. Bu çok 
ciddi bir rakam. Çalışanların ailelerini düşü-
nerek çalışan sayısını dörtle çarptığımızda 16 
milyonu buluyoruz. Yani Türkiye nüfusunun 
beşte biri tekstil sektöründen geçiniyor. 

Tekstilin üretim merkezi İstanbul, Bursa, 
Gaziantep, Uşak, Denizli, Kahramanmaraş’ta 
toplanmıştır. Çorap sektörü ve hazır giyim 
ağırlıkla İstanbul’dadır. Bursa kumaş alanında 
yoğunlaşmıştır. Gaziantep halıcıdır. Denizli 
ev tekstilinde uzmandır. Uşak ise geri dönü-
şüm elyafının geri kazandırılması ve iplikte 
uzmandır. Ama bizde nihai ürün üretimi azdır. 
Örneğin Denizli’nin ev tekstili ihracatı yılda 
2 milyar doları bulur. Bu rakamın 1 milyar 
doları geri dönüşümden elde edilir. Buna rağ-
men Uşak’ın adı fazla geçmez. Çünkü biz nihai 
ürünü üreten firma değiliz. Ama Denizli’nin 
ürettiği çarşaf, nevresim takımı, bornoz, havlu 
gibi tüm kalemlerde maliyeti aşağı çekmek adı-
na bizim geri dönüşüm ipliklerimiz kullanılır.

 
Tekstil geri dönüşümün sektöre ve Türkiye 
ekonomisine sunduğu katkılar nelerdir?
Öncelikle geri dönüşüm sektörünü kısaca 
anlatmak isterim. Geri dönüşüm sektörü altı 
başlık altında toplanır. Birincisi tekstil. En 
büyük katma değer tekstil geri dönüşümünden 
gelir. Plastik, lastik ve cam ikinci büyük geri 
dönüşüm sektörüdür. Ardından kâğıt, metal 
ve endüstriyel atıklar gelir. Bir de atıktan elekt-
rik üretimi var. Türkiye’de az görülse de çöpten 
elektrik üretmek mümkün. TOBB bünyesinde 
bahsettiğim altı ana başlıkta toplanan geri dö-
nüşüm sektörü meclisinin başkan vekili olarak 
çalışmalarımızı hızlandıracağız.  

Tekstil geri dönüşümü denince sadece ku-
maş, giysi geri dönüşümü anlaşılmamalı. Pet 
şişeler yıkanır, kırılır, granül hale gelir ve elyaf 
olur. Pet şişeden polyester üretilir ve iplikte 
sağlamlaştırıcı olarak kullanılır. 
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Gaziantep dokuma halıda 2 milyon dolar 
ihracat yapar. Bu halının yüzde 50 oranındaki 
ipliği geri dönüşümden gelir. Bu 1 milyon 
dolarlık katma değerin geri dönüşümden 
geldiğini gösterir. Çorapta geri dönüşüm iplik 
kullanımı yüzde 35 civarındadır. 

Sizce tekstil geri dönüşümüne yönelik yeter-
li bir bilinç, teşvik ve faaliyet alanı bulunu-
yor mu Türkiye’de? 
Son aylarda Sayın Emine Erdoğan’ın öncülü-
ğünde bir Sıfır Atık projesi yürütülüyor. Bu 
projenin kamu spotunda ne yazık ki tekstil 
geri dönüşümüne yer verilmemiş. Burada 
kabahatin bizlerde olduğunu düşünüyorum. 
Demek ki tekstil geri dönüşümünün önemini 
tam olarak aktaramamışız. Sıfır Atık proje-
sinin ana destekçisi geri dönüşümdür. Bu 
geri dönüşüm tekstilden plastiğe her noktada 
dünyanın her yerinde destekleniyor. Türki-
ye’de de bu destekler artırılmalıdır. Karbon 
ayak izimize dikkat etmeliyiz. Kuraklık riskini 
ciddiye almalıyız. 

Sürdürülebilirlik, sıfır atık, karbon ayak 
izinin azaltılması gibi konularda yükselen 
bilinçle birlikte geri dönüşüm sektörüne de 
ilginin arttığı söylenebilir mi? 
Eskiden geri dönüşüm iplikleri maliyeti 
düşürmek için tercih edilirdi. Ucuzdu, orijinal 
iplikle beraber kullanılırdı. Günümüzde bir 
kilo pamuk 2 dolar seviyelerine geldi. Maddi 
boyutlar dışında bunun bir de çevre boyutu 
var. Bir kilo pamuk üretimi için 10 bin litre su 
harcanıyor. Karbon ayak izi, son yıllarda dün-
yanın çok önem verdiği bir konu haline geldi. 
Hele bir de dünyayı bekleyen bir kuraklık riski 
söz konusuyken dünya kaynaklarına saygılı 
ve bilinçli üretim ve tüketim, hepimizin ana 
görevi olmalı. Şimdi artık dünyada bir bilinç-
lenme söz konusu. AB ülkeleri ve ABD geri 
dönüşüme çok büyük değer veriyor. Timber-
land’in orijinal tişörtü 22 dolar, geri dönü-
şümden yapılmış tişörtü 220 dolara satılıyor. 
Gelişmiş ülkelerde geri dönüşüm reyonları 
ayrıdır ve vergi muafiyetler vardır. Bu artık 
tüm dünyadaki sanayi üretiminin gündeminde 

olan bir konu. Örneğin geçtiğimiz yıl Adidas, 
Zara, Nike gibi 32 büyük marka bir karar aldı. 
Bu kararla Türkiye’den alacakları ürünler için 
geri dönüşüm malzemesi kullanımının yüzde 
30’un altında olmaması gerektiğini duyur-
dular. Şimdi tüm sanayiciler geri dönüşüm 
belgesi alıyorlar. Dolayısıyla özellikle son beş 
yıldır geri dönüşüm ipliği hatırı sayılır sevi-
yelere geldi. Bu hem bilinçlenmeyle hem de 
maliyetle ilgili. 

Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz? Şu an 
devam eden sorunlar var mı? 
Geçtiğimiz yıl karantinalar başlayınca sıkıntı-
lar yaşadık. Bize çevre illerden işçi gelir. Şehir-
ler arası yolculuk kapatılınca sıkıntılar yaşadık. 
Sonra alınan tedbirler neticesinde sorunlar 
aşıldı. Şimdi üretimimizde bir aksama yok. 
Bildiğiniz gibi Uşak şu an Ege Bölgesi’nde ve 
İç Anadolu’da mavi renkle gösterilen yani 
COVID-19 riskinin en düşük olduğu tek 
şehir. Biz bilinçli bir şehiriz. 

2021 planlarınız içinde neler var? Aşı uygu-
lamalarıyla birlikte sektörlerin de önlerini 
görebildiğini düşünüyor musunuz?
Bu yıl ve en az 10 yıl daha geri dönüşümün 
popülerliğini sürdüreceğini düşünüyorum. 
Aslında bu bizim atalarımızda dahi olan bir 
kültür… Konuştuğum sanayici bir arkadaşım 
“Benim dedem eski çorapları toplayarak geri 
dönüşümden yün imal eder, onu da halı ipi 
yapar Isparta’ya satardık” dedi. Gelecek için 
şehrimizin potansiyeli adına çok umutluyum. 
Uşak iyi bir üretim üssüdür. OSB’miz giderek 
büyüyor. Çorap sanayicilerini de şehrimize 
davet ediyoruz. Burada bütün altyapı mevcut. 
Gelsinler, buraya yatırım yapsınlar. İstanbul 
vitrin, Anadolu üretim bölgesi olmalı.

YILDA BIR 
MILYON TON 
TEKSTIL ATIĞI
Türkiye geri dönüşüm sektörü günü-
müzde 6 milyar dolarlık bir pazar haline 
geldi. 2019 yılında 1 milyonu tekstil 
atığı olmak üzere toplamda 2 milyon 717 
bin ton atık dönüştürülerek ekonomiye 
kazandırıldı.1 milyon ton tekstil atığının 
bertaraf maliyeti 55 milyon dolarken bu 
atıkların geri dönüşümüyle sağlanacak 
ekonomik girdi 2 milyon dolar olarak 
hesaplanıyor.

“Uşak’ta 150’ye yakın tekstil geri dönüşüm 
fabrikamız var. Tekstil geri dönüşümüne 
hizmet sunduğunuzda Şırnak’ta yatırım 
yapmış gibi 6. bölgeye tabi oluyorsunuz, 
devletimizin verdiği teşviklerden 
yararlanıyorsunuz.”
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NAKIT AKIŞI VE 
STOK YÖNETIMINDE 

BELIRSIZLIK SÜRÜYOR

Her ne kadar aşı uygulamalarının 
başlaması tünelin sonuna ge-
lindiğine dair güçlü bir umut 
doğursa da tam olarak kontrol 

altına alınamayan yayılım ve mutant virüslerle 
birlikte pandeminin etkilerinin bir süre daha 
hayatımızda olacağı bir gerçek. Ticaret hayatı 
da pandemiyle birlikte daha önce hiç olma-
dığı kadar zorlu sınavlardan geçiyor. 2020’de 
sınırların kapanması, üretimin durması, talep 
ve tedariklerde büyük çapta aksamaların ya-
şanması gibi temel sorunlar, tamamen olmasa 
da kısmen çözüldü. İşletmeler, yeni iş yapış 
yöntemlerine uyum sağladı ve geleceği daha 
öngörür hale geldi. Bununla birlikte her an 
salgının yeniden ivme kazanması korkusu, ile-

Aşı uygulamalarıyla geleceğe yönelik sis perdesi aralansa da pandeminin ne 
zaman tamamen biteceğine dair belirsizlik sürüyor. Bu belirsizlikten etkilenen 
iş dünyasında en olumsuz tablo, nakit akışı ve stok yönetiminde ortaya çıkıyor. 
Finansal verimliliğini korumak isteyen şirketlerin kısa vadeli uygulanabilir 

programlara ve mutlaka birkaç alternatif senaryoya ihtiyacı var. 

DOSYA

riye dönük atılımlarda şirketleri daha temkinli 
hareket etmeye zorluyor. Kısaca tünelin ucun-
daki ışık görünse de tüm dengeler pandemi 
öncesine dönmediği müddetçe nakit akışı ve 
stok yönetiminde stabilizasyon sağlanması güç.

Şirketler, özellikle ihracat faaliyetleri de 
varsa, pandemi döneminde stok miktarlarını 
belirlemede zorluklar yaşadı. Talepler bazen 
beklenilenin çok altında bazen de çok üstünde 
seyredince bu dengesizlik, koşullara özel yön-
temler izlenmesi gerekliliğini doğurdu. Yeni 
normalde e-ticaret, kapanan sınırları açan kilit 
olmuştu. Bunun avantajını kullanan şirketler, 
nakit akışı ve stok yönetimindeki sorunları 
kısmi de olsa aşmayı bildiler. Ancak bu kez de 
döviz kurlarındaki dalgalanma ve ham madde 
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temininde sorunlar baş gösterdi. Pandeminin 
ikinci yılını yaşadığımız bugünlerde şirketle-
rin artık alışılan ve öngörülür hale gelen yeni 
normal şartlarına adapte olmaları, değişen 
koşullar için yeni teknolojilerden ve finans 
uzmanlarının önerilerinden faydalanmaları ve 
mutlaka alternatif senaryolara çalışmış olmala-
rı gerekiyor. 

TALEP DENGESIZLIĞI STOK 
YIĞILMASINA NEDEN OLDU
Deloitte’un finans uzmanlarınca hazırlanan 
“COVID-19’un İşletmelere Olan Finansal 
Etkileri ve Çözüm Önerileri” başlıklı yazıda ne 
zaman normale döneceği kesinleşmeyen talep 
dengesi ile belirsizlikten etkilenerek bozulan 
tedarik zincirinin nakit ve işletme sermayesin-
de yarattığı sorunlara yer veriliyor. 

