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Ömer Kadir Arpacı
AYSAD Başkanı

Değerli meslektaşlarım,

Sektörümüzü son dönemde etkisi altına alan 
kırılganlıklar, içinden geçtiğimiz süreçte doğru 
yapılanmayla piyasayı en az etkiler; hatta bazı 
olumlu sonuçlar verir bir biçimde sonuca doğru 
koşuyor.

Finansal sıkıntılar, talep daralması başta olmak 
üzere yaşanan problemlerin hepimiz farkında-
yız. Fakat ben konkordatoların çıktığı ilk gün de 
söylediğim gibi tüm sorunların üzerinden güç-
birliği yapılarak gelinebileceğine inanıyorum.

Mesela konkordato meselesinin gündeme gel-
diği günlerde konuşulanları hatırlayınız. Bu fir-
maların tüm sektörde büyük sarsıntılara neden 
olacağı dile getiriliyordu. Eğer ortada bir mese-
le varsa, yapılacak en iyi iş bir araya gelmektir.

Nitekim biz de AYSAD olarak o gün tüm tarafları 
buluşturduk ve fısıltı gazetesiyle yaygınlaşacak 
bir olumsuzluğun önüne geçmiş olduk. Çünkü 
biliyoruz ki bir konunun şüyuu vukuundan be-
terdir. O süreçte yaptığımız işbirliği zirvesi so-
nuçlarını verdi ve korkulan olmadı. Dalgalanma 
bir kaç firmanın özelinde kaldı. 

Sorunların panzehirinin güçbirliği ve iletişim 
olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. İş haya-
tında riskler ve problemler rahatlıkla oluşabilir. 
Bu atılım bize gösteriyor ki, bir araya gelir konu-
şur ve sorunumuzla yüzleşirsek, sandığımızdan 
daha az bir olumsuzlukla neticelenir.

Yine can sıkıntısı yaratan başlıklardan biri de 
döviz kurundaki artış. Konkordato süreciyle bir-
leşince, piyasadaki korkunun daha da arttığını 
biliyoruz. Oysa her musibette bir hayır vardır. Bu 
sayede vadelerin gerilediğini ve azalan vade-
lerin de malzeme fiyatlarının döviz artışından 
bağımsız hareket ederek, makul seviyelerde 
kaldığını gördük. Şüphesiz dövizdeki değerlen-
menin yarattığı sıkıntılar var. Ama kronikleşmiş 
bir meseleyi de terbiye ettiğini gözden kaçırma-
malıyız. Yani hiçbir şey siyah ya da beyaz değil.

Biz tüm tatsızlıklara karşı, işbirliğini, güçbirli-
ğini sürdürüyor ve etkinliklerimize de son hız 
devam ediyoruz. AYSAD olarak en önemli et-
kinliklerimizden biri de fuarlarımız. 2018 Kasım 
ayındaki organizasyonumuz AYSAF tarihinin en 
iyisi olarak kayıtlara geçti. Bildiğiniz üzere son 

2-3 senedir alım heyetlerine para harcamıyor, 
yani yol ve konaklama masraflarını yapmıyoruz.

Bu hamle, fuara ve sektöre olan inançtan kay-
naklandı. Çünkü dünyadaki alıcıların not def-
terlerine AYSAF’ı kaydettiğini fark ettik. Şu an 
her zamankinden daha çok yabancı alıcı, trendi 
takip edebildiğini düşünerek fuarı, masrafları-
nı kendi cebinden karşılamak suretiyle ziyaret 
ediyor. Bu fotoğraf da bizi başka bir boyutta ce-
saretlendirdi.

Son 2 fuar öncesinde trend seminerleri dizisi 
başlattık. Son olarak geçtiğimiz ay İMA ile an-
laşarak bir trend sunumu gerçekleştirdik. Böy-
lece katılımcılarımız ve üyelerimiz dünya ile eş 
zamanlı olarak eğilimleri takip edebilme fırsatı 
yakalayacak. Hamlemizi bir adım daha öteye 
taşıyoruz. 2020 – 2021 Sonbahar / Kış trend 
sunumunu şimdiden ilan ederek, Lineapelle 
Fuarı’ndan önce 25 Eylül 2019 tarihinde önce 
yapacağız.
Zamanla bu yapının istediğimiz noktalara ula-
şacağından ve yan sanayi firmalarımızın dünya 
ile eş zamanlı trendleri belirler hale geleceğin-
den şüphem yok. Ayrıca bunun kalıcı ve katma 
değerli ihracat için kaçınılmaz olduğunun da 
altını çizmem gerekir.

Sevgili meslektaşlarım; 

İşimizin ne kadar güç olduğunun farkındayız. 
Ayakkabı üretimi gerçekten zor bir süreç ve bu 
yolculukta ayakkabı üreticilerimiz bizlere güve-
niyorlar. Biz de finansal yük istisna olmak üzere, 
bu süreci kısaltmak ve sorunları çözmek zorun-
dayız. Toptan-perakende-üretim entegrasyonu 
çok önemli. Ayakkabının sipariş edilmesinden 
rafa düşmesine kadarki zaman diliminde 120 – 
140 günlük bir pay var. Verimliliğimizi arttırarak, 
dünyada kabul edilen 60-90 gün seviyelerine 
gelebilmeliyiz.  

Üretimde dünyada altıncı sırada olan bir sek-
törün, pazardan da aynı oranda pay alması 
gerekir. İşte bunun da yolu işbirliği içinde ça-
lışmaktan ve dayanışmaktan geçiyor. Güçbirli-
ğinin tüm sorunların tek ilacı olduğunu tekrar 
hatırlatır, fuarımızın sektöre ve katılımcılarımı-
za hayırlı olmasını, başarılı ve verimli geçmesini 
dilerim.

Saygılarımla

Sorunların panzehiri 
güçbirliğidir

Ömer Kadir Arpacı
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Vadeler düşmüşken...

Ayakkabı yan sanayi sektörünün en önemli problemlerinin başında uzun va-
deler geliyordu. Bunun son süreçte firmaları her açıdan zorladığı ve riskini 
hedge edemez, yani sigortalayamaz hale getirdiğini biliyorduk.

Uluslararası alacak sigorta şirketlerinin maksimum 180 günü dikkate aldığı bir or-
tamda, sektörün 18 ay ortalamalardaki vadelerle işi sürdürülebilirliği yoktu. Nite-
kim piyasada yaşanan konkordato problemi ve döviz kuru etkisiyle burada finans 
piyasası tabiriyle bir düzeltme geldi.

Bugün ekonomik koşullar vadeleri kısmen normal oranlara getirirken, kimi zaman 
peşin parayla satışların dahi gerçekleştiğini duyuyoruz. Bu en başta sektörün iç 
finansmanı açısından sıkıntılı gibi gözükebilir.

Lakin inanın sürdürülebilirlik ve firmaların varlığını koruyabilmesi adına çok 
olumlu bir hareket. Yani artık biraz daha herkes ayağını yorganına göre uzatırken, 
ani dalgalanmalarda riskin azaldığı bir fotoğrafın ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

İşte oluşan bu durumu fırsata çevirmek gerekir. Gerek alacak sigorta şirketleriyle, 
gerekse de Türk Eximbank’ın uygulamalarıyla ortaya çıkan döviz riskini devretme 
ya da sigortalama alışkanlığını gözden geçirmemiz gerekiyor.

Hazır böylesi bir olanak da varken, dövizin değerinden çok dalgalanmasının risk 
haline geldiği ortamda dolar ya da avro riskini hedge etmenizi öneririm. Bunun 
daha sağlıklı bir finansman yapısını size getireceğini, bankaların dahi bu yapıyla 
size kredi anlamında daha olumlu bakacağını, ani iniş ve çıkışlarda zararın mini-
mize olduğunu göreceksiniz.

Zira önümüzdeki süreç sadece bizde değil, dünya ekonomisinde belirsizliklerin 
olduğu bir kanala giriyor. Böylesi stabil olmayan ortamlarda riski devretmeyi ciddi 
ciddi konuşmalı, firmalarınızdaki finansman yönetimi yapan kişileri görevlendir-
melisiniz.

Aysad Vizyon Dergisi, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği’nin sektör içi iletişimi 
ve bilgilendirmeyi hedefiyle 5 yıl önce hayata geçirildi. 10. sayımızda yine 
sizlerle birlikte olmanın kıvancını taşıyoruz.

Şüphesiz dünyadaki algıların ve bakış açılarının dijitalleştiği, farklılaşmanın gün-
deme geldiği bir süreçte biz de buna gözlerimizi kapatamazdık. Sizlere daha iyi 
hizmet verebilmek için tasarımımızda değişikliğe gittik. 

Minimalist çizgilere sahip yeni tasarımımızla, yine dopdolu içeriklerimizle ve he-
defe ulaşan reklamlarımızla sizlere ‘yeniden merhaba’ diyoruz.

Saygılarımla

Çetin Ünsalan

EDİTÖR
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Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği 
(AYSAD) Yönetimi, Ocak ayında İs-
tanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ı ziyaret 
etti. AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Kadir Arpacı’nın, beraberinde Başkan Yar-
dımcıları Ahmet Kayalı ve Gürkan Topuz, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuz Aksu, Sait 
Salıcı, Ozan Limoncular ve İsmail Turgut 
ile yaptığı ziyaret Odakule’de gerçekleşti.
Sektördeki en önemli sorunun kalifiye 
eleman bulmak olduğunun gündeme 
geldiği görüşmede AYSAD Yönetimi özel-
likle mesleki eğitimin ve İstanbul’daki 
meslek okullarına öğrenci bulamamanın 
sıkıntılarını yaşadıklarını dile getirdi. İSO 
Başkanı Bahçıvan, bunun üzerine İSO 
olarak son aylardaki en önemli gündem 
konularının mesleki eğitim ve meslek li-
seleri olduğunu dile getirerek Milli Eğitim 
Bakanlığı ile bu konuyla ilgili çok verimli 
bir diyalog ve işbirliği içinde olduklarını 
söyledi.

Dernek olarak gerçekleştirdikleri fuarla-
rın popüler olduğunu ve bu fuarlara ka-

tılımın yüksek olduğunu anlatan Arpacı, 
yabancı katılımcının da büyük ilgi göster-
diğini ifade etti. Ekonomiye bu yönüyle 
büyük bir katkı sundukları halde, sektör-
deki birçok paydaşının yarattığı katma 
değerin başka sektörlerde değerlendiril-
diğini vurguladı.

Dernek olarak önümüzdeki dönem çalış-
malarında İSO’nun da katkı ve destekle-
rini beklediklerini söyleyen Arpacı’ya, İSO 
Başkanı Bahçıvan, iki kurum arasında iş-
birliği için ilgili birimlerin en kısa zaman-
da bir araya gelerek gerekli çalışmaları 
başlatacaklarını söyledi.

DERNEKTEN

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ziyaretinde mesleki 
eğitim bir numaralı gündem maddesini oluştur-
du. Önümüzdeki süreçte işbirliği halinde çalış-
ma başlatılması gündeme geldi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tara-
fından organize edilen; Bartın Sana-
yi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Halil Balık, Başkan Yardımcısı 
Halil Sami Karakaş ve Bartın Sayacılar 
Derneği üyelerinden oluşan heyet, Nisan 
ayı içerisinde ayakkabı yan sanayi sek-
törü hakkında bilgi edinmek için AYSAD 
- Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği’ni zi-
yaret etti.

Bartın heyeti 
AYSAD’ı 
ziyaret etti

Toplantıda Batı Karadeniz’deki iş olanakları ve 
işbirliği ihtimalleri de tartışıldı.

AYSAD’tan İSO Başkanı 
Bahçıvan’a ziyaret

www.turgutkardesler.com.tr
info@turgutkardesler.com.tr
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Ayakkabı sektörünün dinomosu-
nu oluşturan yan sanayi firmaları, 
uluslararası buluşmasını 61. kez 

gerçekleştiriyor. 2 – 5 Mayıs 2019 tarihle-
ri arasında CNR Expo Yeşilköy’de sektörü 
buluşturan AYSAF, Türkiye Ayakkabı Sek-
törü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV), 
Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) 
iş birliğinde ve KOSGEB desteği ile Pozitif 
Fuarcılık tarafından organize ediliyor. 61. 
Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı 
AYSAF, yerli ve yabancı 400’ün üzerinde 
firmanın 1.000’den fazla markasını, 25 
binin üzerinde uluslararası ayakkabı alı-

cısı ile buluşturacak.  2020 İlkbahar / Yaz 
sezonu ayakkabı yan sanayi modelleri ve 
en son teknolojilerin sergileneceği fuar-
da; ziyaretçiler yeni ürünlerle buluşurken 
katılımcı firmaların tanıtımlarını en etkili 
şekilde yapmaları ve iş hacimlerini artır-
maları sağlanacak.  

Trendlerin adresi İMA
2020 İlkbahar / Yaz trendinin sergilene-
ceği Trend Alanı’nda, AYSAD’ın daha önce 
gerçekleştirdiği Trend Semineri’nde yapı-
lan çalışmaların sonuçları da sergilene-
cek. Dünya ile eş zamanlı eğilimleri takip 
etmeyi hedefleyen sektör, Trend Semi-
nerleri’ni de geleneksel hale getirdi.

Yerli ve yabancı 
alıcının gözdesi 
AYSAF 61. kez 
kapılarını açtı

FUAR

Konusunda dünyanın iki numaralı organizasyonu olarak her geçen gün 
cazibe merkezi özelliğini arttıran AYSAF, markaları ve alıcıları buluşturuyor.