Araştırmada öncelikle işletmelerin pande-
mide yaşadığı sorunların nedenlerine bakılıyor. 
Buna göre üreticilerle tedarikçiler arasındaki 
ilişkide yaşanan aksamalar üretim süreçleri-
ne de yansıyor. Tüketiciden gelen taleplerde 
gerileme yaşanması da işletmelerdeki stokların 
yığılmasına neden oluyor. İşletmeler arasındaki 
ilişkiler nakit akışında girilen dar boğaz nede-
niyle bozuluyor, alacakların zamanında tahsil 
edilmesi zorlaşıyor. Ticaretin bir şekilde devam 
edebilmesi için başvurulan vadeli çekler, 
şirketlerin nakit sorununu daha da büyütebili-
yor. Vadeli çeklerin ödenmemesi durumunda 
sadece finansman sorunu büyümekle kalmıyor, 
hukuki sorunlar da ortaya çıkıyor. 

Nakit akışı, arz-talep dengesi, stok yöne-
timi gibi başlıklar birbirine bağlı kopmaz bir 
zinciri teşkil ediyor. 

EN AZ ÜÇ AYLIK NAKIT AKIŞI 
TAHMIN PLANI OLMALI
Deloitte finans uzmanları, nakit akışı ve stok 
yönetimiyle ilgili sorunlar yaşayan işletmelere 
alabilecekleri önlemlerle ilgili de bilgi payla-
şımında bulunuyor. Önerilerin ilk sırasında 
kontrol altında tutulan nakit akış tahmini 
geliyor. Şirketlerin alternatif senaryolar da 
içeren en az üç aylık nakit akış tahmin planına 

DÖVIZ KURU 
RISKINDEN 
KORUNMAK IÇIN 
ÖNERILER
Kurumsal Finans Uzmanı Emrah Cey-
lan’ın, döviz kuru riskinden korunmak 
için şirketlere önerdiği yöntemler şöyle: 

Doğal koruma: Eğer gelir ve gider-
leriniz aynı para birimi cinsinden ise 
risk yönetimi açısından ideal bir durum 
söz konusu demektir. Hangi para birimi 
cinsinden para kazanıyor iseniz giderleri-
nizi de borçlanmanızı da aynı para birimi 
üzerinden yaparsanız kötü sürprizler ile 
karşılaşmazsınız.

 Döviz bazlı faturalandırma: Dış 
ticaret yapan bir firmanın tüm teda-
riklerini döviz bazlı gerçekleştirdiğini 
varsayarsak, faturalandırma işlemini Türk 
lirası bazlı gerçekleştirmesi, firmanın kur 
riskine maruz kalmasına neden olacaktır. 
Bu durumda eğer faturalandırma işlemi 
döviz bazlı yapılabilseydi kur riski ortadan 
kaldırılabilirdi. Bu yöntem Türkiye ko-
numundaki ülkeler için uygulanması son 
derece zor bir yöntemdir.

Fiyatlama politikası / fiyata yansıt-
ma: Firmalar, döviz bazlı faturalandırma 
yapamadığı durumlarda, kur artışlarının 
boyutuna bağlı olarak ürün satış fiyatının 
başa-baş noktasına yaklaşması veya bu 
noktada gerçekleşmesi neticesinde, ek 
faturalandırma yaparak kur hareketlerini 
fiyatlarına yansıtma yolunu seçebilir.

Finansal yönetim:  Şirketler iş 
yaptıkları piyasalarda kur riskini doğal 
yöntemler ile ortadan kaldıramadıkları 
durumlarda Forward (İleri vadeli döviz 
alım/satım anlaşması), döviz opsiyonları, 
Futures gibi bazı finansman tekniklerini 
kullanabilirler. 

Kurumsal Finans Uzmanı Emrah Ceylan: “Özellikle dış ticaret yapan 
veya döviz borcu bulunan şirketler açısından kurlardaki artışlar, hem 
nakit akışlarının bozulmasına yol açıyor hem de maliyetleri artırıyor.”
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DOSYA

sahip olmaları önemli. Buna ek olarak nakit 
tasarrufu sağlanabilecek önlemler hakkında da 
çalışılmalı. İşletme sermayesi ve tedarik zinci-
riyle ilgili konular da bir diğer önemli önlem 
grubunu oluşturuyor. Burada müşterilerin 
ileriye yönelik siparişlerinin optimize edilmesi, 
beklenti ve talep yönetimi, koşullardan olumlu 
ve olumsuz etkilenen ana tedarikçilerin belir-
lenmesi gibi adımlar izlenmeli.

“ÇIZILEN YOL HARITASINDA 
KONTROL VE REVIZYONLARLA 
ILERLENMELI”
KPMG Türkiye, “COVID-19 Sürecinde 
Nakit Yönetimi” başlıklı kapsamlı bir dosya 
yayınladı. Dosyada pandeminin sebep olduğu 
küresel krizden en az zarar görerek çıkmak 
için nakit yönetiminde doğru adımlar atıl-
ması gerektiğinin altı çiziliyor. Doğru nakit 
yönetimi için öne çıkan üç adım “Nakit akışı 
ve işletme sermayesi üzerinde izlenebilirlik ve 
kontrol sağlamak, nakit yönetimi konusunu 
yönetim kurulunun gündeminde ilk sıralara 
yerleştirmek, son olarak da çizilen yol haritası 
doğrultusunda düzenli kontroller ve revizyon-
larla ilerlemek” şeklinde ifade ediliyor. 

STOK FAZLASI ÜRÜNLERIN 
NAKDE ÇEVRILMESI ŞIRKETLERI 
RAHATLATIR
KPMG tarafından hazırlanan dosyada etkin 
stok yönetimiyle ilgili öneriler de yer alıyor.  
Buna göre krizin etkilerini hızlı şekilde tespit 
etmek, zararı minimize etmek için ilk adım. 
Mevcut ve olası hasar analizi ile krizin yarat-
ması muhtemel yeni fırsatları değerlendiren 
şirket, geleceği daha sağlam planlayabilir. 
Etkin stok yönetimi için doğru zamanda ve 
gerçekçi biçimde yapılan tespitlerin ardın-
dan alternatif tedarik yolları bulmak, erken 
bağlantılar gerçekleştirip stratejik stok seviye-
sini artırmak, böylelikle oluşabilecek tedarik 
sıkıntılarını bertaraf edecek yolları planlamak 
geliyor. Yazıda stok fazlası ya da yavaş dönen 
ürünlerin iskontolarla nakde çevrilmesinin de 
nakit akışını rahatlatacağına değiniliyor. 

KURLARDAKI YÜKSELIŞ,  
NAKIT AKIŞINI BOZUYOR
Kurumsal Finans Uzmanı Emrah Ceylan, 
döviz kurlarındaki ani ve hızlı artışların, şirket-
lerin ödeme performansları üzerinde olumsuz 
etkiler bıraktığına vurgu yapıyor. Ceylan; 
“Özellikle dış ticaret yapan veya döviz borcu 
bulunan şirketler açısından, kurlardaki artışlar 
hem nakit akışlarının bozulmasına yol açıyor 
hem de maliyetlerini artırıyor. Ayrıca, döviz ile 
alacağı olan veya döviz ile ihracat yapan şirket-
ler de bu durumdan etkileniyor. Öte yandan, 
iç talebin yavaşlaması da tahsilatları etkileyen 
bir diğer unsur olarak şirketlerin karşısına 
çıkıyor” diyor.

“ARTAN REKABET DAHA 
FAZLA FINANSMAN KAYNAĞI 
GEREKSINIMINE YOL AÇIYOR”
Ceylan’a göre 
rekabetin ekonomik 
göstergeleri; büyü-
me, verimlilik ve 
yaratılan istihdam 
olmakla birlikte, 
pazar payı ve kârlılık 
oranı da firmaların 
rekabet edebilirlik-
leri ile ilgili faktörler 
olarak karşımıza çı-
kıyor. Ceylan, küre-
sel piyasalarda artan 
rekabet ortamı ve 
riskler ile sıkılaşan finansal koşulların, ihracat-
çıların mevcut pazarlardaki hareket kabiliyetini 
sınırlandırdığını ve yeni pazarlara açılmasını 
daha da zorlu hale getirdiğini belirtiyor. 

Ceylan; “İhracatçı firmalar, artan rekabet 
ortamında kendilerinden beklenen temel 

NAKIT YÖNETIMI 
IÇIN ALINMASI 
GEREKEN 
AKSIYONLAR
KPMG, pandemi kaynaklı kriz 
döneminde şirketlerin nakit yöneti-
miyle ilgili alması gerekli aksiyonları 
maddeler halinde sıralıyor: 

 Nakit akışının devamlı takibi ve 
bütçenin güncellenmesi

 Etkin ve tam zamanlı raporlamanın 
sağlanması

 Sermaye harcamalarının gözden 
geçirilmesi

 Finansman opsiyonlarının değerlen-
dirilmesi

 Genel giderlerin kontrol altında 
tutulması ve kısıntıların devreye 
alınması

 Etkin stok yönetimi, etkin alacak 
yönetimi ve etkin borç yönetimi

 Alternatif gelir alanları, satış kanal-
ları ve müşterilere yönelme

 Teşvik paketlerinin takibi ve en 
etkin faydanın sağlanması
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işlevleri yerine getirebilmek için her geçen gün 
daha fazla finansman kaynağına gereksinim 
duyuyor. Buna bağlı olarak; üretim, pazar-
lama, finansman, personel ve yönetim gibi 
temel işletmecilik fonksiyonlarının yanı sıra 
istihdam ettikleri personel sayısı, satış hacmi, 
sabit sermaye ve makine parkı değeri, kullan-
dıkları enerji miktarı, kurulu kapasite düzeyi, 
katma değerleri, kâr büyüklüğü ve piyasa payı 
gibi ölçülebilen özellikleri açısından büyük 
farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Böylelikle de her 
ihracatçı için finansman ve yatırım ihtiyacı 
değişken özellik gösteriyor” diyor.

“IHRACATÇILAR FINANSAL 
VERIMLILIĞIN ÖNEMINI ANLADI”
Ceylan, aşı uygulamalarının ise reel sektör ve 
ihracatçıların önündeki sis perdesinin ara-
lanması açısından umut yarattığını söyledi. 
Ercan; “Günümüzde girişimci, yeni ürün ve 
pazarları tespit edip bunları kullanarak yeni 
bir ekonomik faaliyet başlatır ve var olan bir 
ekonomik faaliyeti büyüterek değer yaratır. Aşı 
süreci elbette ihracatçıya olumlu yansıyacaktır. 
Ancak bu sürece doğru giderken ihracatçılar, 
en önemli yapı taşlarından biri olan finan-
sal verimliliğin önemini daha iyi anladılar. 
Finansal verimlilik, belirli bir faaliyet hacmini 
ya da satışı mümkün olduğunca az kaynak 
kullanarak gerçekleştirmektir. Amaç, firmanın 
finansal verimlilik yoluyla daha fazla kâr elde 
etmesidir. Kriz dönemlerinde ülkemizde fi-
nansman maliyetlerinin gelişmiş ülkelere göre 
çok yüksek olması daha az kaynak kullanarak 
daha çok satış hacmine ulaşmanın önemini 
iyice artırmaktadır” diyor.

Ceylan’ın 2021 yılında finansal verimlili-
ğini artırmak isteyen ihracatçılar için önerileri 
şöyle: “2021 yılında işletmelerde gereksiz aktif 
bulundurulmaması, gereksiz aktif olması du-
rumunda söz konusu aktifin satılarak işletme 
için kaynak yaratılması, stok bulundurma 
süreleri konusunda proaktif hareket edilerek 
satış azalış tahminleri yapıldığında ilk madde 

ve yarı mamul stoklarının da satış azalışına 
paralel olarak azaltılması, işletmenin çalışma 
koşulları ve faaliyette bulunduğu sektörün 
yapısı uygun ise “tam zamanında üretim” 
sisteminin uygulanması veya işletme depo-
sunda işletmenin faaliyetlerini olumsuz yönde 
etkilemeyecek düzeyde az stok bulundurma 
politikasının benimsenmesi, alacak yönetimi 
konusunda alacaklara rasyonel tutarda fon 
bağlanması gibi finansal verimliliği artırıcı çok 
kapsamlı finansal çalışmalar yürütmelidir.”

“PANDEMIYLE BIRLIKTE DISTRIBÜ-
TÖR 3.0 MODELINE GEÇILMELI”
Redington Türkiye, dünya genelinde 30’dan 
fazla ülkede hizmet veren, 230’un üzerinde 
lider markanın dağıtımını ve tedarik zincirini 
üstlenmiş global bir bilgi teknolojileri fir-
ması. Pandemiyle birlikte şirketlerin iş yapış 
şekillerinin tam bir dönüşümden geçtiğini 
söyleyen Redington Türkiye Genel Müdürü 

Cem Borhan, bu dönüşümle 
birlikte bilişim teknolojileri-
ne talebin arttığını söylüyor. 
Borhan, pandemi şartları 
nedeniyle yaşanan zorlukları 
aşmak için Distribütor 3.0 
modelini öneriyor: “2009 
öncesine dayanan lojistik, 
stoklama, stok yükü ve 
finansın ön planda olduğu 
“Distribütör 1.0” adını ver-
diğimiz bir yapıdan, katma 
değerli hizmetlerin daha öne 
çıktığı bir yapı olan Distri-
bütör 2.0’a geçilmişti. Biz iş 
modelimizi daha en baştan 
Distribütör 2.0 anlayışıyla 
katma değerli distribütörlük 

üzerine kurmuştuk. 2010-2020 arasını kap-
sayan bu yapıda lojistik, stok yükü ve finans 
gibi faaliyetlerin yanı sıra danışmanlık hiz-
metleri, eğitim, demo merkezleri gibi katma 
değerli hizmetler sunmaya başladık. Ancak 
son dönemde pandemi, ekonomik nedenler, 
çeviklik, ölçeklenebilirlik, verimlilik ve benzeri 
nedenlerle abonelik modelleri ve “as a servi-
ce” olarak adlandırdığımız servis modelleri 
büyük önem kazandı. Sektör olarak ulaşmamız 
gereken nokta “Distribütör 3.0” olarak adlan-
dırdığımız çözüm sağlayıcı bir distribütörlük 
yapısı. Artık ilk yatırım maliyetlerinin azalıp 
operasyon bütçelerinin daha fazla olduğu, giriş 
çıkışların çok daha kolay olduğu bir yapıya 
doğru gidiyoruz. Distribütör olarak bu modele 
kayıtsız kalmak mümkün değil. Bu nedenle 
yenilikçi bir distribütör olarak bu modele 
uyum sağlamayı ve bu yeni modele evrilmeyi 
planlıyoruz.”

Redington Türkiye Genel Müdürü 
Cem Borhan: Sektör olarak ulaşmamız 
gereken nokta “Distribütör 3.0” olarak 
adlandırdığımız çözüm sağlayıcı bir 
distribütörlük yapısı. Artık ilk yatırım 
maliyetlerinin azalıp operasyon bütçelerinin 
daha fazla olduğu, giriş çıkışların çok daha 
kolay olduğu bir yapıya doğru gidiyoruz.
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Cooperative Studio’nun kurucuları Ayça Tabuk Gökçora 
ve Genco Akalın; “Unuttuğumuz o kadar çok sanatımız var ki. Her 

motifin bir anlamı, her ilmeğin bir hikâyesi var. Bunları gün yüzüne çıkar-
mak inanın en çok patik ören arkadaşlarımızı mutlu ediyor” diyor.

“HER ILMEĞIN BIR 
HIKÂYESI VAR”
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nün içindeyim. Satın alma, üretim ve mağaza-
cılık kısmında ciddi bir birikimim var. Bunlara, 
her biri kendi konusunda çok tecrübeli ka-
dınlarımızı da eklediğimizde ortaya çok güzel 
ürünler çıkıyor. Bütün bu öğeleri toparlama ve 
koleksiyonu oluşturma görevi de bende.

Özellikle kadınların el emeğini değerlen-
dirmek, ayrıca geleneksel örgü teknikleri 
ve desenleriyle hazırlanmış çorapları insan-
larla buluşturmak temel hedefiniz? Üstlen-
diğiniz bu misyon, size ne ifade ediyor? Iş 

Kadın emeğini ve geleneksel el sanat-
larını destekleme amacıyla yaratılan 
Cooperative Studio markası, kolek-
siyonundaki patik, sepet, bez çanta 

gibi modellerle ilgi görüyor. Türkiye genelinde 
çok sayıda kadın kooperatifiyle birlikte çalışan 
markanın Ankara, Gaziantep, Biga, Deniz-
li, Tekirdağ ve daha birçok ilde iş birlikleri 
bulunuyor. Tamamen sıfır atık ve yavaş moda 
felsefesiyle üretim yapan Cooperative Studio, 
ürünlerini internet üzerinden satışa sunuyor. 

Cooperative Studio nasıl doğdu? Şu anki 
faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Kolek-
siyonunuzda hangi parçalar bulunuyor?
Ayça Tabuk Gökçora: Genco ve ben ikimi-
zin de çok yakın bir arkadaşı sayesinde 25 yıl 
kadar önce Ankara’da tanıştık, zaman içinde 
bizim de dostluğumuz gelişti, içinden farklı 
şehirler geçti. 

Genco Akalın: Cooperative Studio fikri-
nin temelleri Ayça ile yaptığımız bir telefon 
görüşmesinde atıldı. Bundan 2,5 yıl kadar 
önce ben Amsterdam’a yeni taşınmıştım, 
Ayça da Ankara’ya geri dönmüştü, ikimiz 
de İstanbul’u yeni terk etmiştik diyebiliriz. 
Benim bağımlı olduğum patiklerimin Ams-
terdam’da herkes tarafından çok beğenilmesi, 
Ayça’nın plastik poşet alternatifi bez çanta 
hayalleri bizi bu oluşuma itti. 

A.G: Bu konuşmamızdan yaklaşık altı ay 
kadar sonra elimizde ilk koleksiyonumuzun 
numuneleri yine İstanbul’da buluştuk. Üretim 
sürecine dair temel isteklerimizi gerçekleştir-
miştik. Tüm parçalar kadın emeği ile üretil-
mişti, beğendiğimiz patiklerimizin desenlerini 
güncellemiş, çantalarımızı doğal kumaşlardan 
ve geri dönüştürülmüş iplerden üretmiş, mar-
kamızı sürdürülebilir bir temel üzerine oturtma 
çabamızın ilk adımlarını atmıştık. 

G.A: Şu anda Türkiye çapında pek çok 
kadın kooperatifi ile çalışıyoruz. El örgüsü 
patik, çanta, aksesuar ve günlük hayatımızı 
kolaylaştıran bez çantalar ve sepetler demir-
başlarımız. Geçtiğimiz kış bir bebek ve bir 
de köpek kazakları koleksiyonu hazırladık. 
Sıfır atık felsefesiyle paralel hamam ve mutfak 
setleri, file çantalar ve yine tekstil atölyeleri-
nin fazla kumaşları değerlendirilerek üretilen 
çantalar da koleksiyonumuzda öne çıkardı-
ğımız ürünler. Her geçen gün farklı bir ürün 
ve üretici ile değişen, gelişen, dinamik bir 
koleksiyonumuz var. 

Koleksiyonunuzu nasıl belirliyorsunuz? 
Markanız bünyesinde tasarım ekibi var mı?
A.G: Ayrı bir tasarım ekibimiz yok ama Genco 
iç mimar, dolayısıyla tasarım gözünden çok 
faydalanıyoruz. Ben 20 yıldır tekstil sektörü-

Bazı online satış platformları 
cirolarını katlanarak artırdı 

ama bir taraftan bilinçli 
tüketim çabası da gelişti ki, 
bu bizim de savunduğumuz, 
gerçekleşmesini istediğimiz 

bir tüketim biçimi.
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birliği yaptığınız kadınlardan ve müşterile-
rinizden nasıl dönüşler alıyorsunuz? 
G.A: Unuttuğumuz o kadar çok sanatımız var 
ki. Patik örme işi de çok kıymetli ama belli 
bir bölgede sadece sandıklarda kalan bir sa-
nat. Oysa her motifin bir anlamı, her ilmeğin 
bir hikâyesi var. Bunları gün yüzüne çıkarmak 
inanın en çok patik ören arkadaşlarımızı mut-
lu ediyor. Yeni siparişlerle kendilerine döndü-
ğümüzde hala işlerine kıymet veren insanların 
olduğunu gördükleri için çok mutlu oluyor-
lar. Müşterilerimiz de ürünlerle bir taraftan 
nostalji yaşayıp bir taraftan da unutulmuşu 
keşfetmenin, eskiyi yeniyle harmanlamanın 
keyfini yaşıyorlar. Tabii kendilerine sıcacık bir 
konfor sunulmuş olması da bonus!

Kadın emeğini değerlendirme fikri, saygıyı 
hak ediyor. Bu konudaki çalışmalarınızı 
genişletmek, daha fazla sayıda kadına ve 
bölgeye erişmek gibi planlarınız var mı? 
Bunun için devletin ilgili kurumları ya da 
STK’larla iş birlikleriniz oluyor mu? 

A.G: Cooperative Studio’nun kuruluş amaç-
larının en başında bu geliyor zaten. Hâlihazır-
da Gaziantep’te ILO’nun desteklediği bir ko-
operatifte ürünlerimizin bir kısmı üretiliyor, 
Ankara’da Tekirdağ’da, Bergama’da, Biga’da, 
Denizli’de ve farklı noktalarda da üretimimiz 
var. Bu ağı genişletmek ve farklı zanaatlarla 
koleksiyonumuzu dinamik tutmak en büyük 
isteğimiz. Pandemi süreci bunu biraz sekteye 
uğratmış olsa da umarız süreç bittiğinde her 
noktayı ziyaret edecek, arkadaşlarımızla yüz 
yüze tanışacak ve STK ile farklı iş birlikleri 
oluşturacağız. 

G.A: Sosyal medyada özellikle Instagram’da 
@cooperativestudio olarak aktifiz. Oradan da 
pek çok üretici topluluk, evinde üretim yapan 
fakat ürettiğini pazarlayamayan arkadaşlarımız 
bize ulaştı. Sosyal medya kanalını her zaman 
aktif tutmaya bu ve benzeri sebeplerden önem 
veriyoruz, pek çok kuruluş da bizimle sosyal 
medya yoluyla irtibata geçiyor. Cooperative 
Studio ailesine katılmak isteyen herkes bize 
sosyal medya aracılığıyla ulaşabilir. 

Türkiye e-ticarete pandemi döneminde 
daha fazla ısındı. Türk halkının e-ticarete 
ilgisi ne kadar arttı? Gelecekte geleneksel ve 
online alışveriş dengesi nasıl belirlenecek?
G.A: Hepimiz bu süreçte farklı tecrübeler 
edindik. Türkiye e-ticarete çok ısınırken, Av-
rupa bu kadar hızlı değildi. Hiçbir şeyin aynı 
olmayacağını biliyoruz. Bazı online satış plat-
formları cirolarını katlanarak artırdı ama bir 
taraftan bilinçli tüketim çabası da gelişti ki, 
bu bizim de savunduğumuz, gerçekleşmesini 
istediğimiz bir tüketim biçimi. Sürdürülebi-
lir ürünlere olan ilginin ve “ihtiyacın yoksa 
alma” mottosunun da yerleşmeye başladığını 
görüyoruz. Bu her gün umarsızca yok etmeye 
çalıştığımız kaynaklarımız, dünyamız için 
umut verici.

Gaziantep’te ILO’nun 
desteklediği bir kooperatifte 

ürünlerimizin bir kısmı 
üretiliyor. Tekirdağ’da, 
Bergama’da, Biga’da, 

Denizli’de ve farklı noktalarda 
da üretimimiz var. Bu 

ağı genişletmek ve farklı 
zanaatlarla koleksiyonumuzu 

dinamik tutmak en büyük 
isteğimiz.
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Pandemi döneminde markanıza ilginin 
arttığını, tüketicilerde ekolojik üretim ve 
emek bilincinin yükseldiğini söylemek 
mümkün mü? 
G.A: Demin tam olarak da bundan bahsedi-
yordum. Bu süreçte bizim de patiklerimize ve 
“zero waste” koleksiyonu ürünlerimize ilgi arttı. 