OTOMASYONDESMA amir® SİSTEMİ

  |  

AYAKKABILAR ARTIK ROBOTLARLA ÜRETİLİYOR: 

DESMA BUGÜNE KADAR DÜNYA ÇAPINDA AYAKKABI 
ENDÜSTRİSİNE 1400 ROBOT SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

70 Yılı aşkın mühendislik ve üretim tecrübemiz ile
üretiminizi optimize eden altyapıyı oluşturuyoruz.

 

| > DÜŞÜK ÜRETİM MALİYETİ
| > ÜSTÜN KALİTE
| > YÜKSEK KAPASİTE

 Sistemi ile yüksek standart üretim şansı

www.imasan.com.tr
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Türk ayakkabı sektörünün başarı-
sında itici güç olan ayakkabı yan 
sanayicilerinin 60. Buluşması, 2023 

hedefleri açısından umut verdi. 28 Kasım 
– 1 Aralık tarihleri arasında CNR Expo Ye-
şilköy’de gerçekleşen 60. AYSAF Uluslara-
rası Yan Sanayi Fuarı, yüzde 20’lik artışla 
60 bin metrekarenin üzerinde bir alanda 
gerçekleşti. Dört gün boyunca yerli ve ya-
bancı ziyaretçilerin akınına uğrayan AY-
SAF, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma 
Geliştirme Vakfı (TASEV) ve Ayakkabı Yan 
Sanayicileri Derneği (AYSAD) işbirliğinde 

ve KOSGEB desteği ile düzenlendi. AYSAF 
Fuarı yine geleneği bozmadı ve yabancı 
alıcıların ajandalarındaki yerini sağlam-
laştırdı. Son yıllarda fuarın en önemli 
özelliğini  yurtdışı alıcının yol, konaklama 
gibi giderlerinin ancak fuara ilk kez ge-
lenler adına karşılanıyor olması. Yaban-
cı alıcıların sezon trendlerini takip eden 
vizyoner Türk firmalarını, mal ve hizmet-
lerinin kalitesine inanarak kendi imkan-
larıyla ziyaret etmesi; alımlarında AYSAF’ı 
önceliklerine alması başarıyı da ortaya 
koyuyor. 

“AYSAF gurur kaynağımız”
AYSAF Fuarı’nın açılışına katılan ve yıl 
sonunda Cumhuriyet tarihi rekoru kıra-
caklarını vurgulayan Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “60’ın-
cısı gerçekleşen bu fuarda bulunmak ol-
dukça anlamlı. İstikrarlı bir biçimde de-
vam eden sayılı fuar bulunuyor. AYSAF’taki 
bu devamlılık, aynı zamanda sektörün is-
tikrarını anlatıyor. Ayakkabı sektörü köklü 
ve vizyonu açık bir sektör. 500 milyon çift 
ayakkabı kapasitemiz bulunuyor; ancak 1 
milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Vizyonumuzu geliştirip, dünyadan hak 
ettiğimiz payı almalıyız. Ayakkabı sektö-
rünün tüm bileşenleriyle gerçekleştirece-
ğimiz çalışmalar, uzun vadeli vizyon çer-
çevesinde ayakkabı sektörünü daha üst 
seviyelere taşıyacaktır” dedi. 

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nu-
reddin Nebati’nin de ziyaret ettiği fuar-
da, Bakan Yardımcısı ve TİM eski Başkanı 
Mehmet Büyükekşi katılımcı firmaların 
stantlarını gezerek, sektör hakkında bilgi 
aldı. 

Her organizasyonda bir öncekinden daha 
büyük başarılara imza atan AYSAF’ın 60. 
buluşmasının ardından bir açıklama ya-
pan AYSAD – Ayakkabı Yan Sanayicileri 
Derneği Başkanı Ömer Kadir Arpacı, 1984 
yılında bir otelde 33 firma ile çıkılan yol-
culuğun, bugün uluslararası bir organi-
zasyon haline gelmesinin hem sektör, 
hem de Türkiye adına bir gurur kaynağı 
olduğunu söyledi. AYSAD Başkanı Arpacı 
sözlerini şöyle sürdürdü: “2023 hedefimiz 
olan 2,5 milyar dolarlık ihracat rakamı-
nı yakalamak adına, sektör olarak ça-
lışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 60. 
buluşmamızda katılımcı sayımızın yüzde 
20 oranında artarak, metrekaremizin 60 
binin üzerine çıkmış olması bu kararlı 
yolculuğun göstergesidir. Elbette sadece 
katılımcının ve metrekarenin artması yet-
mez. Asıl gerçek AYSAF’ın kendi alanında 
uluslararası alıcılar nezdinde tartışmasız 
bir iş mecrası haline dönüşmesidir. Dün-
yanın dört bir yanından fuara gelerek 
Türkiye’nin ürünlerini inceleyen alıcılar, 
yaklaşımları ve verdikleri siparişlerle 
Türk üretimine olan güvenlerini de bir 
kez daha göstermiştir. 
Türk Ayakkabı Yan Sanayii’nin vitrini olan 
AYSAF Fuarı, sektörün ihracatının artırıl-
masında büyük rol oynuyor. Gerek katı-
lımcı firma sayısındaki, gerekse yerli ve 
yabancı alıcı sayısındaki artış bizler için 
gurur kaynağı oldu. Sektörün sivil toplum 
kuruluşları olarak, özellikle ihracatımızı 
artırmak ve fuarımızın dünyada elde et-
tiği kredibiliteyi sağlamlaştırmak adına 
çalışmalarımızı son hızla sürdürüyoruz.” 

450’yi aşkın firma ürünlerini sergiledi
AYSAF’da, tabandan ökçeye, aksesuardan 
tekstil ve kimyevi maddelere, deri ve suni 
deriden üretimde kullanılan makinelere 
kadar geniş bir yelpazede 450’yi aşkın 
firma yeniliklerini ve ürünlerini sergiledi. 
Türkiye’nin en önemli ayakkabı yan sa-
nayi firmalarının, aralarında uluslararası 
alıcı, toptancı, distribütörlerinde olduğu 
binlerce ziyaretçi geldi.

Ayakkabı 
yan sanayicilerinden 
AYSAF’ın 60. buluşmasında 
tarihi rekor

FUAR

FUAR SONUÇ RAPORU

‘ 19 - ‘ 20 SONBAHAR KIŞ

2023 yılında 2,5 milyar dolarlık ihracat rakamını 
hedefleyen ayakkabı sektörüne en büyük 
destek yan sanayiciden geldi. Katılımı ve 
yabancı alıcısıyla tarihi rekora imza atan 
60. AYSAF Fuarı yüzleri güldürdü.

Uluslararası başarısını her geçen gün 
arttıran ve her organizasyonda kendini aşan 
AYSAF Fuarı, ihracat gündemiyle yetkililerin de 
ziyaret noktası oldu.
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CIRTBANTTA
NET ÇÖZÜMLER
NET SOLUTIONS

FOR HOOK&LOOP

Akçaburgaz Mah.
Hadımköy Yolu Cad. No:182/1
Esenyurt, İstanbul - TÜRKİYE
T +90 212 886 69 99
F +90 212 886 69 59
info@netcirtbant.com
netcirtbant.com
cirt-bant.com

Toplam: 
16.133

Yerli
11.499

Ziyaretçi Dağılımı
4.534
Yabancı

Ziyaretçi Değerlendirme
Yeni tedarikçiler bulmak
Ürün ve hizmet satın almak
Pazarla ilgili bilgilenmek ve kıyaslama yapmak
Mevcut tedarikçilerimle buluşmak

%50

%10

%20

%20

Ziyaretçi Şirket Profili
Üretici
Diğer
Toptancı
İhracatçı
Distribütör

Perakendeci
İthalatçı
Dernek Kamu Kuruluşu
Basın

% 70,48

% 11,39

% 6,80
% 3,32

% 2,48% 1,83% 1,68
% 1,11% 0,91

Aysaf’ı Daha Önce 
Ziyaret Ettiniz Mi?

Evet Hayır

%60

%40

Ziyaretçilerin İlgilendiği 
Ürün Grubu Dağılımı

Taban
Aksesuar
Deri
Kimya
Ökçe

Kalıp
Suni Deri
Makine
Yan Sanayi

%80

%70

%50 %50

%40 %40

%20 %20 %20

"Türkiye’nin dört bir yanından, toptan ve perakende ayakkabı üretim 
faaliyetlerinde bulunan 1000’in üzerinde firmanın yöneticileri VIP davetli 
programı kapsamında fuarımıza geldi. 2017 yılında Global Pazar 
İstihbarat Sistemi adında, fuarcılık sektörü için çok önemli bir yatırım 
yaptık. Bu yatırım sayesinde fuarlarımıza gelen yabancı alıcı rakamında 
yüzde 106’lık artış yakaladık. Bu rakam sektörlere ihracat olarak geri 
dönüş sağlıyor."
CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda EREM

Ziyaretçi Ülke Dağılımı

Orta Doğu
Rusya
Avrupa

Asya
Afrika
Diğer

% 4,3

%48,4

% 9,8

% 45,6

% 22,6

% 16,7

Fuara Girişte Online
Bilet Kullandınız Mı?

HayırEvet

%77,5

%22,5

Fuar Sırasında Toplam
Ne Kadarlık Bir Sipariş Aldınız?

500.000-1.000.000 $
100.000-500.000 $
50.000-100.000 $
10.000-50.000 $
5.000-10.000 $

Katılımcıların Fuara  Gelen Ziyaretçilerden
Memnuniyet Oranı

Çok İyi Geliştirilmeli

%54,1

Yeterli

%4,8

İyi

%38,7 %2,4

Katılımcının Fuar Hakkındaki Görüşü

Katılımcı Sayısı
340 
(mümessilliklerle birlikte)

Çok İyi
%94,2

Geliştirilmeli
%5,8

 Mümessillikler 
%5,7

Diğer
%1,8

%7,2
Suni Deri Ürünleri

Makina Üreticileri

%52,4
Ayakkabı Yan Sanayi Ürünleri 

%11,3

%21,6
Deri Ürünleri

Katılımcı Profili Dağılımı

“60’ıncısı gerçekleşen bu fuarda bulunmak oldukça anlamlı. Fuar 

takvimlerinde bu kadar uzun süre yapılan sayılı fuar bulunuyor. 

Bu fuarın devamlılığı sektör verimliliğini gösteriyor. 

Hepimiz bir bütünün parçasıyız. Ayakkabı sanayi sektörü köklü 

ve vizyonu açık bir sektör.”

TIM Başkanı İsmail GÜLLE

“Dünyanın altıncı büyük üretim kapasitesine sahip ülkemizin 

ihracatını mutlaka 2-3 milyar dolara çıkartmalıyız. Belki de son 

15 seneyi temel alırsak ayakkabıda kullanılan ithal malzeme 

oranı yüzde 60’lardan günümüzde yüzde 8 -10’lar seviyelerine 

düştü. İşlenmiş malzeme olarak yan sanayinin de ithal girdisini 

yüzde 30 oranında hesaplayabiliriz.”

AYSAD Başkanı Ömer Kadir ARPACI
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“AYSAF Fuarı, 60. buluşmasında 
da yine uluslararası ziyaretçinin 
gözdesi oldu. takvimlerine 
AYSAF’ı işaretleyen alıcılar, 
Türkiye’nin gözde ürünlerini de 
inceleme fırsatı buldular.”
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“Ayakkabı yan sanayi sektörünün 
buluşma noktasındaki AYSAF’ta 
gerçekleşen kokteyl geçmişe 
yolculuk gibiydi. Hem ilk çıkış 
noktası anıldı; hem de salonda 
bulunan tüm emektar isimler 
sahnede güçbirliği mesajı verdi.”
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AYSAF GELECEKKadın-erkek ayakkabısından, çocuk 
ayakkabılarına kadar klasik, spor, el 
yapımı binlerce yeni modelin ser-

gilendiği fuara, Alım Heyeti B2B İkili İş 
Görüşmeleri organizasyonu kapsamında 
pek çok ülkeden yerli ve yabancı 25 bin 
sektör profesyoneli katıldı. Fuarda, bu yıl, 
katılımcı firmaların en yeni modellerinin 
yer alacağı defileler de düzenlendi. Sek-
törün yeni trendlerine ev sahipliği yapan 
fuarda 2019 - 2020 Sonbahar Kış sezonu-
nun en yeni modelleri yerli ve yabancı 
sektör alıcılarının beğenisine sunudu. 62. 
AYMOD buluşması ise 2-5 Ekim 2019 tarih-
lerinde gerçekleşecek. 

AYMOD Fuarı’nı ziyaret eden ayakkabı 
sektörünün liderlerinden Ziylan Şirket-
ler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Büyükekşi, “Mart sonu itibariyle Ayakkabı 
sektöründe ihracatımız 295 milyon dolar 
oldu. Geçtiğimiz yıl sektörümüz 888 mil-
yon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bizim 
yıllardan beri sektör ihracatında 1 milyar 
doların üzerine çıkma hedefimiz var. İh-
racatın Mart sonu 295 milyon dolar ol-
ması bizi umutlandırdı. İnşallah bu yılın 
sonunda ayakkabı ihracatında 1 milyar 
doların üzerine çıkacağız. Hedeflerimize 
ulaşmamızda AYMOD’un katkısı da büyük. 
Türkiye’nin ayakkabıda 1-2 milyar dolarlık 
cirosu var. Bunun 300 milyon dolarının 
bu fuarda gerçekleşmesi oldukça müm-
kün” diye konuştu.