Yavaş moda akımı ve sıfır atık felsefesine 
sahip bir markasınız. Bu bağlamda nelere 
dikkat ediyorsunuz? Tekstil ve hazır giyim 
sektörünün bu kavramlara yaklaşımları-
nı, faaliyetlerini, benimsenen politikaları 
yeterli buluyor musunuz? 
A.G: Kesinlikle yeterli değil. Gerekli yasal 
düzenlemeler ve bu düzenlemelerin ihlaline 
dair ciddi yaptırımlar olmalı. Örneğin tenle 
temasında insan sağlığına ciddi zararı bulunan 
naylon malzemelerin, boyaların kullanımı 
ciddi bir şekilde denetlenmeli. Temiz malzeme 
kullanımı ve geri dönüşüm desteklenmeli, 
bilinçli ve az tüketim aşılanmalı, atıkların top-
landığı merkezler ulaşılabilir olmalı. Okullarda 
çocuklara bu konuda gerekli eğitim verilmeli. 
Çocuklar kurallara ve öğrendiklerine karşı biz-
den daha sadık, bizler de onların bu konuda 
aldıkları eğitimi desteklemeli ve örnek davra-
nışlar sergilemeliyiz. Bahsettiğim şey bir anda 
herkesin “sıfır atık” felsefesiyle hareket etmesi 
değil, en azından yere çöp atmamakla başlayan 
bir süreç, daha çok yolumuz var.

G.A: “Sürdürülebilirlik”, “doğaya saygılı 
üretim” gibi kavramların sadece birer etiket 
olarak içinin boşaltılması değil, arkasının 
desteklenerek yeni politikalar geliştirilmesi 
ihtiyacı içindeyiz. Aslında herkes “sıfır atıkçı” 
geçiniyor ama sorsanız ne demek, bilen yok. 
Her şeyin yolu eğitimden geçiyor. 

Türk çorap sektörünü nasıl buluyorsunuz? 
Tasarım, malzeme kalitesi, sürdürülebilir-
lik gibi konularda burada üretilen çoraplar 
hangi noktada sizce? 
G.A: Her şeyden önce ülkemiz tekstil konu-
sunda hem öncü hem yenilikçi hem de oldukça 
gelişmiş bir ülke, istediğimiz her ürünü ürete-
cek alt yapı ve malzemeye sahibiz. Önemli olan 
bunları nasıl kullandığımız. İstanbul’da, Ege’de 
semt pazarlarında, tezgahlarda öyle çoraplar 
var ki dünya çapında çok önemli bir marka-
ya ait, iç pazarda pek rastlamadığımız, doğal 
malzemelerle üretilmiş veya alışılmışın dışında 
modeller. İhraç fazlası olan bu ürünler aslında 
bazı şeyleri yapabildiğimizin aynı zamanda da 
yapmadığımızın kanıtı. Bir de yurt dışında bizi 
temsil eden, gurur duyduğumuz, büyük mar-
kalarımız var. Biz de klasik patiklerimizin farklı 
versiyonlarını bu markaların koleksiyonlarına 
dahil etmeyi çok isteriz.



ÇORAPLARIN 
kültürel mirasına 

kucak açan müzeler

KÜLTÜR
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Üretildiği bölgenin kültürel 
değerlerini geleceğe aktaran 
örgü çoraplardan günümüzün 
endüstriyel çorap üretimine, 
çorapların anlatacağı çok 
hikâye var. Dünyanın farklı 
köşelerinde sadece çoraba özel 
koleksiyonlarla açılan müzeler, 
yüzlerce çift çorapla farklı bir 
tarih anlatısına sahne oluyor.  

Desenleri, renkleri ve örgü teknikle-
riyle çoraplar, sıcak tutmanın ya da 
kıyafetlerin tamamlayıcısı olmanın 
ötesinde, yüzyıllara yayılan teknik 

ve desen çeşitleriyle kültürel bir miras olarak 
tanımlanıyorlar. Dünyada şimdilik sayıları 
az da olsa gelenekselden modern yöntemle-
re çorapların yolculuğunu anlatan müzelere 
rastlanıyor.

Aslında birçok ülkenin ulusal  
tarihinin anlatıldığı müzelerde geçmişten 
günümüze giysilerin tanıtıldığı bölümler 
mevcut. Bu bölümlerde çorapların tarihteki 
yolculuğuna da yer veriliyor. Ancak Türki-
ye, Yeni Zelanda, Rusya ve Tayvan’da sadece 
çoraba ve çorap örme makinelerine ayrılmış 
müzeler bulunuyor. 

RAPSODI ÇORAP MÜZESI
Çorap sektöründe 40 yılı aşkın tecrübesi 
olan Hüseyin Öztürk, mesleğinin yanında 
hobi olarak da ilgilendiği çorapların tarihçe-
sini anlatan bir müze kurdu. Rapsodi Çorap 
markasının sahibi olan Öztürk aynı zamanda 
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı 
olarak görev yapıyor. Öztürk, bir çorap müzesi 
açma fikrinden önce yıllardır farklı coğrafyalar 
ve tekniklerden çorap örnekleri topladığı bir 
koleksiyona sahipti. Türkiye’de sadece çorap 
üzerine açılan ilk ve tek müze olan Rapsodi 
Çorap Müzesi, Rapsodi Çorap’ın Beylikdü-
zü’ndeki fabrikasında ücretsiz olarak ziyaret 
edilebiliyor.  

250’DEN FAZLA ÇORAP 
SERGILENIYOR
Müze içerisinde tarihi 1920’lere dek uzanan 
yöresel çoraplar sergileniyor. 250’den fazla 
çorabın yer aldığı müzede Balkanlar ve Anado-
lu’nun kültürünü ve geleneklerini yansıtan el 
örgüsü çoraplar, özel bir yer tutuyor. Bulga-
ristan’dan silistre çorabı, Bilecik yöresinden 
damat çorabı, Afyon-Isparta yöresinden çoban 

çorabı gibi farklı bölgelerin kültürünü yansıtan 
çoraplar, müzenin en çok öne çıkan parçaları 
arasında yer alıyor. 

Hüseyin Öztürk, bir sanayicinin kendi 
mesleğinin yanında sanatsal faaliyetlerle de 
topluma değer kazandırması gerektiğini söylü-
yor. Öztürk’ün gelecek planları arasında çorap 
müzesinin bulunduğu fabrikasında başka 
kültür sanat etkinlikleri düzenlemek de var.

TAYVAN ÇORAP MÜZESI
Tayvan çorap endüstrisi ve ülkenin çorap 
geleneği üzerine oldukça kapsamlı bir müze 
olan Tayvan Çorap Müzesi, ziyaretçilerin be-
ğenisini topluyor. Linkou bölgesinde bir çorap 
fabrikası içerisinde konumlanan çorap müze-
sinde çorabın üretim aşamalarını başlangıçtan 
bitime dek izlemek mümkün. Bunun yanı sıra 
ziyaretçiler çorabın tarihteki yolculuğu ve el 
örgüsünden endüstriyel çoraba geçiş sürecinin 

Türkiye’de sadece çorap üzerine açılan ilk 
ve tek müze olan Rapsodi Çorap Müzesi, 

Rapsodi Çorap’ın Beylikdüzü’ndeki 
fabrikasında ücretsiz olarak ziyaret 

edilebiliyor.
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satır başları gibi detaylı ve kapsamlı bilgilere 
de ulaşma imkanına sahip oluyorlar. 

DIY BÖLÜMÜ BÜYÜK ILGI GÖRÜYOR
Müze, çorapların sergilenişine yönelik tasarım-
da özgün ve eğlenceli yöntemlerle ziyaretçileri-
ne keyifli bir müze ziyareti deneyimi sunuyor. 
Tayvan Çorap Müzesi yıl içerisinde düzenle-
diği etkinlikler ve atölyelerle de şehrin kültür 
sanat ortamına katkı sunuyor. Müze kapsa-
mında düzenlenen DIY (do it yourself-kendin 
yap) atölyesi, büyük ilgiyle karşılanıyor. Atölye 
katılımcıları geleneksel aletleri kullanarak ço-
rap örme teknikleri hakkında bilgi ediniyorlar 
ve kendi örgü çoraplarını yapmanın keyfine 
varıyorlar. 

Müze, gelişen teknolojiyle de entegre ola-
rak “Home of Wonderful Socks” adlı bir uygu-
lama geliştirmiş, bu uygulama ile müzenin 
sitesini ziyaret edip oyunlar oynamak, alışveriş 
yapmak ve bilgi edinmek mümkün. 

RASSKAZOVO ÇORAP MÜZESI 
Rusya’nın Tambov şehrinde yer alan Rasskazo-
vo, küçük bir yerleşim yeri olmasına rağmen 
turistlerin gezi rotaları arasında yer almayı ba-
şarıyor. Rasskazovo, bölgede yetişen yün cinsi 
ve dokumalarıyla ünlü. Bölge insanı kendisini 
“Burada yaşlı genç fark etmeksizin herkes örgü 
örer” sözleriyle tanıtıyor. 

Turistlerin gezi ve alışveriş rotalarında yer 
alan Rasskazovo, çorap müzesiyle yüzyıllara 
dayalı çorap kültürünü, yünlerinin kalitesini 
ve örgü tekniklerini tüm dünyaya duyurmayı 
amaçlıyor. Rusya’nın tek çorap müzesi olma 
özelliğine sahip olan müze, 2013 yılında böl-
genin yerlilerinin girişimleri sonucunda kurul-
muş. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan 

yün üretimi ve çorap örücülüğünün nesilden 
nesle aktarılarak geleneğin devam etmesine 
önem veriliyor.  

Çorap müzesinde el örgüsü çoraplar ve 
bunların yapılış tekniklerini tüm detaylarıy-
la incelemek mümkün. Müzede sergilenen 
çorapların en eskisinin tarihi 1900’lerin 
başına dek uzanıyor. Koleksiyonda patchwork 
tarzında yapılmış, boncuklarla süslenmiş, 
sadece 5 santimetre uzunluğunda olan ilginç 
çorapların yanında örme oyuncaklar da sergi-
leniyor.

 
HOKITIKA ÇORAP MÜZESI
Yeni Zelanda’nın batı kıyısında yer alan, 
doğal güzellikleriyle ünlü Hokitika bölgesi, 
dünyadaki sayılı çorap müzelerinden birine 
de ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda bir 
çorap markası olan Hokitika Sock World, 
çorap üretiminde ve satışında öyle iddialı ki 
sitelerinde “Dünyanın en iyi çorap mağazası” 
ibaresi yer alıyor. Hokitika Sock World’ün 
sahibi Jacquie Grant, çorap mağazasının 
ve müzesinin bölgedeki en turistik nokta 
olduğundan emin, turistlerin göz alıcı kıyı ve 
deniz manzarasından çok çorapları fotoğrafla-
dıklarını söylüyor. 

ANTIKA ÇORAP MAKINELERININ  
DEĞERI 1 MILYON DOLAR
Çorap sektöründe 30 yılı aşkın tecrübesi 
bulunan Grant, el örgüsü çorap tutkusunu 
büyükannelerinden miras almış. 100 yıllık 
örme çoraplardan oluşan koleksiyonunu 
yaklaşık 10 yıl önce müzede sergileme fikrini 
uygulamaya koyan Grant’in çorap müzesini 
özel kılan asıl şey, örgü çoraplar dışında an-
tika çorap örme makinelerini de sergilemesi.  
Müzede bulunan 100’e yakın antika çorap 
örme makinesinin tahmini değerinin bir mil-
yon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 



Örgü Makinaları iğne ve platinleri

Tekstil Makina Yağları

Dikşsiz body 
makineleri

TÜRKİYE MÜMESSİLİ

SOMTEKS AŞ
Orhan TORFİLLİ ve OĞULLARI

 Piyalepaşa Bulvarı Keste İş Merkezi C Blok Kat: 3 34440 Kasımpaşa - Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 251 30 54 (pbx) - Faks: 0212 249 4849

e-mail: info@somteks.com
www.somteks.com

Çorap 
Makineleri

Çorap 
Makineleri

Fine Gauge Hosiery

KERN-LIEBERS KNITTING PARTS GmbH 
Dr.-Kurt-Steim-Straße 35
78713 Schramberg · Germany
E-mail: info@kern-liebers.com
www.kern-liebers.com

• G-rounding, perfect edge rounding right into the
finest sinker throat

• Perfect stamp quality, even with extreme rigidity and
hardness

• Extremely close tolerances in terms of evenness and
length of tip

• OEM co-operation means we meet the toughest
requirements and provide optimum consulting service

• Perfect surface integrity

• Partial hardening for areas or sinkers particularly
prone to wear

Needles · Sinkers · Transfer jacks · Selectors · Miscellaneous machine parts

For years now, KERN-LIEBERS elements have been 
leading the field in the fully-fashioned stockings sector, in
part because of the benefits of rounding. The KERN-
LIEBERS G-Version has become an indispensable market
term for this product group. The perfectly rounded sinker
guarantees an even and consistent stitch pattern.

Guaranteeing trouble-free processing of even the finest
and most delicate yarns.
The risk of filament breaks, which cannot be detected until 
the product is fully processed, is minimised.
KERN-LIEBERS stamping technology allows you to 
process even the most technically demanding products to
a high level of quality and strength. This guarantees a
particularly long product life.
For highly abrasive materials, partial hardening is the ideal
enhancement to standard sinkers, maximising the sinker
replacement interval.

Our needle range is rounded off with an extensive range of
parts.

The KERN-LIEBERS product range

KERN-LIEBERS quality

Variety. Quality. Competence.

G-Rounding

Partial hardening
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Sinkers and needles for single and double cylinder
sock machines

KERN-LIEBERS KNITTING PARTS GmbH 
Dr.-Kurt-Steim-Straße 35
78713 Schramberg
E-mail: info@kern-liebers.com
www.kern-liebers.com

• Highest demands in terms of product quality, 
evenness, rounding and hardening

• Renowned and proven KERN-LIEBERS quality

• OEM co-operation for toughest requirements

• Highly flexible

• Perfect surface integrity

• Partial hardening for heavily strained areas of parts

Single cylinder sock machines:

Needles · Sinkers · Transfer jacks · Selectors · Cylinder
bars · Miscellaneous machine parts

Double cylinder sock machines:

Needles · Sliders · Sinkers · Selectors · Bluff bits · 
Miscellaneous machine parts

Comprehensive complete product range for virtually all
machines worldwide.
Due to close co-operation with leading machine manu-
facturers, KERN-LIEBERS products meet all OEM speci-
fications.
Good surface integrity and rounding make KERN-
LIEBERS sinkers the ideal solution, even for the finest
yarns. The variety of our product range means that the
right part is always available.
KERN-LIEBERS stamping technology ensures trouble-free 
manufacture of technically demanding transfer jack forms.

Selectors are available in a range of variants. Heavily 
strained areas such as selector feet are also available with
partially hardened feet.
With their perfect running characteristics, the sliders 
available for double cylinder sock machines are ideal for
even the highest machine speeds.

Our extensive range of parts is rounded off with a large
needle range .

The KERN-LIEBERS product range

KERN-LIEBERS quality

Variety. Quality. Competence.

Sinkers and needles for flat bed knitting machines

KERN-LIEBERS KNITTING PARTS GmbH 
Dr.-Kurt-Steim-Straße 35
78713 Schramberg
E-mail: info@kern-liebers.com
www.kern-liebers.com

• Highest demands in terms of product quality, even-
ness, rounding and hardening

• Renowned and proven KERN-LIEBERS quality for all
needle bed elements

• OEM co-operation means we meet the toughest
requirements and provide optimum consulting service

• High flexibility with relation to new product charac-
teristics and the continual improvement process

• Perfect surface integrity

• Spring elements with an unusually long service life

Needles · Selectors · Couplings · Sinkers · Needle bed bars ·  Miscellaneous machine parts · Assemblies

Large product range for all important flat bed knitting
machines. Due to close co-operation with leading machine
manufacturers, KERN-LIEBERS products meet OEM speci-
fications exactly.
Optimum matching of parts and needles. Years of expe-
rience with fineblanked and stamped parts coupled with

the expertise of the KERN-LIEBERS Springs division
paved the way for expansion of our product range into 
the flat bed sector.

Our established range of parts is well rounded off with 
a large needle range.

The KERN-LIEBERS product range

KERN-LIEBERS quality

Variety. Quality. Competence.

Sinkers and needles for large circular knitting machines

KERN-LIEBERS KNITTING PARTS GmbH 
Dr.-Kurt-Steim-Straße 35
78713 Schramberg
E-mail: info@kern-liebers.com
www.kern-liebers.com

• G-rounding, perfect edge rounding right into the
finest sinker throat 

• Perfect stamp quality, even with extreme rigidity and
hardness

• Extremely close tolerances in terms of evenness and
length of tip 

• OEM co-operation means we meet the toughest
requirements and provide optimum consulting service

• Partial hardening for areas or sinkers particularly
prone to wear 

• Tapered sinkers with a constant thickness tolerance

Needles · Sinkers · Needle jacks · Selectors · Cylinder bars · Miscellaneous machine parts and assemblies

The world's largest range of sinkers by KERN-LIEBERS,
providing the basis for parts in the large circular knitting
sector. Always the right sinker – whether for single jersey,
plush or fleece, no matter what the application.
For abrasive yarns such as Polyester semidull or Spandex,
partial hardening in the jack area of the "Polyester Sinker"
provides the ideal solution for long run times and extended
replacement intervals.
Delicate yarns such as multifilament yarns require perfect
rounding in the jack area to protect against capillary breaks.
Properties that only our "G-Sinker" provides.

Our sinker range is rounded off with a wide variety of 
fleece and plush sinkers (lowest handle heights down to 
H 1.0 make the greatest demands on production).

A large range of selectors (also available as complete sets) 
and miscellaneous important parts for Jaquard machines
also meet the highest standards with regard to manufac-
turing technology.
Many machine parts are now also available for a large
number of Autostriper machines. 
Working closely together without the machine engineering
companies, KERN-LIEBERS is continuously developing new
products, with OEM quality always in the foreground.

A constantly growing line of needles for single jersey 
double-jersey and rib completes our comprehensive range
of parts.

The KERN-LIEBERS product range

KERN-LIEBERS quality

Variety. Quality. Competence.

G-Rounding

Partial hardening
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MODA

GIYIM 
STILLERI 
ÇORAPLA 
RENKLENIYOR
Değişen ve renklenen çorap modelleri, 
klasikten spora her türlü giyim tarzına 
imzasını atmak isteyenlere özgün 
alternatifler sunuyor.  

Giyim stilleri, modanın etkisiyle olduğu 
kadar insanların kendi zevklerine ve 
ihtiyaçlarına göre de değişkenlik gös-
teriyor. Son yılların en etkili stil ta-

mamlayıcısı ise hiç kuşkusuz çoraplar. Artık 
çoraplarda akla gelebilecek her türlü desen 
ve renk çeşitliliğini bulmak mümkün. 
Eskiden yazılı tişörtlerle kendilerini ifade 
etmeyi seven gençler için de yazılı çoraplar, 
mesajlarını dış dünyaya duyurmaları için yeni 
bir seçenek haline gelmiş durumda. Çoraplar 
renkleri, desenleri ve taşıdıkları mesajlarla kıyafe-
tin öne çıkan parçası oldular. 

ÇORAPLAR ARTIK STIL BELIRLEYICISI
Sokak modasını ve Z kuşağının giyim tercihlerini 
takip etmek için çorap tasarımlarındaki büyük 
dönüşüme bakmak yeterli. Çoraplar, bir zamanla-
rın arka planda belli belirsiz rollerini üstlerinden 
atıp stil belirleyici konuma yükseldiler. Öyle ki 
yerleşik kalıpları kırmada çorabın oynadığı rol 
giderek büyüdü. Artık insanlar siyah, şık bir takım 
elbisenin altına renkli bir çorap giyerek kendi 
stillerini yaratıyorlar. Kendi tarzını ortaya koymayı 
seven kadınlar zarif bir gece elbisesi ve çiçeklerle 
süslenmiş ince çorap tasarımını kombinleyerek 
önemli bir davete katılabiliyor. Spor giyimde 
çorapların sadece rahat ve sağlıklı malzemeden 
yapılmış olmasına değil görünümüne de önem 
veriliyor. Hipster ve vintage gibi özgün stiller, 
çorabın dokunuşuyla tamamlanıyor. 



KLASIK ŞIKLIĞA RENKLI 
DOKUNUŞLAR
Klasik stil, birbiriyle uyumlu renklerin bir ara-
da kullanıldığı, sade ve düz kesimlerin tercih 
edildiği, modası geçmeyen bir giyim tarzıdır. 
İş görüşmelerinden davetlere herkesin giysi 
dolabında klasik giyime uygun en az bir iki 

parça kıyafet vardır. Klasik 
giyim tarzında en çok 
tercih edilen parçaları 

ipek bluz, kumaş 
pantolon, düz kesim 

elbise, mini ya da kalem 
etek olarak saymak mümkün. 

Erkek giyiminde ise pantolon, gömlek ve 
ceketten oluşan klasik takım elbiseler başta 
olmak üzere yine gömlek-pantolon ya da şık 
bir kazak-pantolon ikilileri sayılabilir. 
Klasik giyim stilinde seçilen kıyafetin baskın 
rengine göre çorap seçmek uygun olacaktır. 

Klasik tarzda hâkim renk siyah olduğu için ge-
nelde siyah çoraplar, şık bir tamamlayıcı olarak 
talep görüyor. Ancak son yıllarda çorapların 
modanın belirleyici parçalarından biri haline 
gelmesi, bazı iddialı seçimleri de beraberinde 
getirdi. Artık klasik kesim siyah ya da lacivert 
takım elbiseyle kombinlenmiş renkli ve desenli 
çoraplar görmek, hiç de şaşırtıcı değil. Kadın 
giyiminde de şık bir gece elbisesini mor külot-
lu çorapla ya da asimetrik çizgilerle süslenmiş 
bir diz üstü çorabıyla beraber giymek son 
derece moda. 

FEMINEN GÖRÜNÜMDE 
ÇORAPLARIN ROLÜ BÜYÜK
Feminen giyim tarzı denince kloş kesim etek 
ve elbiseler, dantel veya tül detaylarıyla hare-
ketlendirilmiş bluzlar, zarif aksesuarlar akla ge-
liyor. Feminen kelime olarak kadınsı anlamına 

geliyor. Modada feminenlik genellikle kadınsı-
lığı ön plana çıkaran kesimler, doğaya öykünen 
desenler ve pastel tonlarla temsil ediliyor. Bu 
tarzın romantik detaylarından biri de çoraplar. 
İnce topuklu ayakkabılarla giyilen siyah ya da 
ten rengindeki külotlu çoraplar, feminen görü-
nümün olmazsa olmazları arasında. Yine çorap 
modasının büyük değişimiyle son yıllarda 
feminen giyim stilinde öne çıkan akımlardan 
biri diyagonal ya da asimetrik desenli ince kü-
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Son yıllarda çorapların modanın belirleyici 
parçalarından biri haline gelmesi, bazı 
iddialı seçimleri de beraberinde getirdi. 

Artık klasik kesim siyah ya da lacivert takım 
elbiseyle kombinlenmiş renkli ve desenli 

çoraplar görmek, hiç de şaşırtıcı değil.

lotlu çoraplar oldu. Birçok çorap markası ince 
ve zarif külotlu çorap koleksiyonlarına desenli 
modelleri de eklediler. 

Feminen giysi stillerine çorapların damgası-
nı vuran en yeni modelse Japon tasarımcı Liri-
ka Matoshi’nin koleksiyonunda yer alan çiçek 
desenli külotlu çoraplar oldu. Tasarladığı peri 
masallarından çıkmış gibi görünen romantik 
elbiselerle tanınan Matoshi, çiçek desenli file 
çoraplarından oluşan renkli koleksiyonuyla 
feminen giyim stilini sevenlerin gözdesi oldu.