Ayakkabı 
sektörünün 
61. buluşması 
AYMOD

FUAR

Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), 
ayakkabı ve saraciye sektörüne yön veren 
markaların katılımı ile 3-6 Nisan 2019 tarihleri 
arasında CNR EXPO Yeşilköy’de 61’ inci kez 
düzenlendi.
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Türkiye’nin ihracat potansiyeli en 
yüksek sektörlerinin başında gelen, 
kalitesi ve üretim gücüne rağmen 

hak ettiği payı henüz dünya pazarından 
alamamış olan ayakkabı sektörünün pa-
zar mücadelesi sürüyor. Bu doğrultuda 
gerek sunulan teşvik ve destekleri, ge-
rekse de dünyanın nereye koştuğunu tar-
tışmak üzere 20 Mart 2019 tarihinde İs-
tanbul Sanayi Odası’nda bir araya gelen 
sektör, yarınını tartıştı. 

22. Grup Ayakkabı ve Yan Sanayi Meslek 
Komitesi’nin organizasyonuyla bir araya 
gelen ana ve yan sanayiciler verimli bir 

tartışma gerçekleştirdiler. Saraciye Sana-
yicileri Derneği, Türkiye Ayakkabı Sanayi-
cileri Derneği, Ayakkabı Yan Sanayicileri 
Derneği, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği, 
Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliş-
tirme ve Eğitim Vakfı ve İstanbul Deri ve 
Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri temsil-
cileri ve üyeleri, İstanbul Ticaret Odası 
51. Grup Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sana-
yi Meslek Komitesi üyelerinin katılımı ile 
ayakkabı sektörünün geleceği ve vizyonu-
nun tartışıldığı toplantı, İSO Meclisi Üyesi 
Hüseyin Çetin ve Mehmet Büyükekşi’nin 

açılış konuşmaları ile başladı.  Türk Exim-
bank Odakule Şubesi’nden Erkan Aslan 
Türk Eximbank Yurtdışı ve Yurtiçi Alacak 
Sigortası Programları hakkında katılımcı-
ları bilgilendirdi. 

FLO Mağazacılık Marka Direktörü Şant 
Maraşlıyan ve LC Waikiki Mağazacılık 
Ayakkabı Genel Müdür Yardımcısı Vasif 
Tahsin Akar ayakkabı sektörünün geleceği 
ve vizyonu ile ilgili birer sunum yaptılar. 
Açılışta konuşan İSO Meclis Üyesi Meh-
met Büyükekşi, Türk firmalarının mutlaka 
ihracata yönelmesi gerektiğini, ama bunu 
yaparken katma değeri de elde etmesinin 
kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu söy-
ledi. Büyükekşi, devletin sunduğu destek-
ler kadar, sürecin gittiği yerin de iyi okun-
masının önemine değinirken, firmaların 
üretim odaklı yapılanmalarını güçlendir-
meleri gerektiği söyledi. 

TASEV Başkanı Tan Erdoğdu ise, Türkiye’de 
yerleşik zincir ayakkabı mağazalarının 
yurtdışına açılmaları suretiyle ayakkabı 
ihracatına yaratacağı katkıya dikkat çekti. 
Erdoğdu, Türkiye’de üretilen ayakkabıla-
rın toptan ihracat yanında, bu mağaza-
lar aracılığı ile de yurtdışında mağazalar 
açılarak satılması ve bu surette ihracatın 
büyümesini gündeme getirdi ve “İhracat 
pazarını büyütmede önemli bir kanal ol-
duğunu düşünüyorum” dedi. 

AYSAD Başkanı Ömer Kadir Arpacı ise te-
darik sürecinin kritik bir konu olduğuna 
dikkat çekerek, yan sanayinin bu alanda 
ve kalite konusunda konuşmacılara yö-
nelttiği soruya karşılık, yan sanayiye tam 

güven veren açıklamalar dikkat çekiciydi. 
AYSAD Başkanı’nın bu uyarısına karşılık 
sorunun var olmadığı iddia edildi.

Yurtiçi ve yurtdışı kredilere mercek
Toplantıda ilk sözü Türk Eximbank Oda-
kule Şubesinden Erkan Aslan aldı. Aslan 
sunulan olanaklarla ilgili bilgi verdi:
Yurtiçi krediler - Kredi programının ortak 
özellikleri: Mal ve Hizmet İhracatı Taah-
hüdü. Teminat (Teminat Mektubu, KGF 
Protokolü). Her firma için aynı faiz oranı. 
Program limiti, Vergi İstisnası (BSMV)
Kredi kullanıcı firmalar: Mal ihracı: İhra-
catçı, imalatçı (ihracata yönelik mal üre-
ten), imalatçı-ihracatçı
Hizmet ihracı: Turizm işletmeleri ve se-
yahat acentaları; özel havayolu firmaları; 
nakliyat işletmeleri; müteahhitlik firma-
ları; müşavirlik, mühendislik ve yazılım 
firmaları.

Yurtiçi kredi programları
Kısa vadeli krediler
Sevk Öncesi İhracat Kredisi • Reeskont 
Kredisi • Sevk Sonrası Reeskont Kredisi  
• İhracata Hazırlık Kredisi • KOBİ İhracata 
Hazırlık Kredisi • DTŞ İhracat Kredisi

Orta uzun vadeli krediler
İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredi-
si • İhracata Yönelik Yatırım Kredisi 
• Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi • AYB 
Kredisi • Marka Kredisi • Gemi İnşa ve İh-
racatı Finansman Programı • Özellikli İh-
racat Kredisi

Döviz kazandırıcı hizmetler kapsamın-
daki krediler
DKH Kredisi • Turizm Kredisi • Uluslararası 
Nakliyat Kredisi • Fuar Kredisi • Yurt Dışı 
Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi

Kredilendirme süreci 
Doğrudan krediler: Firma ilgili başvu-
ru evrakı ile bankaya başvuru. Firmanın 
güncel mali tabloları ve verileri alınır. Fir-
ma için mali analiz ve istihbarat raporu 
hazırlanır. Uygun bulunursa kredi tahsis 
edilir. Krediye ilişkin teminat tesis edilir. 
Kredi başvurusu ve istihbarat raporu in-
celenir. Firma kredi kapsamında doğan 
ihracat taahhüdünü kapatır. Kredi tutarı 
firmaya aktarılır. Firma ihracatını gerçek-
leştirir. Firma geri ödeme vadesinde geri 
ödemesini yapar. Firmadan alınan temi-
natlar iade edilir.

Aracı banka kredileri: Firma aracı banka-
ya başvurur. Aracı banka başvuruyu Türk 

Dört mevsim 
ihtiyaca cevap veren 
sektör hedefi

VİZYON

Ayakkabı sektörü ana ve yan sanayicisiyle İstan-
bul Sanayi Odası’nda sektörün vizyonunu tartış-
mak üzere toplandı. Yeni eğilimlerin tartışıldığı 
ve ihracat için desteklerin anlatıldığı buluşma-
da çarpıcı başlıklar yarına ışık tuttu.

İstanbul Sanayi Odası’ndaki 
toplantıda sektörün sorunları 
masaya yatırılırken, geleceğe 
yönelik vizyoner bir tutum 
alınmasının zorunluluğuna da 
dikkat çekildi.
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Eximbank’a iletir. Uygun bulunursa kredi 
tahsis edilir. Kredi başvurusu incelenir. 
Firma kredi kapsamında doğan ihracat 
taahhüdünü aracı banka nezdinde ka-
patır. Kredi tutarı aracı bankaya aktarılır. 
Firma ihracatını gerçekleştirir. Geri öde-
me vadesi geldiğinde aracı banka geri 
ödemeyi Türk Eximbank’a yapar.

Alacak sigortası
Firmaların faturalarının ödenmesini te-
min eder, ticari faaliyetlerin getirdiği ti-
cari ve siyasi riskleri güvenilir bir şekilde 
yönetmelerini sağlar.
Taraflar: İhracatçı, Türk Eximbank, alıcı
Fonksiyonları : Teminat Ticari ve politik 
risklere karşı tahsilat güvencesi sağlar. 
Finansman Riskten arınmış alacakların 
iskonto edilmesi suretiyle finansman im-
kanı sağlar. Enformasyon Alıcı firmalar ve 
ülkeler hakkında risk analizi yapılmasını 
sağlar.

Alacak sigortası ürünleri
Kısa vadeli programlar : İhracat alacak 
sigortası. Yurtiçi alacak sigortası.

Orta ve Uzun vadeli programlar
Spesifik ihracat kredi sigortası sevk son-
rası risk poliçesi ve spesifik ihracat kredi 
sigortası sevk öncesi risk poliçesi.

Kapsanan riskler
Ticari riskler: Alıcının; İflas etmesi, tasfi-
ye kararı alınması, borç ödemekten acze 
düşmesi, borçları ile ilgili konkordato ilan 
etmesi ve borçlarını ödeyememesi.

Politik riskler: Transfer yasakları veya 
kısıtlamaları. Alıcının ülkesinde meyda-
na gelen savaş, ihtilal, iç savaş, isyan ve 
benzeri haller nedeniyle mal bedellerinin 
ödenmemesi. İthal yasakları veya kısıtla-
maları. İthal müsaadelerinin iptali . Alıcı-
nın ülkesinde ya da Türkiye sınırları dı-
şında mallara el konulması veya benzeri 
haller. Kamu alıcısının ödeyememe hali.

Sigorta süreci
Alacaklarına tahsilat güvencesi sağlamak 
isteyen satıcı firma Türk Eximbank’a gelir. 
Satıcı firma Türk Eximbank’tan alacak si-
gortası poliçesi yaptırır. Satıcı firma, müş-
terileri için Türk Eximbank’tan alıcı limiti 
talep eder. Türk Eximbank satıcı firmanın 
müşterilerini finansal açıdan değerlendi-
rir. Alıcı limiti tahsis eder.

Satıcı firma, alıcı limiti çerçevesinde alıcı 
firmaya 5 sevkiyat gerçekleştirir.

İSO Meclis Üyesi Mehmet Büyükekşi, 
Türk firmalarının mutlaka ihracata
yönelmesi gerektiğini, ama bunu 
yaparken katma değeri de elde etmesinin
kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu 
söyledi.
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Olası bir ödeyememe durumunda Türk 
Eximbank mal bedellerini tazmin eder.

Sigorta poliçesi ile finansman temini
Sevk sonrası reeskont kredisi: T.C. Merkez 
Bankası kaynaklı Firma limiti 350 milyon 
ABD Doları (DTŞ firmaları için 400 milyon 
ABD Doları) Vadesine maksimum 360 gün 
kalan ihracat alacakları Bankamız İhracat 
Sigorta Poliçesi ile teminatlandırma.
Kısa vadeli ihracat sigortası: Kapsamı 3 
ülkei hariç 238 ülke. Vadesi 360 güne ka-
dar olan tüm sevkiyatlar. Tazminatı yüz-
de 90’a kadar. Maliyeti ise onbinde 2’den 
başlayan prim oranlarıyla… 
Kısa vadeli yurtiçi kredi sigortası: Kapsa-
mı yurtiçi satışlar. Vadesi 360 güne kadar 
olan tüm sevkiyatlar. Yüzde 90’a kadar 
tazminat alınırken, faydası ihracata ek 
olarak yurtiçi satışların da ticari riskler-
den korunmasıdır.

Uluslararası krediler: Uluslararası tica-
retin finansmanı ve uluslar arası projeler 
kredileri için geçerlidir,
Uluslararası ticaretin finansmanı prog-
ramlarında ihracat alacakları ise devlet 
garantili öncelikli projeler genel çerçeve 
anlaşmaları tavizli krediler ile banka ga-
rantisindeki özel alacakları ele alır.

Global ihracat fiyatı yüzde 3 arttı
Daha sonra sözü FLO Mağazacılık Marka 
Direktörü Şant Maraşlıyan aldı. Maraşlı-
yan, 2017 verileriyle ihracat rakamlarına 
mercek tutarken dünya ayakkabı üretimi-
nin o yıl itibariyle 23,5 milyar çift olduğu 
ve yüzde 2 çift büyümesi göstergdiğini 
söyledi.  Bunun içindeki ihracat payının 
ise dünya genelinde çift bazında yüzde 
0,7, tutarsal anlamda da dolar bazın-
da yüzde 3,7 büyümeyle 12,5 milyar çifte 
ulaştığı belirtti.
Maraşlıyan sunumunda şunları söyledi: 
“Global ortalama ihracat fiyatı 2017 yılında 
çift başına yüzde 3 artarak 9,18 dolara yük-
seldi. Geçtiğimiz 10 yılda bu büyüme glo-
balde yüzde 40 iken, Asya’da yüzde 60’lara 
ulaştı. Dünyanın en büyük 10 üretici ve 
ihracatçısından biri olan Türkiye, dünya-
da 172 ülkeye ayakkabı ihracatı yapıyor. 
2017 yılında en çok ayakkabı ihraç ettiği-
miz ülkeler sırasıyla Irak, Rusya, Alman-
ya, Bulgaristan ve Suudi Arabistan oldu. 
Ekonomi Bakanlığı’nın yurt dışına açılan 
Türk markalarına verdiği önemli destek ile 
birlikte, 2017 yılında Türk ayakkabı sektörü 
ilk kez ticaret fazlasına ulaştı. 2018 yılında 
toplam ayakkabı ihracatı 848 milyon dolar 
(3,9 milyar TL) olmuştur.”
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3 önemli soruya mercek
Zirvede son sözü ise LC Waikiki Mağazacı-
lık Ayakkabı Genel Müdür Yardımcısı Vasif 
Tahsin Akar aldı. Akar, cevap bulunması 
gereken üç ana konuyu şöyle sıraladı: 
1) Bu topraklardan çıkacak global markalar… 
2) Fırsat eşitliği… 
3) Mutlu bir eko-sistem…
İşlerin değiştiğine dikkat çeken Akar, ya-
tay entegrasyon, esneklik, verimlilik ve 
hız kavramlarının önemli hale geldoiğini 
belirterek şunları söyledi:
“ 2019 – 2023 sınırların genişlediği, aynı 
anda 4 mevsim ihtiyacına cevap veren 
firmaların dönemi olacak. Müşteriyi daha 
iyi anlayan ve istediklerini sunan,  kali-
te, sağlık ve sosyal uyum standartlarında 
yeni bir aşamaya geçmiş firmalar avan-
taj sağlayacak. Türkiye’de ilave istihdam 
ve ihracat yaratan, global tedarik zinciri 
yönetimi uygulayan, yalın üretim stan-
dartlarıyla verimlilik çıtasını sürekli yük-
selten, müşteri ve paydaş memnuniyeti 
sağlamış ve bunu geliştiren işletmeler 
yaratmalıyız.”