SPOR TARZIN YILDIZI ÇORAPLAR
Spor giyimi sevenler son yıllarda giderek 
artarken pandemiyle birlikte bu giyim stiline 
yönelik talepte patlama yaşandı. Artık sokakta 
ya da evde pek çok insan, her şeyden önce 
rahat hissedeceği şekilde giyinmeyi tercih edi-
yor.  Spor giyimde en çok öne çıkan parçalarsa 
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mevsime göre sweatshirt ya da tişört, eşof-
man altı ya da tayt ve elbette spor ayakkabıy-
la giyilecek rahat bir spor çorabı. 

Spor giyim tarzı aslında her zaman çok 
sevildi ve talep gördü ama son zamanlarda bu 
tarzı alışılmadık yerlerde ve sıra dışı kom-
binlerle de görmek mümkün oluyor. Takım 
elbisenin altına sneakers giymek ya da eşof-
man takımını ışıltılı aksesuarlar ve pahalı bir 
çantayla kombinlemek, moda dünyasının son 
trendlerinden. Çorap modasındaki değişim, 
spor kıyafetlere de sirayet etmiş durumda. 
Eskiden sadece rahat ettirsin ama çok da göze 
batmasın diye seçilen spor çorapları artık 
giyim stilinin başrolüne yükselmiş durum-
da. Dize kadar çıkan çizgili havlu çoraplarla 
koşanlar ya da renkli ve yazılı çoraplarıyla ken-
dini ifade eden kaykaycılar, zamanın ruhunu 
yansıtıyor.  Özellikle gençler, eşofmanlarının 
ya da canvas pantolonlarının bilek kısımları-
nı yukarı çekerek çoraplarının görünmesine 
büyük önem veriyorlar. 

HIPSTER GIYIMIN 
VAZGEÇILMEZ PARÇASI
Hipster, kelime olarak yenilikçi anlamına ge-
liyor. Kelimenin ve akımın kökeninde 60’la-
rın hippie’leri var. Hipster tarzı giyimde de 
ön plana çıkan nokta rahatlık. Ancak burada 
spor giyimden biraz farklı olarak daha stilize 
edilmiş bir rahatlıktan bahsetmek gerekiyor. 
Bu stilin yıldız parçaları erkeklerde skinny 
pantolonlar ve slim fit gömlekler, kadınlar-
da ise salaş elbise ve eteklerle vintage üstler. 
Büyük ve otantik takılar da hipsterlar tarafın-
dan tercih ediliyor. Kalın çerçeveli ve renkli 
gözlükler, erkeklerde sakal ve bıyık, kadınlarda 
doğal saç, bu modanın diğer ayrıntıları arasın-
da geliyor. Çoraplar ise hipsterlar için bir ifade 

alanı haline gelmiş durumda. 
Sevdikleri film karesini, mü-
zisyeni ya da aforizmayı baskı 
olarak çoraplarında taşımayı ve 
bunu gösterecek biçimde gi-
yinmeyi seviyorlar. Hipsterler, 
geometrik desenlere, diyagonal 
çizgilere de yer veren çorap ta-
sarımlarını kullanmaktan keyif 
alıyorlar. Renkler arasındaki 
zıtlık, hipster görünümü için 
önemli, aslında giyimlerinde 
kahverengi, yeşil gibi doğa 
tonlarını sevseler de çorapla-

rında kırmızı, mor gibi canlı renklerle farklı 
görünümlerini vurgulamak istiyorlar. 

VINTAGE RUHA GELENEKSEL ÖRGÜ 
ÇORAPLAR YAKIŞIR
Vintage, geçmişte moda olmuş eşya ya da 
giysilerin yeniden kullanılmasıyla oluşan bir 
stil. Nostalji severler ve eskinin modasını 
bugüne tercih edenler için biçilmiş kaftan 
olan vintage giyimde, geçmişte moda olmuş 
herhangi bir parçayı günümüzdeki bir par-
çayla kombinlemek mümkün. Dönemler 
arasında gezinmek de aynı şekilde sıklıkla 
tercih ediliyor. 60’ların modası çiçekli bir 
bluz, 80’lerde patlamış klasik bir jean 
pantolonla birlikte kombinlenebiliyor. 
Trençkotlar, İspanyol paça pantolonlar 

ve her türlü el örgüsü kazak, yelek, hırka 
gibi giysiler vintage stilin alametifarikaların-

dan. Birkaç kuşak önceki aile büyüklerinden 
kalma takılar ve şal, şapka gibi aksesuarlar da 
oldukça popüler. 

Vintage giyim tarzında çorapların rolü iki 
şekilde ortaya çıkıyor. Birincisi geleneksel el 
örgüsüyle üretilen çoraplar. Örgü çoraplar, 
tıpkı örgü kazaklar ve hırkalar gibi vintage 

giyimin aradığı nostaljik ruha en uygun par-
çalardan biri. Çoraplarda öne çıkan bir diğer 
özellik ise desenlerde kendini gösteriyor. Daha 
çok eski zamanlarla özdeşleşmiş baklava desen-
li, kareli, burun kısmı farklı renkte tasarlanmış 
çoraplar, vintage giyim stiline sahip olanların 
tercihlerini oluşturuyor.

Renkler arasındaki zıtlık, hispter 
görünümü için önemli, aslında 
giyimlerinde kahverengi, yeşil gibi 
doğa tonlarını sevseler de çoraplarında 
kırmızı, mor gibi canlı renklerle farklı 
görünümlerini vurgulamak istiyorlar. 
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Anadolu’da halen yaşayan bir gelenek olan çorap örücülüğü, toplumların 
geleneklerini, göreneklerini, sevinç ve hüzünlerini nesilden nesile aktarmanın

 sözsüz aracısı olmaya devam ediyor.

Zamana direnen gelenek

ÇORAP ÖRÜCÜLÜĞÜ
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Anadolu topraklarında çorabın ilk 
ortaya çıktığı noktaya gitmek için 
çok eskilere, milattan önceki dönem-
lere bakmak gerekiyor. Yunan şair 

Hesoidos MÖ. 8. yüzyılda piloi denilen, hayvan 
kılından yapılma bir ayakkabı astarından bah-
seder. Kaynaklar, MÖ. 5. yüzyılda Altay Pazırık 
Kurganında keçe malzemeden yapılmış çoraplar 
bulunduğunu gösteriyor. Bu çorapların koçboy-

nuzu süslemeleriyle bezeli olması çorapta, motif 
kullanım tarihinin ne kadar eskilere dayandığına 
da işaret ediyor. Milattan sonra 2. yüzyıldan 
itibaren de hayvan postu, keçe gibi sert malzeme-
lerden çorap muadili giysilerin yaygın biçimde 
üretildiği ve kullanıldığı biliniyor. 

Çorap örmeciliğinin tarihi de milattan önceki 
dönemlerde başlıyor. MÖ. 3 binli yıllarda Orta 
Asya, Çin ve Mısır’da çorap örmeciliği yapıldığı-
na dair bulgular var. Günümüze ulaşan en eski 
çorap örnekleri ise Londra’da Victoria & Albert 
Müzesi’nde sergilenen düz pamuklu dokuma 
çoraplar. Örgü çoraplar, başta temel ihtiyaç, sonra 
da duygu, düşünce, gelenek ve göreneklerin ak-
tarıcısı olması nedeniyle her coğrafyada kendine 
yer bulmuş. İlk çıkış noktası olan Doğu ülkelerin-
den ticaret gemileriyle İspanya, İngiltere, İtalya, 
İskoçya’ya yayılan örgü çoraplar, artık 12. yüzyıla 
gelindiğinde tüm dünyayı sarmış. Her toplum 
kendi renklerini, motiflerini, hikâyelerini örgü 
çoraplara aktarmayı, kendi ihtiyaçları ve zevkleri 
dahilinde örgü teknikleri geliştirmeyi sürdürmüş 
ve bu sıcak gelenek, günümüze dek ulaşmış. 

Örgü çoraba duyulan ilgi arttıkça çorabın 
üretimi ve satışıyla ilgili profesyonel bir alan da 
oluşmaya başladı. Günümüzde de moda akımla-
rının başlatıcısı ve tekstilin yön verici şehri olan 
Paris, 13. yüzyılda ticari olarak örme giysilerin 
üretildiği ilk yer oldu. 1366’da Paris’te açılan 
örme loncasıyla şehir bir ilke daha imza attı. 

İlk çorap örme tezgahının açıldığı yer ise 
İngiltere. 1589 yılında, aslında bir papaz olan 
William Leey’nin elle ve ayakla çalışan örgü ma-
kinesini icat etmesiyle de el örgüsü çoraplar artık 
ticari bir meta haline geldi. 

TÜRKIYE’DE ÖRGÜ ÇORAP 
GELENEĞI HÂLÂ CANLI
Hem yün, pamuk ve iplik kalitesi hem de gelişen 
teknolojileri üretime entegre etme başarısı 
sayesinde Türkiye, dünya çorap sektörünün 

Kullanım amaçlarına göre 
de sınıflandırılan örgü 

çoraplarda gündelik, tören 
çorapları, gelin ve damat 

çorabı, çeyiz çorabı, yol çorabı, 
asker çorabı gibi hayatın pek 

çok dönemine ait çoraplar 
bulunur.
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yıldız ülkeleri arasında yer alıyor. Sektörel 
gelişmelerin yanında ülkemizde el örgüsü 
çorapların geleneksel ve manevi boyutu da halen 
korunmakta. Özellikle Anadolu kentlerinde 
kadınlar, çorap örücülüğüne hem kişisel kullanım 
hem de gelir kapısı olarak devam ediyorlar. 
Örgü çoraplar motif, renk ve örgü tekniği olarak 
her bölgeye göre farklı özelliklere sahip. Örme 
tekniği; burun, topuk, konç, bilek ve başlık 
bölümlerinden oluşur. Örgü teknikleri düz, 
ajurlu, renkli, motifli gibi isimlerle anılır. 

COĞRAFI BÖLGE KOŞULLARI HAM 
MADDEYI BELIRLIYOR
Malzeme açısından bölgelerin hayvancılık ve 
tarım alanlarında sahip oldukları olanaklar, 
temel belirleyici oluyor. Buna göre önemli bir 
pamuk yetiştiricisi olan Ege Bölgesi’nde pamuk, 
hayvancılıkta ileri olan Doğu Anadolu’da yün, 
Orta Anadolu’da ise tiftikten yapılma ham 
madde öne çıkıyor. Örgü çoraplar özelliklerine 
göre ak çorap, nakışlı çorap, alaca çorap, 
kınalı çorap gibi farklı isimler alıyor. Örgü 
tekniklerinde de farklılıklar mevcut. Çoraplar 
tek şiş, iki şiş ya da beş şiş denilen tekniklerden 

biriyle yapılıyor. Hızlı çorap örmek için bir 
taktik de geliştirilmiş. Örmede kullanılan küçük 
şişlere iğ deniliyor. İğlerin ucu bir eğe yardımıyla 
çengel şekline getiriliyor, çengel daha hızlı çorap 
örmeyi sağlıyor. 

Kullanım amaçlarına göre de sınıflandırılan 
örgü çoraplarda gündelik, tören çorapları, gelin 
ve damat çorabı, çeyiz çorabı, yol çorabı, asker 
çorabı gibi hayatın pek çok dönemine ait çorap-
lar bulunuyor. 

HER MOTIF AYRI BIR HIKÂYE 
Anadolu örgü çorapçılığı denildiğinde şiş 
kullanımı ve örgü teknikleriyle doğan farklılıklar 
bir yana asıl öne çıkan şey kuşkusuz motiflerdeki 
özgünlük ve derinlik. 

Örgü çoraplar yüzyıllardır duyguların, 
düşüncelerin, hikâyelerin, gelenek göreneklerin 
renk ve desenlerle aktarılmasına imkân sunmuş, 
Anadolu’nun birçok geleneğinde, kutlamasında 
ya da yas tutmasında kendisine yer bulmuş. 
Kadınlar sevinçlerini, hüzünlerini, hayallerini 
ve kırgınlıklarını ördükleri çoraba aktarmışlar. 
Örgü çoraplarda doğa bezemelerine çokça yer 
verilir. Geyik, ceylan, koç, kuş, kelebek gibi hay-
vanlara, gül, lale gibi çiçeklere sıklıkla rastlanır. 
Örgü çoraplarda küpe, sandık, ibrik gibi takı-
ların ve ev eşyalarının kullanımı da aktarılmak 
istenen hikâyeye uygun olarak görülür. Geomet-
rik bezemeler de bir diğer tercih edilen motif 
çeşidini oluşturuyor. Baklava desenli, yıldız 
ya da çapraz desenli motifler, örgü çoraplarda 
sıklıkla karşımıza çıkar. 

Çorapların geleneklerin diğer nesillere aktarıl-
ması rolünün yanında yörede yayılan hurafeleri, 
söylentileri, batıl inançları da yansıtarak gündelik 
tarihe tanıklık etmek gibi bir misyonları var.

ÇORAP ÖRÜCÜLÜĞÜNDE KULLANILAN MOTIFLERIN ANLAMLARI

Örgü çoraplarda kullanılan motifler Ana-
dolu’nun kadim kültüründen, Türk mi-
tolojisinden ve geleneklerinden izler taşır. 
Sıklıkla kullanılan, günümüze dek ulaşmayı 
başarmış motiflerin en bilinenleri arasında 
yin-yang, yılan ve ejderha öne çıkıyor. 
Yin-Yang: Doğu mitolojisinde özel bir 
yeri olan bu sembol, Çin ve Moğolistan’ın 
bilinen en eski sembollerindendir. Hayat-
taki iyi ve kötüyü, siyah ve beyazı, zıtlıklar 
ve benzerliklerin uyumunu, kısace dengeyi 
simgeler. Yin-yang’ın iç içe geçmiş elipsler 
şeklindeki yaygın çiziminden çok primitif 
hali olan S harfine benzer motiflere ise Ana-
dolu’daki örgü çoraplarında sıkça rastlanır. 
Bu motif, mutluluk ve sağlık anlamı taşır.

Örgü çoraplar yüzyıllardır 
duyguların, düşüncelerin, 
hikayelerin, gelenek göreneklerin 
renk ve desenlerle aktarılmasına 
imkan sunmuş, Anadolu’nun birçok 
geleneğinde, kutlamasında ya da yas 
tutmasında kendisine yer bulmuştur.

Ejderha: Gerek Anadolu’da gerekse doğu 
uygarlıklarında karşılaşılan önemli figür-
lerden biridir. Pek çok mitolojik anlatıya, 
destana, masala konu edilen ejderhalar, 
çorap örgücülüğünde bereket ve şifa anla-
mı taşır. 
Yılan: Tıp biliminin de sembolü olan yı-
lan, çorap örgücülüğünde kuvvetli ve uzun 
ömrü simgelemek amacıyla kullanılır. Sivas 
yöresinde yapılan örgücülükte “deli yılan” 
adıyla anılır. 
Yıldız: Yıldız sembolü, yine kökeni Türk 
mitolojisine dayanan bir motiftir. Köşe 
sayılarına göre farklı anlamlar taşır. Ge-
nellikle kem gözlerden, nazardan koruma 
amacıyla işlenirler.
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Çoraplarımızı giyenler 
“Ben Buyum” desin istiyoruz
Piloi Socks kurucularından 
Murat Huvaj; “Çorap tasarım-
larımızda renkliliği, çeşitliliği 
ve özgünlüğü baz aldık. İn-
sanların bizim çoraplarımızı 
giydikleri zaman kendilerini 
rahat hissetmelerini ve ‘ben bu-
yum’ diyebilmelerini istedik” 
diyor.

Piloi Socks markası, görsel sanatlar 
alanında eğitim almış üç arkadaşın 
çoraplara duyduğu ilgiden doğmuş. 
Sokak modasını yansıtan renkli ve sıra 

dışı desenlere sahip çoraplar, zamanın ruhuna 
uygun olarak sadece internet üzerinden satın 
alınabiliyor. Markanın kurucusu ve tasarım-
cısı Murat Huvaj; “Renkleri istediğimiz gibi 
kullanma fikri ve bunu çoraba yansıtmak bize 
ilk başta çok çekici geldi” diyor. Başlarda çorap 
üreticilerini kendi tasarımlarına ikna etmek-
te zorlanmışlar ama sonunda istedikleri gibi 
özgün tasarımlara ve renklere sahip çorap-
ları üretmeye başlamışlar. Satışlarını online 
mağazalardan devam ettiren Piloi Socks, yakın 
zamanda ETSY ve Amazon’da da yer almayı 
planlıyor. Murat Huvaj ile markanın varoluş 
hikâyesini konuştuk.

Piloi Socks nasıl doğdu? Tasarımlarınızın 
üretimleri nerede gerçekleşiyor? 
Piloi Socks 2019 yılında üç çorap düşkünü 
arkadaşın girişimleriyle İstanbul’da doğdu. Tüm 
tasarım, geliştirme ve üretim süreci İstanbul’da 
gerçekleşiyor. Kendi tasarım duygumuzla yeni-
den yarattığımız çorapların; üretim aşamasında 
kullanılan ipler, makinalar, işçilik gibi hususla-
rına son derece dikkat ettik. Çorapların da bir 
ifade biçimi olabileceği düşüncesi bizleri çok 
heyecanlandırıyor.

Piloi Socks’un yaratıcı ekibinde görsel tasa-
rımcılar bulunuyor. Daha önceki işlerinizle 
çorap tasarımı arasındaki benzerlikler ve 
farklılıklar nelerdi? Çorap tasarımı fikri 
nasıl çıktı?

Ekipteki herkes görsel tasarım eğitimi aldığı 
ve bu yönde üretimler yaptığı için adaptas-
yon aslında çok da zor olmadı. İlk tasarım ve 
geliştirme noktasında yaklaşık 70-80 farklı 
tasarımın arasından, şu an elimizde olan altı 
model ortaya çıktı. Sadece üretime geçmeden 
önce tasarımlarımızın endüstriyel makinalar 
için yapılacak olan teknik çizimleri için destek 
almamız gerekti.

Çorap tasarımında sizi çeken şeyler neler? 
Sizce çoraplar tasarımcıya hangi imkânları 
sunuyor? Kısıtlandığınızı hissettiğiniz nokta-
lar neler oluyor?
Renkleri istediğimiz gibi kullanma fikri ve 
bunu çoraba yansıtmak bize ilk başta çok çekici 
geldi. Fakat sonra fark ettik ki çorap dünyası 
genelde tek düze ilerliyor ve üreticiler yenili-

Piloi Socks Kurucusu Murat Huvaj:
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ğe pek açık değiller. Üreticileri kendi tasarım 
dünyamıza ikna etmek zorunda kaldık. Hatta 
çoğu yapamayacağını söyleyerek bizi reddetti. 
Bu süreç biraz zordu. 

Nasıl çoraplar tasarlamayı seviyorsunuz? He-
def kitleniz kimler, ana temalarınız neler? 
Biz sokak kültürünü ve sokağın çeşitliliğini, 
renklerini çoraplarımıza yansıtmayı hedefledik. 
Hedef kitlemiz de sokağın ve bu kültürün tüm 
paydaşları aslında.

Çoraplar son yıllarda mesaj verme, tarzını 
yansıtma alanları gibi kullanılmaya başlandı. 
Sizin felsefenizde de yer alan bu akım hak-
kında neler düşünüyorsunuz? 
Moda aslında uzun yıllardır kendini ifade etme 
biçimi olarak kullanılıyor. Çorabın da bundan 
uzak kalması düşünülemezdi. Eskiden çok 
küçük bir topluluk tarafından kullanılan renkli 
çoraplar garipsenirdi. Fakat insanlar şu an kendi 
fotoğraflarını bile çoraplara bastırmak istiyorlar. 
Biz kendi çorap tasarımlarımızda da renkliliği, 
çeşitliliği ve özgünlüğü baz aldık. İnsanların 
bizim çoraplarımızı giydikleri zaman kendilerini 
rahat hissetmelerini ve “ben buyum” diyebilme-
lerini istedik.

Türkiye çorap ihracatında Çin’den sonra 
ikinci sırada. Sizce çorap tasarımında hangi 
noktadayız? Türkiye’nin geleneksel örgü 
çorapları, motifleri ya da kendine has mizahı, 
güncel kültürü, çoraplara daha fazla yansı-
yabilir mi? Çorap tasarımı hangi noktalarda 
gelişmeli?
Biz halen yeterli çeşitliliğe ulaşmadığımızı düşü-
nüyoruz. Bu toplumsal bir soruna denk düşüyor 

aslında. Renkli çorap giydiğiniz de garipsenip 
yadırganabiliyorsunuz. Bunun belli çekinceler 
oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple renkli 
çorap ve motifli çoraplar için yeterince talep 
oluşmadığını görüyoruz. Sıradanlık hala genel 
kabul ve güvenli bir liman oluşturuyor maalesef.

Genel olarak pandemi dönemini nasıl ge-
çirdiniz? Sektörde ve size ulaşan taleplerde 
gözlemlediğiniz farklılıklar oldu mu?
Kapanmayla birlikte insanlar evlerinde daha 
fazla vakit geçirdikleri ve tüm tüketim alışkan-
lıklarını değiştirdikleri için tekstil dünyasında 
olduğu gibi çorap sektöründe de çok büyük 
bir düşüş yaşanıyor. Bunun geçici bir süreç 
olduğunu ve bahar-yaz aylarında yeni normal-
leşme ile birlikte tekrar sokağa döneceğimizi 
düşünüyoruz.

Satışınızı siteniz üzerinden online olarak 
sürdürüyorsunuz. Fiziki mağaza açmayı 
planlıyor musunuz? Türkiye e-ticarete pan-
demi döneminde daha fazla ısındı. Gelecekte 
geleneksel ve online alışveriş dengesi nasıl 
belirlenecek?
Fiziki mağaza açmayı hiçbir zaman düşünme-
dik. Sektörün tamamının geleceği e-ticarette. 
Keza pandemi süreciyle birlikte gördük ki İndi-
tex grup gibi bütün önemli ve büyük markalar, 
yatırımlarını e-ticaret yönünde yapıyor. Ve fiziki 
mağazalar teker teker kapanıyor. Biz bu süreçte 
piloisocks.com’un yanı sıra Hipicon, Çiçeksepe-
ti ve Trendyol üzerinden satışlarımızı sürdürü-
yoruz. Yakın zamanda da Amazon ve ETSY’de 
olmayı planlıyoruz.

“Biz sokak kültürünü 
ve sokağın çeşitliliğini, 
renklerini çoraplarımıza 
yansıtmayı hedefledik. 
Hedef kitlemiz de 
sokağın ve bu kültürün 
tüm paydaşları 
aslında.”
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Doğru çorap seçiminin 
ayak sağlığı üzerindeki 
etkisi yadsınamaz. 
Çoraplar, üretildiği 
malzemeden ayak 
yapısına ve kullanım 
durumuna bağlı olarak 
çok çeşitli sebeplerle insan 
sağlığını etkiliyor. 

Gün içerisinde özellikle dışarıda 
geçirilen zamanda hava almayan 
ayakların sağlığı için doğru çorap 
seçimi büyük önem taşıyor. Ço-

raplar, kişinin gün içerisindeki konforunda da 
önemli bir role sahip. Çorap tercihinde hem 
sağlık hem de konforla ilgili sorunlar yaşa-
mamak için dikkat edilmesi gereken şeylerin 
başında ergonomi geliyor. Seçilen çorabın 
boyutuyla ayaklar tam bir uyum göstermelidir. 
Çorap kesinlikle küçük olmamalı, bileklerde 
sıkma yapmamalı, aynı şekilde büyük de olma-
malı, ayak parmakları rahatça hareket ederken 
çorabın topuk kısmı da ayak topuğuna tam 
oturmalıdır. Çorabın esneyebilen bir malze-
meden yapılmış olması, ayak sağlığı açısından 
daha yararlıdır.