“Ölçek ekonomisi ve işbirliği önemli”
Ozan Limoncular
AYSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
ve İSO 22.  Meslek komitesi Üyesi

“Öncelikle sektörün bir vizyon arayışı içerisinde ol-
masının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilhas-
sa İSO Meclis Üyesi Mehmet Büyükekşi’nin yaptığı 
konuşmada ölçek ekonomisine yönelik vurgusunun, 
üzerinde çok durulması gereken bir nokta olduğuna 
inanıyorum. Yapılan sunumlarda farklı bir yapıdaki 
ortağın yaratacağı efektif sonuçlar hakkında önemli 
bilgiler verildi. Bunların Türk Eximbank kredileriyle 
taçlandırılması halinde çok faydalı sonuçlar elde 

edilmesi çok olası. Yani günün sonunda güçlerimizi birleştirmeliyiz. Toplantıda 
Hüseyin Çetin’ in üzerinde durduğu kayıtdışı sorunu da gelişme sürecindeki en 
önemli problemlerimizden biri olarak gözüküyor. TASEV Başkanı Tan Erdoğdu’nun 
taklit meselesine dikkat çekmesi de kan kaybettiğimiz noktalardan birini bize gös-
terdi. Aysad başkanı Arpacı’nın uyarısı ise bence üzerinde durulması gereken bir 
nokta. Sözün özü gerek firma yetkililerimizin aktardıkları, gerekse de yetkili sektör 
mensuplarımızın üzerinde durduğu konuları önümüzdeki süreçte daha çok tar-
tışmamız gerektiği inancındayım. Bu toplantının da sektör adına toplam faydaya 
giden bir yol olduğu kanaatindeyim.”
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Perakende sektöründe yer alan ve 
üretim yapan her firma için ölçek 
ekonomisinin önemli olduğuna dair 

inancını ortaya koyan FLO Mağazacılık 
Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Sana-
yi Odası Meclis Üyesi Mehmet Büyükekşi, 
ayakkabı sektörünün bu alanda neler ya-
pabileceğine dair AysadVizyon’a açıkla-
malarda bulundu. Ülkemizdeki ayakkabı 
sektörünün yüksek potansiyele sahip ol-
duğunu ifade eden Büyükekşi, doğru ya-
pılanmalarla ihracatta da ciddi fırsatlar 
yakalanabileceğini söyleyerek sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Türkiye dünyada ayak-
kabı üretim sıralamasında 7’ inci sırada 
yer alıyor. Türkiye’nin üretimde belli bir 
hacme ulaştığını görüyoruz. Yılda yakla-

şık 400 milyon çift ayakkabı üretiyor ve 
yarısını da ihraç ediyoruz. İhracatta ise 
5’ inci sırada geliyoruz. Bu nedenle bu ka-
dar yüksek bir potansiyele sahip olan bir 
ülke olarak bir sonraki adımımızda ölçek 
ekonomisini yakalamak çok büyük önem 
taşıyor. Girdi maliyetlerinde yaşanacak 
iyileşme sayesinde dünyadaki fiyat reka-
betinde güç kazanmak, avantajlı konuma 
gelmek mümkün.”

Ölçek ekonomisi yakalamak adına 
yapmamız gereken kısa, orta ve uzun
 vadeli işler neler olmalı?
“Üretimde ölçek ekonomisini yakala-
mak için üretimlerimizin sistematik ve 
daha büyük ölçekli ilerlemesi gerekiyor. 
Bunun yapmak için üretimde kümelen-
menin önemi çok büyük. Bu kapsamda 
lokomotifliğini yatığımız, Şanlıurfa’daki 
kümelenmeyi örnek gösterebilirim. Ayrı-
ca üretimde ileri teknolojik imkanlardan 
yararlandığınızda ve bunu da daha büyük 
çaplı üretimler halinde gerçekleştirdiği-
nizde maliyetlerde tasarrufu yakalarsınız. 
Bunu hem üretim hem de pazarlama kıs-
mında birlikte gerçekleştirdiğinizde ise 
sürdürülebilir bir şekilde ölçek ekonomi-
sini yakalarsınız.”

Şanlıurfa’daki kümelenme çalışması ile 
ilgili son durumu aktarır mısınız?
“İlk fabrikamızı, dünyadaki ayakkabı üre-
timinde 7. sırada olan Türkiye’nin üretim 
hacmini artırmak ve Türkiye’yi dünyanın 
en büyük 3 üreticisinden biri yapmak viz-
yonuyla kurmuştuk. Bu yolda attığımız ilk 
adımdı Şanlıurfa fabrikamız ve bu aynı 
zamanda yerli üretime güç katacak, ih-
racat olanaklarını artıracak, sektörel kü-
melenme modelinde yapılması gereken-
leri gösteren güzel bir örnekti. 2019’un ilk 
çeyreğinde ise Şanlıurfa’da ikinci fabri-
kamızı açtık. Böylece üretim kapasitemizi 
yüzde 50 arttırıyoruz ve 500 yeni işe alım 
ile bin 500 kişiye istihdam sağlamış ola-
cağız. 

Bu yatırımlarımızla beraber “sektörel kü-
melenme modeli” çerçevesinde bölgede 
kurulacak 60 fabrikaya öncülük ediyoruz. 

Kurulacak Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi’y-
le birlikte bu alana yapılacak yatırım 50 
milyon TL’ye ulaşacak ve burası ülkemiz 
ayakkabı üretim ve ihracatının merkezi 
haline gelecek. Bu nedenle Türkiye ayak-
kabı sektörünün yol haritasını çizdiğimizi 
söyleyebilirim.
Şu anda yılda yaklaşık 42 milyon çift 
ayakkabı üretimi gerçekleştiriyoruz. He-
deflediğimiz bu Organize Sanayi Bölge-
si’nin inşaatı tamamlandığında ve öngö-
rülen yatırımı çektiği takdirde, 2023 yılına 
kadar sadece Şanlıurfa’da yıllık 30 milyon 
çift ayakkabının üretimini gerçekleşecek.  
Daha önce ithal edilen ayakkabıları bura-
da, Şanlıurfa’da üreteceğiz. Emek yoğun 
bir sektör olan ayakkabı üretimini, ülke-
miz ve Şanlıurfa’ya katma değer yarata-
cak bir hale getireceğiz.”

Türkiye’nin ihracatta kilogram fiyatını 
arttırması adına neler yapılabilir?
“Son yıllara baktığımızda Türkiye’nin ih-
racatında kilogram fiyatının arttığını fa-
kat bu rakamları çok daha fazla gelişti-
rebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için 
başta üretim kapasitemizi artırmamız 
gerekiyor. Dolayısıyla daha fazla mal ve 
hizmet üretmeliyiz. Tabii bu üretimi ger-
çekleştirirken yaratılan katma değere 
dikkat etmeli, süreçlerimizi buna göre or-
ganize etmeliyiz. Bunun yanı sıra üretim 
konusundaki diğer bir önemli faktör olan 
üretim süreçlerimizdeki teknoloji düzey-
lerin geliştirmeli, dünyadaki rakiplerimizi 
yakalamalıyız. Bu süreçleri başarıyla ta-
mamladığımızda ihracat değerlerimizle 
beraber kilogram fiyatları da artacaktır. 
Rekabetin her platformda üst seviyede 
olduğu global pazarlarda tüketici beklen-
tilerini doğru anlayabilmek ve geleceğin 
trendleri ile  değişimi hızlı yakalayabil-
mek ancak güçlü ar-ge yapısı, inovasyon 
ve özgün tasarım ile mümkün olabilir. Bu 
çerçevede özellikle ihracat hedeflerine 
ulaşmada inovatif ürünlere ve yakla-
şımlara son derece büyük ihtiyaç vardır. 
Malzeme tekniğinden üretim metotlarına, 
fiyat maliyet dengesinden, yeni tasarım 
ve görsel süreçlere kadar her alan ino-
vasyon odaklı bir yaklaşım ile değerlen-
dirilmeli ve ihracat odaklı bir inovasyon 
kültürü oluşturulmalıdır.
Bu çerçevede firmamızdaki marka yöne-
timleri ile yeni ürünlerin özgün tasarım-
larını gerçekleştiriyoruz. Dünyanın farklı 
bölgelerinde yeni hammadde trendlerini 
yakından takip ediyor ve ürün yelpaze-
mizde kullanımını sağlıyoruz. Endüstriyel 
üretimin en önemli girdisi olan yüksek 
teknoloji makina ve ekipmanların üretim 
proseslerimizde etkin kullanımını sağla-
yacak teknoloji yatırımları gerçekleştiri-

“Ölçek 
ekonomisinin yolu 
kümelenmeden
geçiyor”

İHRACAT

Türk ayakkabı sektörünün uluslararası pazarda 
hak ettiği payı alabilmesi ve ihracatını daha da 
taçlandırması için ölçek ekonomisinin hayati 
önemde olduğunu söyleyen FLO Mağazacılık 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, 
Şanlıurfa uygulamasını kümelenme adına 
örnek gösterdi.
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yoruz. Dünya standartlarına uygun olarak 
ürün güvenliğini sağlayacak laboratuvar 
testleri ile ürünlerimizin global pazardaki 
kalite ve güvenirlilik skalasını üst seviye-
ye çıkarıyoruz.
Uçtan uca her konuda ve alanda inovatif 
süreç yönetimi ve ürün geliştirme yakla-
şımımız ile ihracat hedeflerimizi en üst 
seviyede gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Bununla beraber belli bir istikrarın ve 
artışın yakalanması için markalaşma ve 
markalaşmanın açacağı yollar da çok 
önemli. Ürünlerimizi ihraç ederken hedef 
ülkelerden bizim ürünlerimize ve daha 
önemlisi “markalarımıza” gelecek talep, 
ihracatta kilogram fiyatının arttırılmasına 
önemli katkı sağlayacaktır. Bu noktada 
bu talep, global bir marka oluşumuna da 
katkı sağlayacak, aynı şekilde ürünleri-
mizi ihraç ettiğimiz ülke pazarlarını da 
genişletecektir. Tüm bunlar ise üretimden 
pazarlamaya ve satışa kadar ihracatta 
ülke ekonomimize katkı sağlayacak bir 
döngü halinde ilerleyeceğinden günün 
sonunda Türkiye’nin ihracatta kilogram 
fiyatlarının artmasına katkı sağlayacaktır.”

Firmalarımız ihracat konusunda 
cesaretlerini nasıl toplayabilirler?
“Bugüne kadar açıklanan ekonomik prog-
ramlar, katma değer ve ihracat odaklı bir 
ekonomiye destek verir nitelikte. Türkiye 
ihracatında katma değeri yüksek ürün-
lerin oranını artırmaya yönelik adımlar 
atılıyor. Sanayi ihracatında yüksek tekno-
lojili ürünlerin payını yüzde 4 bandının 
üzerine çıkaracak düzenlemeler faaliyete 
geçecek. Kolay ulaşılabilir desteklerle KO-
Bİ’ler, esnaf ve sanatkârlar, genç girişim-
ciler ve kadın girişimciler küresel pazarla-
ra açılması hedefleniyor ve son günlerde 
bu doğrultuda gelişmeleri birlikte takip 
ediyoruz. Gerek bu programların kamu ve 
özel sektör işbirliğiyle ilerlemesi, gerekse 
Türkiye’nin ayakkabı üretimindeki potan-
siyelini göz önüne aldığımızda firmaların 
ihracat için yeterli motivasyona sahip 
olabileceğini düşünüyorum.”

Türk ayakkabı sektörünün ana ve yan 
sanayi güç birliği, yarın hedefleri adına 
neden önemli?
“Üretimde ana sanayinin büyümesinin, 
yan sanayiyle paralel ilerlediğini düşü-
nüyorum. Bu nedenle bu iki sektörün bir-
likte büyümesi için işbirliği içerisinde ol-
ması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle 
yarınların üretim ve ihracat hedeflerine 
ulaşmamız, ülkemizden global firmalar 
çıkarmamız için ana sanayinin olduğu 
kadar yan sanayinin de gelişmesi gere-
kiyor.”

Büyükekşi : “Üretim kapasitemizi 
artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla 
daha fazla mal ve hizmet
üretmeliyiz. Tabii bu üretimi 
gerçekleştirirken yaratılan 
katma değere dikkat etmeli, 
süreçlerimizi buna göre organize
etmeliyiz.”
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İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhra-
catçıları Birliği (İDMİB), ‘İhracatta Fark 
Yaratanlar’ ile 5 farklı kategoride sek-

törün geçen yıl gerçekleştirdiği 1,7 milyar 
dolarlık ihracata katkı sunan 346 başarılı 
firmayı ödüllendirdi. Ödül töreni, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı  İsmail 
Gülle, İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak ve 
sektör temsilcilerinin katılımıyla Nisan 
ayında İstanbul Yenibosna’daki Dış Tica-
ret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. 
Törende İDMİB, platin, altın, gümüş, bronz 
ve başarı sertifikası ile 5 farklı kategoride 
346 ihracatçıyı ödüllendirdi. 
TİM Başkanı İsmail Gülle, ödül töreninde 
yaptığı konuşmada, bu yılın ilk 3 ayında 
Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı 
olan 45 milyar dolarlık ihracat gerçekleş-
tirdiklerini belirterek, rakamın; yıl sonun-

da 180 milyar dolarlık ihracat rakamına 
ulaşabileceklerini gösterdiğini kaydetti. 
Deri sektörünün pazar çeşitliğini sağlamış, 
kuvvetli bir paydaş sektör olduğunu vurgu-
layan Gülle, bu bağlamda sektörün Güney 
Kore ve Japonya gibi bölgelerdeki potansi-
yelini kullanması gerektiğini söyledi. Gülle, 
“Ayakkabıdan saraciyeye, deri konfeksi-
yondan diğer ürün gruplarına kadar tüm 
sektör, katma değerli ihracatla fark yara-

tıyor. İhracatta fark yaratanlar, hepiniz bu 
farkı yarattığınızı biliyorsunuz” dedi.

180 ülkeye ihracat
İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak da ödül 
alan firmaların neredeyse tamamının bir 
önceki yıla göre daha fazla ülkeye ihra-
cat yapma başarısı gösterdiğini kaydet-
ti.  Rusya’da yaşanan sıkıntılardan sonra 
pazar çeşitliliğini artırdıklarını belirten 
Şenocak, “Dünyadaki ekonomik daral-
malara rağmen deri ve deri mamulleri 
sektörümüz, pazarlarını çeşitlendirerek 
ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. 
Deri ve deri mamulleri sektörü olarak 
180 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu 
rakamlara ulaşmamızda en büyük pay 
burada ödül alan firmalarımızın” diye 
konuştu.  Mustafa Şenocak, deri ve deri 
mamulleri sektörü ihracatının sürekli 
yükseliş ivmesi gösterdiğini, sektör ih-
racatının törenin gerçekleştiği tarih baz 
alındığında 1 Ocak-31 Mart döneminde 
440 milyon  dolar  olarak gerçekleştiğini 
kaydetti.  Şenocak, “Mart ayında ise tüm 
zamanların en yüksek ihracatını ger-
çekleştirdik. Mart ayında sektör olarak 
ihracatımız yüzde 4,6’lık artışla 177 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımı-
zı daha da artırmak için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bugün burada bulunan 
firmalarımız dünyanın dört bir yanına ih-
racat gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu. 

2019 yılında 170 firmayla milli katılım
İDMİB Başkanı Şenocak, geçen yıl İDMİB 
olarak, 6 fuara milli katılım organizasyo-
nu gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise MICAM, 
LINEAPELLE, APLF fuarlarına 170 firma ile 
ikişer defa milli katılım organizasyonu 

gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydet-
ti. 65 üye firma ile gerçekleştirdikleri Ur-
Ge projelerinin çalışmalarına hız kesme-
den devam ettiklerini belirten Şenocak, 
“Yakın zamanda deri konfeksiyon Ur-Ge 
kümemiz ile ABD’ye bir ticaret heyeti ger-
çekleştireceğiz. Yine Ur-Ge projelerimiz 
kapsamında, halihazırda üye firmalarımı-
zı sosyal uygunluk denetimlerine hazır-
lıyoruz. Sektörümüzden gelecek talepler 
neticesinde 2019 yılı içerisinde yeni Ur-
Ge projeleri başlatmayı amaçlıyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

10 yılda kilogram başına kazanç 
3 kat arttı
Mustafa Şenocak, alt sektörlerdeki ihra-
catın da arttığını vurgulayarak, şunları 
kaydetti:  “2018 yılında 888 milyon dolar 
ile tüm zamanların en yüksek ihracat 
seviyesine ulaşan ayakkabı sektörümüz, 
2019’un ocak-mart döneminde de 295 
milyon dolar ihracatla tarihinin en yük-
sek dönemsel ihracat rekorunu kırdı. Tür-
kiye’nin katma değerli ihracatta gururu 
olan deri ve kürk konfeksiyonu sektörü-
müzde, 2018 yılında ihracatta kilogram 
başı 192 dolar birim fiyatla ve 25 milyon 
dolarlık ihracatla Amerika kıtasında tüm 
zamanların en yüksek ihracat rekoruna 
ulaştık. Saraciye sektörümüzde 170 ülke-
ye ihracat gerçekleştirdik. Örneğin, İtal-
ya’ya ihracatta kilogram başı birim fiya-
tımız 2018 yılında yüzde 15 oranında arttı. 
Yarı işlenmiş, bitmiş deri ve işlenmiş kürk 
ihracatımızın kilogram başı birim fiyatı 
ise 2018 yılında 13 dolar ile tarihi zirve-
ye ulaştı. Son 10 yılda ihracatta kilogram 
başı birim fiyatlarımız 3 kat arttı.”

‘İhracatta Fark Yaratanlar’ 
ödüllerini aldı; 
TİM Başkanı yeni pazarlara 
dikkat çekti

İHRACAT

TİM Başkanı İsmail Gülle “Deri sektörü pazar 
çeşitliğini sağlamış, kuvvetli bir paydaş 
sektörümüz. Bu bağlamda sektörün Güney 
Kore ve Japonya gibi bölgelerdeki potansiyelini 
kullanması gerekiyor” dedi.
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Ayakkabı Yan 
Sanayicileri Derneği 
olarak üstün gayret 
ve başarı gösteren 
tüm ihracatçı 
firmalarla birlikte 
üyelerimizi de 
tebrik ederiz.

Cihan Deri San. A.Ş. - Altın, 
Depar Group Ayakkabı Teks. 
İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Pla-
tin, Deri Desen Etiket San. ve 
Tic. Ltd. Şti. - Bronz, Efeler 
Deri İml. İhr. İth. San. ve Tic. 
Ltd. Şti. - Gümüş, FLO Mağa-
zacılık ve Pazarlama A.Ş. – 
Platin, GKS Ayakkabı Taban 
San. ve Tic. Ltd. Şti. - Başarı, 
Göryakınlar Deri San. ve Tic. 
A.Ş. Bronz, İnterteks Deri Paz. 
San. ve Tic. Ltd..Şti. - Altın, 
Kampana Deri ve Kösele San. 
ve Tic. A.Ş - Altın, Karaca Deri 
San. ve Tic Ltd. Şti. - Bronz, 
Lifli Rulo ve Levha San. A.Ş. - 
Bronz, Mur-der Deri San. A.Ş. 
- Başarı, Muya Poliüretan Ka-
uçuk San. ve Tic. A.Ş. - Pla-
tin, Polat Taban San. ve Dış 
Tic. Ltd. Şti. - Başarı, Sonart 
Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. - 
Başarı, Turgut Kardeşler Deri 
ve Ayakkabı San. Tic. Ltd. Şti. 
- Altın, Uyguner Deri San. ve 
Tic. A.Ş. - Altın, Yaşar Sertka-
ya - Bronz, Ziylan Taban San. 
ve Tic. A.Ş. – Bronz
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Üretim trendlerini dünya ile eş za-
manlı takip etmenin vazgeçilmez 
başlıklarından birini de eğilimleri 

bilmek oluşturuyor. Bu eğilimler üretim-
den malzeme teminine kadar pazarda 
erken yol almanın da anahtarı haline ge-
liyor. Bu gerçekten yola çıkan AYSAD, ge-
leneksel hale getirdiği fuar öncesi trend 
seminerlerini bu yıl da sürdürdü. İMA’nın 
katılımcılara sunum yaptığı seminerde 
bir yanda dünyadaki trendler konuşulur-
ken bir yanda da 2-5 Mayıs tarihinde, CNR 
Expo’da gerçekleşecek olan AYSAF Fua-
rı’nda organize edilecek trend alanında 
yer alacak ürünlerle ilgili de bilgi verildi. 
Katılımcı firmalara trend alanında sergi-
lenecek ürünlerin neler olması gerektiği 
konusunda yapılan sunumun ardından, 
firmalardan da değerlendirilmek üzere 
istekleri alındı. Yapılan uygulamayla il-
gili AYSAD Vizyon’a konuşan AYSAD Baş-
kanı Ömer Kadir Arpacı “Sürdürülebilir 
ve katma değerli ihracat için, rakibinizle 
aynı bilgiye sahip olmalı; hatta bu bilgi-
yi önce eş zamanlı, sonra öncesinde alır 
hale gelmelisiniz. Bizim her yıl fuar önce-
sinde yaptığımız bu çalışmanın, sektörün 
ihracatını ve kazancını dünya ölçeğine 
taşıyacağına inanıyoruz. Bu inancımızla 
da sabırlı bir biçimde çalışmayı sürdürü-
yoruz” dedi. 

2020’de bizi ne bekliyor?
Düzenlenen seminerde İstanbul Moda 
Akademesi’nin elindeki bulgular, yap-
tığı çalışmalar ve dünyadaki eğilimler 
aktarıldı. Sunumu yapan İstanbul Moda 
Akademisi (İMA) Tekstil Tasarım Bölüm 
Başkanı Gülin Girişmen “2020 yılında bizi 
bekleyenlerin ön bilgisi niteliğinde bir 

2020 
İlkbahar Yaz 
Trendleri

TREND

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği ve İstanbul 
Moda Akademisi işbirliği ile 5 Nisan 2019 
tarihinde, AYSAD Dernek Merkezi’nde 
‘2020 İlkbahar-Yaz Trend Semineri’ düzenlendi.
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bilgi aktarımıydı. Renkler, tonlar, formlar 
nereye koşuyor? İki bölüm halinde bir 
çalışma gerçekleşiriliyor. Önce dünya-
daki gelişmelerin etkisini ve malzemeye 
yansımasını, ikinci bölümde de firmala-
rın özelinde geliştirilebilecek alanları ele 
alıyoruz” dedi.

Seminerden satırbaşları
İMA Tekstil Tasarım Bölüm Başkanı Gülin 
Girişmen’in yaptığı sunumdan dikkat çe-
ken satırbaşları işe şöyleydi:
- Mega trendlerde geri dönüşüm teması-
nın öne çıktığı görülüyor. Bu durum renk, 
doku ve formlarda da kendisini hissetti-
riyor.
- Şehirleşmeyle beraber çok kültürlülü-
ğün etkisi, farklı bir yapıyı ortaya çıkarı-
yor. Bilgisiyar ve teknik donanımla bize 
başka bir iletişim dili oluşturuyor. Bu da 
hayatımızın estetik formuna bakış açısını 
farklılaştırıyor.
- Doğayla temas: Plazalar içinde yaşıyo-
ruz ki doğayla olan temas aksıyor. Yaşam 
alanında da çok fazla petrol türevi ürün 
gruplarını tüketiyoruz. Geri dönüşüm te-
masının 2020’de daha çok önemli hale 
geleceği görülüyor. Bu da toprak tonlarını 
besliyor.  Kahve, sütlü kahve tonlarını gö-
rebiliyoruz. 
- Vegan kelimesi geçiyor ki bu sadece 
yiyeceklerle ilgili değil. Farklı ürün grup-
larından elde edilen malzemeler anlamı-
na geliyor. Bakmamız gereken nokta bu 
gerçeklik malzemeyi nasıl etkileyebilir? 
Mesela sütün içindeki herhangi bir mad-
deden ya da tavuk tüyünden oluşturu-
lan ipliklerin kullanıldığına şahit olaca-
ğız. Yeni ne yapacağımızı araştırmalıyız? 
Malzeme seçimlerinde geliştirilecek yeni 
alanlar ile ilgili akıl yürütülmeli. Çünkü  
bu yeni malzemeler formu da, renk ya-
pısını da estetik alayışını da etkileyecek. 
- Yaş kavramı etkisini yitiriyor. Sanal 
gerçeklik ve çıtlıkların bir arada olma-
sı kavramının ağırlık kazanması, farklı 
malzemelerin de bir arada kullanılacağı 
ürünleri getiriyor.
- Yeni formlar ve normların gösterişli 
olma eğiliminin etkisinde kalacağı görü-
lüyor. Yaşam alanlarındaki tüm yapıtaşla-
rının, endüstri tasarımı, sağlık, otomotiv, 
kimya, yiyecek ne olursa olsun kendi için-
de etkileşim içinde olduğu dikkat çekiyor.
-2020 yazından bahsetmemize karşın 
çok pastek ve açık renklerin öne çıkacağı 
görülüyor. Öte yandan 2020’nin vazgeçil-
mezi siyah. Ürünün bir yerinde mutlaka 
kullanılacak. Sarı, mavi, nar çiçeği, eksik 
mavi gibi renkler de dikkat çekiyor. Yeni 
estetik anlayış olarak transparanlık farklı 
biçimleri aksesuarlarla bezenmiş haliyle 
gösterişli olma dürtüsünü destekliyor.