ÇORAP SEÇIMINDE 
MALZEMENIN ÖNEMI BÜYÜK
Çoraplar artık özellikle Z kuşağı için bir stil 
aktarıcısı haline geldiyse de varoluş sebepleri 

görünümden ziyade işlevsel olma özelliğini 
sürdürüyor. Çorapların ayağı dış etkilerden, 
terden, soğuktan ve berelenmelerden koruma 
görevi, halen ilk sırada. Son yıllarda tekstilde 
görülen teknolojik gelişim, çorap üretiminde 
kullanılan ham maddeleri de dönüştürdü. 
Artık her biri farklı avantajlar sunan çok sayıda 
çorap seçeneği mevcut. 

Çorapların çoğu zaman gün boyunca 
giyildiğini, ayakların çorap malzemesi izin 
verdiği ölçüde nefes alabildiğini düşününce 
çorapta malzeme seçiminin önemi daha çok 
anlaşılıyor. Ayaklar, vücudun en terli bölge-
lerinden biri, bir tek ayak 250 bin ekrin ter 
beziyle kaplı. Bu nedenle çorap üreticilerinin 
malzeme seçimindeki ilk hususları terletmeye-
cek özellikte çorap üretmek oluyor. Bu konuda 
terlemeyi önleyen iplikler mevcut. Bunlar 
arasında merinos yünü, ham madde olarak 
öncelikli malzemelerdendir. Ayakların birçok 
koşulda kuru kalmasını sağlayan ve yumuşak 
yapısıyla yastıklama özelliği sunan merinos yü-

Ayak sağlığı, doğru çorap 
seçimiyle mümkün
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nünün tek dezavantajı geç kuruması ve diğer 
malzemelere göre daha pahalı olması. 

Naylon ve likra çoraplar ayağı sıkıca sar-
ması ve ayak kemerini desteklemesiyle ayak 
sağlığı için idealdir. İçeriğindeki bileşenlerle 
ayakların su toplamasını önler, nemi azaltarak 
terlemeye engel olur. Soğuk havalarda daya-
nıklı olması ve çabuk kuruması bu tür çorapla-
rın artı özelliğiyken yaz ayları için pek tavsiye 
edilmez.  

Çorap üretiminde en çok kullanılan mal-
zemelerden biri olan pamuk da ayak sağlığı 
için faydalar sunan bir malzemedir. Ancak 
spor yaparken ya da gün içerisinde çok aktif 
olunacağı zamanlarda pamuklu çorap yerine 
daha hafif malzemeli çoraplar tercih edilme-
lidir. Pamuklu çoraplar, nemi hapsettiği ve 
ağırlaştıkları için uzun süreli giyimlerde su 
toplamasına neden olabilirler. 

BAMBU ÇORAPLAR, SON 
YILLARIN GÖZDESI
Son yıllarda moda olan çoraplar arasında 
bambu çoraplar, sunduğu avantajlarla öne 
çıkıyor. Bambu malzemeden üretilmiş 
çoraplar, özellikle yoğun aktivite içerisinde 
olunan zamanlarda ayakların rahat etmesini 
sağlıyor. Bambu ağacının liflerinden elde 
edilen iplik ham maddesiyle üretilen 
bambu çoraplar, hafif ve esnek yapılarıyla, 
ayaklarda yumuşak bir etki oluşturuyor. 
Ayak terlemesini ve buna bağlı olarak bakteri 
oluşumunu önlemeleri de bu çorapların diğer 
artıları. Sürdürülebilir üretime ve organik 

malzeme kullanımına yönelik artan tüketici 
taleplerinin de artmasıyla bambu çorap ve 
benzeri organik malzemeler, altın çağını 
yaşamaya devam ediyor. 

SPOR ÇORAPLARINDA 
TEKNOLOJI ÖN PLANDA
Spor çorapları, bu alana olan teknolojik 
yatırımlar neticesinde çorap modelleri arasında 
en teknik bölümü oluşturuyor. Spor çorapları, 
profesyonel sporcuların gereksinimlerinden 
amatör sporculara ya da sağlık için gündelik 
hayatına sporu da dahil eden herkesin hem 
sağlığını korumak hem de performanslarını 
artırmak için teknolojinin tüm imkânlarından 
faydalanılarak geliştiriliyor. 

Spor çorapları, rekabetin en güçlü oldu-
ğu, tasarımlar kadar üretimde teknolojik ve 
organik malzeme kullanımının da yarıştığı 
bir alan. Nike, Adidas gibi spor giyim devle-
ri, spor çorabında da liderliğe oynuyor. Spor 
çorapları, kullanılan tekniklerin ön planda 
olduğu bir tür olduğu için teknik çorap diye 
de anılır. Her spor aktivitesi için özelleştiril-
miş çorap türleri vardır. Koşu çoraplarında 
ekstra yastıklama, tamponlama gibi özellikler 
öne çıkarken kayak çoraplarında kaval kemiği 
bölgesi ve ayak tabanında takviye öne çıkar. 
Kayak çorapları, kayak botları içinde daha az 
sürtünme ve hızlı dönüşlerde esneklik için 
ince yapıda tasarlanırken dağcılık için hazır-
lanmış çoraplar ekstra sert yünden, kalın ve 
dayanıklı yapıdadır. 

Trekking yapan ya da yürüme 
aktivitesine düzenli olarak vakit 

ayıranlar, ayak sağlıklarını korumak 
için astar çorap kullanabilirler. Astar 

çorapların en temel görevleri nemi 
hapsetmek ve üst katmandaki çoraba, 

dolayısıyla ayağa temas ettirmemektir.
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TREKKING YAPANLARA 
ASTAR ÇORAPLAR 
Trekking yapan ya da yürüme aktivitesine 
düzenli olarak vakit ayıranlar, ayak sağlıklarını 
korumak için astar çorap kullanabilirler. Astar 
çoraplar, yürüyüş çoraplarının altına giyiliyor. 
En temel görevleri nemi hapsetmek ve üst 
katmandaki çoraba, dolayısıyla ayağa temas 
ettirmemek. Astar çorapları tercih etmenin 
bir diğer avantajı da asıl çorabı koruyucu 
görevinin yanında kolayca temizlenip hızlıca 
kuruması. Böylelikle uzun süreli yürüyüş 
turlarına çıkacaklar için bir ya da iki adet 
yürüyüş çorabı ve her gün yıkayıp ayak 
hijyenlerini koruyabilecekleri bir astar çorap 
yeterli olacaktır. 

MEVSIME GÖRE ÇORAP SEÇIMI 
SAĞLIĞI ETKILIYOR
Çorap ve sağlık ilişkisinde bir diğer belirleyici 
etken de bulunulan ortamın sıcaklığına uygun 
seçim yapmak. Ayakların üşümesi ya da 
aşırı terlemesi türlü türlü hastalıklara sebep 
olabiliyor. Kış aylarında yünlü, sıcak tutan 
çoraplar seçmek ilk akla gelen yöntem olsa 
da burada da ayağı havasız bırakan, terleme 
sonucu mantar ve bakteri oluşumuna neden 
olan çoraplardan kaçınmak gerekiyor. Soğuk 
mevsimler için özel olarak üretilen termal 
çoraplar, en sağlıklı alternatif olacaktır. 

BEBEKLERE ÖZEL ÇORAP SEÇIMI
Bebeklerin hassas cilt yapıları düşünüldüğünde 
çorap seçiminin dikkatle yapmanın önemi 

anlaşılıyor. Bebeklerin cildine direkt temas 
eden diğer her şeyde olduğu gibi çoraplarda 
da anti alerjik özellikte malzemeden üretilmiş 
olanları tercih etmek gerekiyor. Yürümeye 
yeni başlamış bebekler için zeminle temasta 
ayakları korumak ve sıcak tutma amacıyla 
çorapların özellikle taban kısmının kalın 
dokulu olması önemli. Genel olarak bebekler 
çorap giymeyi pek sevmez. Onlara konfor 
sunacak, ayaklarını havasız bırakmayacak ve 
en önemlisi sıkmayacak çoraplarla kendilerini 
çok daha rahat hissedeceklerdir. Yaz aylarında 
ayakkabıyla birlikte giyerken rahatsızlık hissi 
yaratmayacak, yüzde 80 pamuk, yüzde 20 
naylon karışımı hafif ve ince dokulu çoraplar 
seçilmeli. 

MEDIKAL ÇORAPLARDA GÜMÜŞ IPI 
TERCIH EDILIYOR
Varis çorabı belki de çorapla sağlık 
teknolojilerinin buluştuğu ilk yöntemlerden 
biri. Mantar, egzama, varis, ödem gibi 
hastalıkların ayak sağlığıyla doğrudan ilgisi 
bulunuyor. Bu tür rahatsızlıklar için üretilen 
medikal çoraplarda nano teknolojisi ve gümüş 
ipi kullanmak, hayli tercih edilen bir yöntem 
olarak öne çıkıyor. 

Gümüş iplik, sunduğu faydalarla medikal 
çorap üreticilerinin gözdesi olmuş durumda. 
Gümüş iplik antimikrobiyal özellikte bir mal-
zemedir. Bu özelliği sayesinde mikrop ya da 
bakteri üremesini önlediği için ayaklarda yara, 
mantar gibi oluşumlara izin vermez. Koku 
yapan bakterilerin üremesini önler. Saf gümüş 
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ipliğin termal özelliği de bulunuyor, ayakların 
sıcak kalmasını sağlıyor. Gümüş elementinin 
yansıtma ve iletkenlik özelliği nedeniyle gü-
müş ipi kullanılarak üretilen çoraplar; yazları 
serin, kışları sıcak tutma özelliği gösterir. Kan 
dolaşımını artırıcı, egzama ve mantar oluşu-
munu engelleyici olması da medikal sektörün-
de gümüş iplik malzemesine gösterilen ilginin 
diğer nedenleri arasındadır. 

ÇORAPLARDA AKILLI 
TEKNOLOJILER ILERLEME 
KAYDETTI
Son yıllarda ise akıllı teknolojiler sayesinde 
çorapların insan sağlığı üzerindeki rolü daha 
da arttı. Çoraplar artık içlerine yerleştirilen 
sensörler sayesinde kalp ve nabız atışını, 
tansiyonu, kan basıncını ve daha pek çok şeyi 
ölçemeye yarıyor. Siren markası tarafından 
diyabet hastaları için geliştirilen ‘“Siren 
Care” adlı çorap da bu uygulamaların en iyi 
örneklerinden biri. Siren Care, sahip olduğu 
akıllı kumaş teknolojisi sayesinde ayak 
derisinin sıcaklığını ölçüyor ve iki ayaktaki 
aynı noktalar arasında veri karşılaştırması 
yapıyor. Yüksek sıcaklık tespit ederse 
bluetooth teknolojisiyle akıllı telefona bildirim 
gönderiyor. 

Başka bir akıllı çorap üreticisi Sensoria da 
geliştirdiği inovasyonla; kullanıcılarına ayağın 
her yere basışını kaydetme ve takip etme 
olanağı sunuyor. Böylece koşucular teknikle-
rini, hızlarını ve kalp, nabız gibi vücut tepki-

leri kaydedebiliyor, bu bilgilerden bir analize 
ulaşabiliyor. 

ÖZELLIKLERINE GÖRE ÇORAPLAR 
VE AYAK SAĞLIĞINA ETKILERI
Çorapların dikiş, kumaş, dokuma gibi 
özellikleri farklı şekillerde ayak sağlığı üzerinde 
etki gösterir. Burada önemli olan kişinin 
kendi bedensel özellikleri ve gereksinimlerinin 
farkında olarak çorap seçimini yapmasıdır. 
Tamponlama özelliği sunan çoraplarda topuk 
ve ayak parmaklarının olduğu kısımlarda 
dokuma yoğunluğu artar. Hatta bu bölgeyi 
daha da sağlam yapmak için bazı çoraplara 
akrilik gibi materyaller de eklenir. Bazı 
çoraplarda kemer takviyeleri bulunur. 
Böylelikle kemerli ayakların ağrı yapmaması, 
bu ağrının topuğa baskı oluşturmaması, topuk 
dikenine sebep olmaması sağlanır.

Çorap ve sağlık ilişkisinde 
bir diğer belirleyici etken de 

bulunulan ortamın sıcaklığına 
uygun seçim yapmak. 

Ayakların üşümesi ya da aşırı 
terlemesi türlü türlü 

hastalığa sebep 
olabiliyor.
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