Arpacı: “Sürdürülebilir ve katma değerli 
ihracat için, rakibinizle aynı bilgiye sahip 
olmalı; hatta bu bilgiyi önce eş zamanlı, 
sonra öncesinde alır hale gelmelisiniz. 
Bizim her yıl fuar öncesinde yaptığımız 
bu çalışmanın, sektörün ihracatını ve 
kazancını dünya ölçeğine taşıyacağına 
inanıyoruz. Bu inancımızla da sabırlı 
bir biçimde çalışmayı sürdürüyoruz.”
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-Doğallıkta homojen yapılar, keskin ol-
mayan formlar öne çıkıyor. Sıradışı form-
ların desteklendiği bir yapı geliyor. Akış-
kanlık oran orantısı estetik kaygıları öne 
çıkıyor. Bu uyumu sağlacak malzemeler 
önemli olacak. 
- Renklerde doğal ama bunun yanı sıra 
dik ve dinamik duran soğuk tonlar göze 
çarpıyor. Mesela metal beyazının, klasik 
sıcak renklerle birleştiği dikkat çekiyor.
- Sıradan bir topuğa arkadan atılacak bir 
kesik yeni formlarda örnek olabilir. Keten 
bombu ya da doğal elde edilmiş kumaş-
lardan ayakkabılar görülüyor. 
- Teknolojinin fonksiyonel yapısı var ama 
estetik kaygılar da taşımaya başladı. Me-
sela ayakkabının içine yerleştirilmiş bir 
çip gibi bizim rutinimiz olacak. 
- Sanal gerçeklik beraberinde nasıl bir 
estetik kaygı getiriyor? Sormamız ve üre-
timlerimizde malzemeyi şekillendirme-
miz gereken başlık bu. Estetik anlayışları 
ve dizayn, beklentileri kişiselleşiyor. 
- Dokunma önemli günümüzde hale gel-
di. Kullanılacak yüzeyde farklılıklar ara-
nacak.
- Hayat koşulları bir noktada sade, ama 
aksesuarlarda çok renkli detayları ürün-
lere dayatıyor.

Gülin Girişmen: 
“Geri dönüşüm 
temasının 2020’de 
daha çok önemli 
hale geleceği 
görülüyor. 
Bu da toprak 
tonlarını besliyor. 
Kahve, sütlü kahve 
tonlarını 
görebiliyoruz.”

TREND SEMİNERİ İLANI GELECEK
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Küresel moda ve lüks tüketim tedarik 
zincirinin referans noktası olarak ni-
telendirilen Lineapelle, 49 ülkeden 

bin 255 katılımcıyla 20 – 22 Şubat 2019 
tarihleri arasında Fieramilano Rho’da 
gerçekleşti. Dönüşüm yaşayan piyasanın 
tüm izlerini taşıyan fuar yabancı ziyaret-
çilerdeki artışla dikkat çekti. Ayrıca dün-
yadan gelen delegeler Ekonomi Kalkınma 
Bakanlığı ile İtalyan Ticaret ve Yatırım 
Ajansı’nın işbirliğiyle İtalyan üretim böl-
gelerinde de incelemelerde bulundular. 
Lineapelle bu yanıyla da endüstri su-
numu haline dönüştü. Kaliteli markaları 
nitelikli müşteriyle buluşturmayı başa-
ran organizasyonda tema orta seviye 
segmentin mücadelesini vurgulaması 
bakımından da dikkat çekiciydi. Fuarın 
ziyaretçileri arasında Kültürel Miras ve 
Faaliyetler Bakanı Alberto Bonisoli ve 
Milan Şehri Çalışma Politikaları, Üretim 
Faaliyetleri, Ticaret ve İnsan Kaynakları 
Konseyi Üyesi Cristina Tajani’I de vardı. 
Alberto Bonisoli yaptığı açıklamada “Ge-
rek sanayi, gerekse İtalya için fuarın son 
derece ikna edici olduğunu düşünüyo-
rum. Fuar alanlarında şirketler strateji-
leri uygulayabiliyor, müşteri bulabiliyor. 
Ben de burada olup, şahit olmak istedim. 
Lineapelle iki nedenden dolayı önemli. 
Hem İtalyan ekonomisini harekete ge-
çiren özellikte, hem de moda endüstri 
adına aktif rol oynuyor. Bu haliyle hem iç 
gelişmeyi tetikliyor, hem de uluslararası 
prestijimize katkı sağlıyor” dedi. Cristina 
Tajani ise yıllardır takip ettiği etkinlik için 
“Gerek katılımcı sayısındaki artış, gerekse 
de uluslararası düzeyini pekiştiriyor” di-
yerek görüşlerini paylaştı.

Lineapelle’ye 
yenilikçilik 
damgasını vurdu

DÜNYADAN İZLER

İtalya’daki büyük sektörel buluşma 
dönüşüm yaşayan piyasanın tüm izlerini 
katılımcı ve ziyaretçileriyle buluşturdu.
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2020 yazına yönelik stilistik temalar 
sunuldu
Fuarda, Moda Komitesi tarafından hazır-
lanan ve Co-Natural temasına giren 2020 
yaz sezonu için stilistik temalar sunuldu. 
İnsan ve teknolojik faktörler arasındaki 
yaratıcılığı iç içe geçiren yorumlar ışı-
ğında Trend Alanı ve yapılan seminerler 
dikkat çekiciydi. Organizasyonda her ikisi 
de son derece kalabalık katılımla gerçek-
leşen iki kavramı da paylaşıldı. Birincisi, 
“İtalyan Derisinin Genelliği - 360 ° Sür-
dürülebilirlik” başlıklı derinlemesine ve 
teşvik edici bir tartışma oturumu gerçek-
leştirdi. UNIC - İtalyan Tabakhaneler Birli-
ği (Confindustria ve Lineapelle ile işbirliği 
içinde) tarafından tedarik zincirindeki şir-
ketlerin işleme atıkları kullanılarak yapı-
lan bir ürün ve aksesuar galerisinin yanı 
sıra organize edilen bir dizi başarı öyküsü 
anlatıldı. İtalyan tabaklama endüstrisinin 
sektörel ufkunun ötesine geçerek, üretim 
atığının diğer endüstriyel tedarik zincirle-
ri için hammadde haline gelmesini sağla-
yacak koşullar yarattığına dikkat çekildi. 
İkinci olarak ise UNIC - İtalyan Tabakacı-
lar Birliği ve bu yıla atfetti sinematogra-
fik tema ile, UNIC tarafından düzenlenen 
Amici la Pelle sanat yarışmasının sekizin-
cisi için binden fazla ortaokul öğrencisini 
Fieramilano Rho’ya getirdi. 

Geleceğe yeni bir pencere
Yeni, seçilmiş teknolojileri ve iş çözüm-
lerini bir araya getirmek ve sergilemek 
için 3 gün gerçekleşen etkinlikte iletişim, 
mükemmellik, yenilik ve sağlamlık tema-
larına vurgu yapıldı. Deri modası ve en-
düstrisindeki malzemeler için dünyanın 
önde gelen ticaret fuarı olan Lineapelle 
sırasında sonbahara yönelik Lineapelle 
Innavation Square da dikkat çekiciydi. 
Yenilikler üzerinde çalışan akademis-
yenler, uzman sektör temsilcileri, Ar-Ge 
merkezleri, şirketler, dernekler ve bin 200 
ihracatçıyla 100’den fazla ülkeden gelen 
20 bini aşkın ziyaretçi pazarda hareket-
liliği gösterdi. İçinde, biyomimikri, moda 
biyoteknolojisi, programlanabilir malze-
me yapıları, dairesel ekonomi, süreç si-
mülasyonu, insan malzemeleri etkileşimi, 
IoT gibi referans pazarlarda çığır açan ve 
önemli yenilikleri ortaya koyan bilimsel 
ve teknolojik disiplinler ise umut veri-
ciydi. garanti edebilecek çok umut verici 
bilimsel ve teknolojik disiplinleri bulmak 
mümkün olacaktır. Bir sonraki buluşma 2 
– 4 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçek-
leşecek.
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“Teknoloji ve geleceğin tasarımı dikkat 
çekiyor”
Fuarı AYSADVizyon Dergisi için değerlen-
diren AYSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Tur-
gutkardeşler Deri’den İsmail Turgut or-
ganizasyonu “uluslararası bir fuar olarak 
küresel liderliğini tekrar doğruladı” diye-
rek tanımladı. İsmail Turgut diğer tespit-
lerini ise şu sözlerle paylaştı: “Son tüketi-
ciden başlayan aciliyet talebinin artması, 
sipariş ve teslimat arasındaki süreleri 
kısalttı. Bu durum ayakkabı ve ayakkabı 
yan sanayiinin tüm tedarik, üretim, de-
polama, pazarlama ve dağıtım sistemle-
rini gözden geçirip, teknolojiyi daha çok 
kullanan bir hüviyete kavuşması gereği-
ne işaret ediyor. Tüm dünyadaki finans 
sıkıntı, firmalarımızın yeni sürece uygun 
yapılanmalara gitmesini zorunlu kılıyor. 
Fuarda sektörün ana ve yan sanayicisiyle 
gerçek ve sürdürülebilir bir yaklaşımla bu 
doğrultuda kurgulandığı göze çarpıyordu. 
2020 yaz sezonu için Co-Naturel teması 
da dikkat çekiciydi. Bu tema, geleceğin 
tasarlanması, doğa, insanlık ihtiyaçla-
rını da dikkate alan bir üretim yapısını 
önümüze getiriyor. Performanslarımızda 
buna uygun hareket etmeminiz ve odak-
lanmamız. Ayrıca Trend Alanı’nın teknolo-
ji ile yenilenmesi ve bezenmesi de nasıl 
bir sürece gittiğimizi anlatıyordu.” 

Deri modası ve endüstrisindeki
malzemeler için dünyanın
önde gelen ticaret fuarı olan 
Lineapelle sırasında sonbahara 
yönelik Lineapelle Innavation 
Square da dikkat çekiciydi.
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Çin, bugün gerek üretici yanı, gerekse 
de dünya ekonomisindeki günde-
mi belirleyen ülkelerden biri olma-

sı nedeniyle herkesin gündeminde. Biz 
de Çin ekonomisini bugünkü fotoğrafını 
yıllardır iki ülke arasında ticareti geliştir-
me mücadelesi veren Türk – Çin Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Onay ile 
konuştuk. Onay, Çin’de Türk KOBİ’lerinin 
genç kuşaklarının yıldız gibi parladığına 
dikkat çekerek, onlara güvenmek gerekti-
ğine işaret etti. Öncelikle Çin’ in bugünkü 
durumunun nasıl ortaya çıktığını sorduk. 
Yavuz Onay şöyle değerlendirdi:
“1978 yılından beri Çin ilgi alanıma giri-
yor. 1983 senesinde gittiğimde ekonomik 
reform hareketleri vardı. Kapitalizmi, Çin 
komünizmi içinde kullanma başlığıyla 
bir kitap üzerinden eğitime başladılar. 5 

– 6 yıl süren bir eğitim süreci geçirdiler. 
Esas reform 1990’da başladı. Önce belli 
bir grup zengin yarattılar. Onların da yan 
sanayilerini geliştirmelerini istediler. İş-
sizlere işportacılık, girişimcilik hakkı ve-
rildi. Yabancı sermayeyi yüzde 100 ihracat 
şartıyla çektiler. İthal edilen her ürünün 
iç piyasada üretilmesini desteklediler. 
Kademeli olarak ihracat yapabilen üre-
timler yarattılar. Zamanla kaliteyi arttır-
dılar ve markalaşmaya yöneldiler. Ama 

algıları ‘ucuz ve kalitesiz’ olarak yerleş-
mişti. Bunun üzerine yabancı markaları 
satın almaya başladılar. Makine, telefon, 
tekstil her konuda gayet iyi gidiyorlar. 
Her 8 yılda bir iktidarı değiştirdiler. Yani 
ortaya çıkan tablo şans değil. Bugünkü 
noktayı çalışarak elde ettiler. Dünyanın 
kapitalini ve teknolojisini de iyi kullan-
dılar. Her yerde 1 dolar mağazası açtılar; 
ama toplamda ortalamayı kilogramda 5 
dolara getirdiler. Oradaki KOBİ anlayışı 
bizimkinden çok farklı. Bizde tek kişi ça-
lıştıranı bile bu sınıfa koyuyoruz. Çin’de 
gerçekten KOBİ dediğiniz bizdeki holdin-
gi zorlar. Yani Çin ve Türk KOBİ’si beraber 
olsun diye düşünüldüğünde ortaya bir 
hacim farkı çıkıyor. Herkes konuyu işçili-
ğe bağlıyor; ama bu doğru değil. Toplam 
maliyet içinde yüzde 30’u bulmaz. Asıl sır 
vergilerin, finansmanın ve enerjinin daha 
avantajlı olmasıyla, az kar marjıyla çalış-
malarında gizli. Türkiye’deki firmaların 
Çin’ i yeterince tanıdığını düşünmüyorum. 
Çin ile birleşme tartışılıyor. Paran yok, gü-
cün yok. Niye seninle ortak olsun ve pa-
zarını seninle paylaşsın? Gerçekçi olmak 
lazım. Alırlar; eritirler ve ‘güle güle’ derler. 
Güçlüysen güçlü firmayla işbirliği yapabi-
lirsin. Yoksa seni eritir.”

Çin ile iş yapma şansı yok mu? 
“Son derece yüksek bir şansımız olduğu-
na inanıyorum. Fakat patron olarak yer 
almamız gerekiyor. Yakın zamanda çok 
sayıda Türk müteşebbisi gözüme çarpı-
yor. Eski ve dominant patronlarının ço-
cukları yurtdışında eğitim görüp geldik-
ten sonra bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. 
Çin’de yer açıp, hatta yerleşip, orada 
ürettiği malı perakende satmak istiyor. 

“Genç kuşaklar 
Çin’de parlıyor”

AİLE ŞİRKETLERİ

Türkiye’deki küçük ve orta boy işletmelerin 
genç kuşaklarında çok ciddi bir performans 
gördüğünü belirten Türk – Çin Ticaret Sanayi 
Odası Başkanı Yavuz Onay, “Yeni nesile işi 
bırakın, sorunları halleder” dedi.
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Yeni bir iş modeli oluştu. Yıllarca bunu 
anlattım ama bana denildi ki ‘ne gerek 
var? Gelsin, ödesin parasını, alıp gitsin.’ 
Ben anlattığımla kaldım ve anlatmamaya 
başladım. Lakin son 5 yıldır bu yeni ku-
şakların uygulamalarını gördükçe mutlu 
oluyorum. Yeni kuşaklar akıllı, ticarette 
agresif ve işini bilerek yapan insanlar. İş 
yapış biçimi açısından son derece ahlaklı 
ve dürüstler. Son 20 yılda kuşakların önü-
nü firmaların içinde hep kestik. Gençlere 
işi teslim edersek, çok başarılı olacakları-
nı bizzat görüyorum.”

İş yapmanın doğru yolu ne?
“İş yapmak istediğiniz insan öncelikle 
para pul konuşmuyor. Arkadaşlık kur-
manız gerekir. Aksi takdirde uzun vadeli 
bir ilişki kurmanız mümkün değil. Sana 
güvenecek ve önünü açacak. Zaten öyle 
bir durumda fiyat da konuşmuyor. Aksi 
takdirde her yabancı onların gözünde 
dolar işaretidir. Yani batı ekonomilerine 
girer gibi, Asya toplumlarının pazarlarına 
dahil olamazsınız. Hatta içinde de doğru 
malı doğru bölgede satmanız gerekir. Me-
sela kuzeyde AVM açarsan batarsın; alım 
gücünün yüksek olduğu güneye inersen 
adım atacak yer bulamazsın. Bu sistem-
de aracıların şansı yok. Yeni kuşak pat-
ronlar Çin’de şirketleştiler ve başarılılar. 
Bambaşka bir dünyaya gidiyoruz. Tekno-
loji, korumacılık üretme kaygısı bir tarafta 
hissediliyor. Üretimle ilgili bir sıkıntımız 
yok. Satış ve pazarlama işini nasıl çöze-
ceğiz? Bırakın yeni nesil halleder. Ben 
Çin’de bunun örneklerini gördüm. Kazan-
ma, zengin olma kendini kanıtlama hırs-
ları var. Az kazanabilirler ama başarılılar. 
Ciro zamanla büyüyecektir.”

“Dünyanın kapitalini ve 
teknolojisini de iyi kullandılar. 
Her yerde 1 dolar mağazası açtılar;
ama toplamda ortalamayı 
kilogramda 5 dolara getirdiler. 
Oradaki KOBİ anlayışı bizimkinden 
çok farklı. Bizde tek kişi çalıştıranı
bile bu sınıfa koyuyoruz. 
Çin’de gerçekten KOBİ dediğiniz 
bizdeki holdingi zorlar.”
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Türkiye’deki bu sıfata sahip 95 kişi-
den biri olan Akredite Kobi Danış-
manı Banu Türksavaş ile yeni siste-

mi, bunun nasıl teşvik edildiğini, doğru 
danışman firma ilişkisinin ne olması ge-
rektiğini konuştuk. Akredite Kobi Danış-
manı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafın-
dan onaylanmış ve yetkilendirilmiş kişiye 
deniliyor. Sakarya Üniversitesi ve TOBB 
iki kritik kurum olarak öne çıkıyor. Açılan 
7 farklı sınavdan hem yazılı hem perfor-
mans noktasında başarılı olduktan sonra 
bu ünvan alınabiliyor. Performans sınavı 
nasıl oluyor? Akredite Kobi Danışmanı 
Banu Türksavaş ile konuşmamıza bu nok-
tadan başladık. Türksavaş şunları söyledi:
“Performansta size bir şirket örneği veri-
liyor. Bu örnek üzerinden pazarlamadan 
finansa kadar her alanda  performansı 
nasıl geliştirilebilir noktasında çalışıyor-
sunuz. Gerçekten bir sorun çıktığında 
bunu çözebiliyor musunuz? Çözemediği-
niz anda bir üst noktaya bunu iletibiliyor 
musunuz? Mesela yeni bir ürün pazara 

çıkaracağında bunu yönetecek yetenekte 
misiniz? Bu yönleriyle klasik danışmanlık 
sisteminden ayrılıyor. Danışmanlık yol ar-

kadaşlığı sürecine evriliyor. Akredite Kobi 
Danışmanlığı’nı aile hekiminiz gibi düşü-
nün. Dönemsel olarak sizi kontrol etmesi 
ve sapmaları engellenmesi hedefleniyor. 
Türkiye’de çok fazla şirket kuruluyor. Ama 
kapanma oranları da azımsanmayacak 
kadar yüksek. Sermaye şirketlerinde du-
rum biraz daha iyi. Ama mikro işletmeler-
de oran ürkütücü. Öte yandan KOBİ statü-
sündeki işletmeler battıkları anda bütçeye 
de zarar veriyorlar. Akredite Kobi Danış-
manlığının gelme nedenlerinden biri de 
bu; kaynakların doğru kullanılması.”
Kulaktan dolma ya da hislerle iş yapma 
devrinin kapandığını belirten Banu Türk-
savaş, “Elbette kıymetli ama pazar araştı-
rılmış mı, ürün için doğru zaman mı gibi 
bir dizi araştırmanın yapılması ihmal edi-
liyor. İşte bu sistem bunu getiriyor’ dedi. 

“İyi üretmek şart ama yetmiyor”
İşletmelerin kuruluşunda da atılım anın-
da da stratejinin çok önemli olduğunu 
ifade eden Türksavaş konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“İlk üç yıl içinde kapanan firmalarda en 
önemli sorunun bir pazarlama ve ürün 
stratejisinin eksikliği oduğu gözüküyor.  
O yüzden de danışmınınızla beraber 
yürüdüğünüz noktada sürdürülebilirliği 
sağlamış, ekonomiyi daha canlı tutmuş, 
firmayı büyümeye açmış oluyoruz. Yol 
haritanızı belirleyemediğinizde dünya 
çapındaki bir istatistik yüzde 60’ının ko-
numlandırmayı ve stratejiyi doğru ya-
pamadığı için kapandığını ya da zarar 
ettiğini bize gösteriyor. Çok iyi bir üretici 
olabilirsiniz. 
İyi üretmek şart ama yetmiyor. Artık dün-
ya endüstri 4.0’a, halklar toplum 5.0’a 

“Danışman değil, 
yol arkadaşı seçin”

DANIŞMANLIK

Zorlu süreçte danışman kullanma ihtiyacı olan 
işletmeler için devletin geliştirdiği Akredite 
Kobi Danışmanlığı’nı, Türkiye’deki 95 isimden 
biri olan Banu Türksavaş anlattı. Türksavaş 
teşvik kullanımından danışman sorgulamaya 
kadar bir çok noktanın da ipuçlarını verdi.
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geçiyor. Eski yöntemlerle şirketlerimizi 
yönetmemiz mümkün değil. Dijitalleşme, 
ar-ge’ye açma, insanların beklentilerine 
karşılık verme yüzdeniz ve ölçümlendir-
meniz kritik noktada.”

Doğru danışmanı nasıl anlayacağız?
Banu Türksavaş’a piyasada da çok sayıda 
danışman olduğunu, bir işletme sahibi-
nin doğru danışmanı nasıl seçebileceğini 
sorduk. İşte yanıtı: “Karşınıza danışman 
olarak gelen kişinin Mesleki Yeterlilik Ku-
rumu’ndan kaydını sorgulayarak başla-
yın. Gerçekten akredite mi? Yetmez; öyle 
ise danışmanızın eğitim bilgilerini sorgu-
layın. Gerçekten konuştuğunuz konuda 
eğitimli, deneyimli mi? O alanda kurum-
sal bir iş tecrübesi var mı? Kurumsal bir 
iş hayatı olmazsa olmaz nokta. Kobilerin 
de bu süreçte kurumsallaşmaya götürül-
mesi gerekir. Danışmanınızın kurumsal 
bir geçmişi yoksa, size bu yolculukta fay-
da sağlayamaz. İlave olarak kendisini ne 
kadar geliştirmiş? Gerçekten danışman-
lıkta tecrübeli mi? Tek sektörün dışına 
çıkmış mı? Çünkü sektörler iç içe geçmiş 
durumda.”

“Glokal yaklaşımlar sergilemeliyiz”
Akredite KOBİ Danışmanı Banu Türksa-
vaş doğru danışman seçimini tanımlar-
ken glokal yaklaşımdan bahsetti. Bunun 
ne olduğunu kendisine sorduk: “Türkiye 
gibi gelişmekte olan ükelerde glokal yak-
laşımlar sergilemeliyiz. Yani yüzümüzü 
globala döneceğiz. Ama biz değerlerimizi 
unutmadan üretimlerimizi yaparken, her 
ikisini harmanlayacağız. Bu kapsamda 
danışmanınız size stratejiden bahsediyor 
mu? Yapmak istediklerini sizinle konuşu-
yor mu? Her zaman bir makine teçhizata 
ihtiyacınız olabilir. Yurtdışı pazara açılma 
arzunuz vardır. Sizi sorguluyor mu? Ne-
den istiyorsun, stratejin ne diye zorluyor 
mu? En önemlisi size yol planı çiziyor 
mu? Mesela bu makineyi niye almak is-
tiyorsun? Üretimdeki stratejin ne olacak? 
Şu an belki de finansal değerleri iyi de-
ğildir. Belki de şu an sadece konumu-
nu koruması gerekiyordur. Sürekli size 
onaylayanlardan, koru körüne büyüme 
önerenden kaçının. Sizin verilerinizi, ülke 
verilerini, ihracatçıysanız dünyadaki ger-
çekleri harmanlayarak, bu verilerle size 
bir stratji oluşturmayı teklif ediyor mu? 
Dünyadai gelişmeleri okuması, sektörel 
araştırma tecrübesine sahip olması gere-
kiyor. Yabancı dili olmayan danışmanlar 
var. Oysa bir gelişmeyi direkt okuyup size 
aktarabilecek, yurtdışında bir iş görüşme-
nizde yayınızda durabilecek danışmanla-
ra ihtiyacınız var. Bunları sorgulayın.”

“Artık firmaların değeri taşınmazlarla 
ölçülmüyor. Kobilerin de vizyonunu bu 
noktada değiştirmesi lazım. Desteklerin 
evrilmesinin nedeni de bir bakıma bu. 
Geçmişteki yöntemlerle ‘destek
var makine alalım’ derlerse hatalı iş yaparlar.”
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3 bin kilometrelik yolculukla 
danışmanlık tarifi
Banu Türksavaş, danışman kullanmanın 
ya da doğru danışmanı tariflemenin ör-
neğini de otomobille yapılan bir yolculuk 
üzerinden verdi.
“3 bin kilometrelik bir yolculuğa çıkıyor-
sunuz. Birinci seçenek tek şoför olarak 
gitmeniz. Ama dinlenmeden bunu yapa-
bilme olanağınız yok. Sadece benzinin 
bitmesi, lastik bakımı gibi teknik sebepler 
ile değil, dinlenmek için de mola vermek 
zorundasınız. Bu danışmansız formüle 
karşılık geliyor. Düz bir danışman seçmek 
de ikinci tercih. Yani bir co-pilotunuz ola-
bilir. Yorgun gözüktüğünüzü, yakıtınızın 
bittiği size söyler. Tek şoför sizsinizdir. 
Yani teknik göstergeleri yanınızda yüksek 
sesle söyleyen biri vardır. Fakat bir üçün-
cü seçeneğiniz daha var. 3 bin km yolu be-
raber gideceksiniz. O da sizin gibi araba 
kullanmayı biliyor. Çok farklı modellerde 
arabalar kullanmış. Aracınızı tanıyıp tanı-
maması çok öneml değil, o iyi bir şoför. 
Yönetim kurullarına dahil edilen danış-
manları kast ediyorum. 300 km kullandı-
nız. Benzininiz de var. Danışmanınız sizin 
yerinize direksiyona geçebilir. Hiç mola 
vermeden de o yorulunca siz geçersiniz. 
Size şunu da söyleyebilir. Bu yol için bir 
güzergah var. Ama alternatif bir yol daha 
söz konusu, gel istersen oradan gidelim 
ve hedefe daha kısa sürede ulaşalım. Her 
şey bir yana yol yapım çalışması varsa 
size hemen bir farklı güzergah önerebilir 
Bu süreçten öğrendikleriniz de çok kıy-
metli. Zaman zaman direksiyonda, zaman 
zaman yan koltukta olduğunuz için aslın-
da kendi işletme körlüğünüzü de aşıp, dı-
şarıdan bir gözle işletmenizi görürsünüz. 
Bu sistemin sonunda fark edeceksiniz ki, 
kendi şirketinizi bir süre sonra bir danış-
man vizyonuyla yönetir hale gelmişsiniz. 
Üretim sürecinden finansmana elbette 
şirketinizi yönetiyorsunuz. Ama bunları 
sadece kendi şirketinizin vizyonuyla ya-
pıyorsunuz. Yana geçtiğinizde farklı gö-
rürsünüz.”

Bunların hepsine sahip olmak isteyen 
ama para ödemek istemeyen bir yapı 
var. Bunu ne yapacağız?
“Bu noktada devletin danışmanlık ile ilgi-
li açılımları var. Akredite danışmanla ça-
lıştığınız noktada devletin bazı projeler-
de devletin danışmanlık desteklerinden 
faydalanabiliyorsunuz. Nasıl bir makine 
teçhizat alırken belli oranlarda devletten 
destek alabiliyorsanız, akredite kobi da-
nışmanı kullandığınızda da destekler söz 
konusu. Akredite kobi danışmanı hata 
yaparsa, size zarar verirse, eylem planın-
daki yüksek sapmalar olursa ne olacak? 

AR-BAĞ KUNDURA LEVAZIMI ve TEKSTİL SANAYİ A.Ş
Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi, İmsan Sanayi Sitesi A Blok No: 8 
Küçükçekmece, İSTANBUL, TURKEY 
T : 0212 651 00 33  F : 0212 651 34 00  
info@grupar.com.tr   www.arbag.com.tr 

Modern ve yüksek kapasitedeki 
tesislerinde ayakkabı bağı, 
ayakkabı lastikleri, 
kordon-lastik-kolon biye ve 
şerit üreten ARBAĞ,
ürün kalitesi ve müşteri odaklı 
yaklaşımı ile 60 yıldır farklı pazar 
taleplerini karşılamaya 
devam ediyor.

mükemmel k
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e yüksek kapasite
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e yüksek kapasite
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Daha stratejiyi oluştururken bu 95 isim-
den biri bir hata yaptı. Bu aslında kendi 
ismini bitiren iş olacaktır. Mevzuatta yer 
alacak yaptırımdan daha ağır sonuçları 
olur. Geri kalan 94 isim iş yapar. Adeta 
bir kaleci gibisiniz. 99 iyi iş yaparsınız bir 
hatalı iş hepsini götürür, herkes onu ko-
nuşur.” 

Genellikle danışman kullanmak isteyen 
firmaların önceliğini kaynaklara ulaş-
mak oluşturuyor. Salt buna konsantre 
olmanın bedeli ne?
“Firmalara bunun bedeli çok ağır olur. 
Mesela bir finansman sağlamak isitiyor-
sunuz. Ama o mesele gerçekten sorun 
mu? Yani danışmanınız size analizinizi 
çıkarttığında sorun gerçekten para mı? O 
paraya gerçekten ihtiyacınız var mı ya da 
o makineyi gerçekten almanız gerekiyor 
mu? Belki de ihtiyacınız anlık ve kirala-
mayla sorunu aşabileceksiniz. Bir makine 
alacaksınız. Peki 3 sene sonra da size hiz-
met edecek mi? Teknoloji çağındayız ve 
ihtiyaçlar çabuk değişiyor. Herkes para ya 
da makine ister. Ama ona gerçekten ihti-
yaç var mı? Firmalar destek varsa yatırım 
yapmak istiyor. Ama yatırım artık maki-
neyle olmuyor. Elinizde ne kadar likitiniz 
var? Size beş sene sonra da bu piyasada 
iş çıkacak mı? Vizyonu buraya oturtmak 
gerçek yatırımdır. Artık firmaların değeri 
taşınmazlarla ölçülmüyor. Kobilerin de 
vizyonunu bu noktada değiştirmesi lazım. 
Desteklerin evrilmesinin nedeni de bir 
bakıma bu. Geçmişteki yöntemlerle ‘des-
tek var makine alalım’ derlerse hatalı iş 
yaparlar. Bazı devlet destekleri firmanın 
yaşamı boyunca bir kez alabileceği des-
tekler. Siz bundan haberdar olmayarak 
kullanırsanız, gerçekten ihtiyacınız oldu-
ğunda açıkta kalırsınız. Belki ileride çok 
daha önemli bir makineye ihtiyacınız var. 
Doğru zamanda doğru teşviğe başvurma-
lısınız. Firma sahibi olarak teşvikleri tek 
tek detaylı bilemezsiniz. Danışman bu-
nun için önemli. O makine gerekiyor mu? 
Gerekiyorsa o teşvik mi, başka yöntem 
mi kullanılmalı? ‘Senin için doğru maki-
ne bu değil ya da doğru teşvik bu değil’ 
denebilmeli. Burada da yine anahtar ke-
lime strateji. Firma bugünü kurtaracaksa 
alabilir. Ama hiçbir firmanın bugünü kur-
tarma peşinde olmaması gerekiyor. Sür-
dürülebilir büyümeyi teşvik etmesi şart. 
A makinesini teşvikten yararlanıp almak 
yerine kiralamak ya da B teşviğinden fay-
dalanarak almak belki de daha doğru bir 
çözümdür. Danışmanınızın size mutlaka 
alternatif yollar sunmasını isteyin. 

‘Doğrusu bu’ diye bir şey yok. Danışman-
lık matbuu bir şey değil. Her firma için 
ayrı operasyonlar yürütmek zorundasınız. 
3 firma aynı makineyi almak istiyor olsun. 
Üçü için de aynı teşvik uygun olmayabi-
lir. Danışmanlık süreci önemli. Her firma 
için ayrı kararlar verilebilir. Danışmanlık 
kalitesinde fark olmamalı ama içeriğinde 
olabilir. Rahatlıkla internet sitesine girip 
görebileceğiniz destekleri, sadece size 
anlatan kişi danışman olamaz. Suudi Ara-
bistan’ın petrol arzının sizin maliyetlerini-
zi nasıl etkileyeceğini analiz eden ve size 
yönlendiren kişi danışmanınız olabilir.” 

Kurumsallaşma gerçekten ne?
“Kendi sektörünüzden bahsedilirken, o 
sektörde firmanızın aklınıza geldiği nok-
ta sizin kurumsallaştığınız yerdir. Dünya 
çapında otomotiv firmalarının logoları 
halen aynı. Ama ilk çıkıştan bu yana ku-
rumsallaştılar ve öz değerlerini yitirme-
diler. Mesela bir otomobil firması ‘halen 
sağlamım’ diyor. Oysa o firma Hintli bir 
girişimciye satıldı. Fakat firma öyle bir 
kurumsallaşmış ki, Hintli bir üretici için 
size tatmin etmeyecek ‘hala sağlamım’ 
sloganını sorgulamıyorsunuz bile. Dün-
yada en sağlam araba denildiğinde halen 
o marka akla geliyor. Kobilerdeki temel 
sorun şirketi kuran ve büyüten kişinin 
inisiyatifinden çıkamamasıdır. Artık orası 
bir kurum oldu. Bir kurum olarak yönetil-
mesi, bir bireyin ürettiği bir yapı değil, sa-
hiplerinin değil, tüketicinin benimsediği 
noktada kamu malı olarak bakmak lazım.”
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Dünya 
standartlarının 
üzerinde
Sektörün lider distribütörü 
Erdoğdu Group, 50 yıllık tecrübesi ve 
küresel işbirliklerinin sağladığı bilgi 
transferi ile tasarımcıyı, üreticiyi ve 
son kullanıcıyı dünya standartlarının 
üzerinde bir kaliteyle buluşturuyor.
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Dijital dönüşümün Türkiye ve dün-
yadaki yansımalarını ve bunun KO-
Bİ’lere etkilerini Dijital Dönüşüm Li-

deri Bilgi ve Kültür Üniversiteleri Öğretim 
Görevlisi Akademisyen Kozan Demircan 
ile konuştuk. Dünyada yeni ekonomiye 
gidilirken, bilhassa şirketlerin neler yap-
ması gerektiğini anlatan Demircan, iyi 
eğitimli insan kaynağının katma değerin 
kaçınılmazı olduğunu anlattı. Veri topla-
ma ve analiz etmeye Türk firmalarından 
başlayarak ulusal veri toplamamız ge-
rektiğinin de altını çizen ve “Blockchain 
olmadan Endüstri 4.0’a geçiş olmaz” di-
yen Dijital Dönüşüm Lideri Bilgi ve Kültür 
Üniversiteleri Öğretim Görevlisi Akade-
misyen Kozan Demircan şirketlerin dijital 
dönüşümde başarılı olabilmesi için “doğ-
ru karar mekanizması” oluşturmasının 

zorunlu olduğunu belirtti ve  bunun için 
de Endüstri 4.0 süreçlerine “ işletme ida-
resi”nden başlanması gerektiğini söyledi.
Dünyanın dijital dönüşümle ilgili geldiği 
noktayı anlayabilmek için robotların gel-
diği aşamayı anlamanın yeterli olduğunu 
kaydeden Kozan Demircan, dijital dönü-
şümün sağlıklı işleyebilmesi için sanayi-
cilere önerilerde bulundu. Doğru bir diji-
tal dönüşüm için şirketlerin “doğru karar 

mekanizmaları” oluşturması gerektiğini 
dile getiren Kozan Demircan, “Dijital dö-
nüşüm bir zihniyet meselesi. Devamında 
vizyon ve yol haritasının oluşturulması 
gerekir. Hangi kadrolarla çalışacağım? 
Dijital dönüşümde liderliği kime verece-
ğim? Dijital koçluk kime ait olacak? Bu 
soruların yanıtları başlangıçta belli ol-
ması gerekiyor. Sistemin düzenli işlemesi 
zorunlu. Teknoloji yatırımı yaparken çok 
dikkatli davranılması gerekiyor. Belirli bir 
planınız, vizyonunuz ve doğru karar ver-
me mekanizmanız olmadan teknoloji ya-
tırımı yapılmamalı” dedi. Demircan, şöyle 
devam etti:
“Dijital dönüşüm, endüstri 4.0 deyince 
akla imalat sanayi geliyor. Ama alakası 
bile yok. İşletme idaresinden başlayın, 
finanstan devam edin. Finans direk-
törünüz, yönetim kurulu başkanınızla, 
muhasebe müdürünüzle ve üretim mü-
dürünüzle stok ve envanterlerle ilgili bo-
ğuşmadan konuşabilmeli. Bunu sağlaya-
biliyorsanız o dijital dönüşüm olur. Kalite 
kontrol süreçlerinizde otomasyona odak-
lanın, genellikle üretimde otomasyona 
odaklanılıyor.”
Şirketlerin kurum içerisinde öncelikle di-
jital dönüşüm için farkındalık yaratması 
gerektiğini vurgulayan Demircan, “Tekno-
lojiyle değer zinciri yaratmalısınız. İnsan 
kaynaklarına kadar gideceksiniz. İşletme-
nizdeki insan kaynaklarını eğitmelisiniz. 
Doğru karar mekanizmalarını İK’dan baş-
latmalısınız. İşletmeler önce dijitale dö-
nüşecek, sonra dijital dönüşüm yapacak” 
diye konuştu.
Dijital dönüşümün müşterilerin umurun-
da bile olmadığına dikkat çeken Kozan 
Demircan, dijital dönüşümdeki amacın 

“Dijital 
dönüşüm 
bir zihniyet 
meselesi”

YENİ EKONOMİ

Katma değeri üründe değil insanda aramamız 
gerektiğini, katma değerli insanın da iyi 
eğitimli olduğunu vurgulayan Dijital Dönüşüm 
Lideri Kozan Demircan, Endüstri 4.0 için 
blokchain sistemine atıfta bulundu.

THE LEADER MEDIA IN THE LEATHER INDUSTRY

t

FURA
R

P
E

L



66 67

müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını karşıla-
maya dönük olması gerektiğini söyledi. 
Demircan, “Rakibinizin para kazanmasını 
önlemeye çalıştığınız sürece daha fazla 
para kaybedeceksiniz. Kendinizle rekabet 
edin” dedi.

“Dinamik fiyatlama modeli 
hayatımıza girecek”
Önümüzdeki   5 yıl içerisinde yaşanacak 
gelişmelere dikkat çeken Kozan Demir-
can, “Siz kendi ürünlerinizin fiyatını, ken-
diniz belirleyemeyeceksiniz. Sizin ürünle-
riniz, müşteriye artık ne kadar yarıyorsa o 
kadar var. Dinamik fiyatlandırma modeli 
geliyor. Adamın işine çok yarıyorsa ürün 
ve hizmetiniz 10 katı fiyatına satabilirsi-
niz; çok az işine yarıyorsanız aynı ürünü 
sürümden kazanma fiyatına satılabilir-
siniz” diye konuştu. Demircan, sözlerine 
şöyle devam etti:
“Endüstri 4.0 dediğimiz şey tam olarak 
makinelerin makinelerle konuşmasıdır. 
Makineler makinelerle sensörlerle konu-
şacak. 2025 yılında başparmağımızın bü-
yüklüğünde 50 milyar çip olacak. O kadar 
sensör yapay zeka ile iletişim kuracak. 
Sensörler nesnelerin interneti dediğimiz 
bir yapı içerisinde çalışacak. Bu süreç de 
bizi robotlaşmaya doğru götürecek. Yapay 
zeka nesnelerin interneti ile birleştiği za-
man bütün bir Ar-Ge ve dijital pazarlama 
süreciniz otomatik olacak. 3D baskı gibi 
yeni süreçler devreye girecek. İşletmeler 
tedarik süreçleriyle, yan sanayisiyle yük-
seldiği ölçüde değer kazanacak. Yapay 
zeka ve otomasyon standartları yakala-
manızı sağlayacak. Karşı tarafın size A, B, 
C kalite mal vermesini birebir denetleye-
bileceksiniz. Hatta küresel ısınmaya, çev-
re kirliliğine yol açmasını önleyebilecek-
siniz. Stok, envanter yapınız birleşecek. 
Bu değer akışı yaratmaktır, değer zinciri 
değil. Bunu yapay zeka ile yapacaklar ve 
nesnelerin interneti ile birleşecek.”

Ekosistemle beraber büyümek ya da 
batmak
“Endüstri 4.0 süreci tamamlandığında 
belirli bir alanda uzmanlaşan bir ser-
maye olmayacak” diyen Kozan Demircan, 
“Ekosistemde ya birlikte büyüyeceksiniz, 
ya da birlikte batacaksınız. İşletmeler için 
bu son tren. 30 yıl içerisinde teknolojik 
tekillik geliyor. Dünyada yeni bir sınıf do-
ğuyor, gereksizler sınıfı” dedi.
“Önümüzdeki dönemde Blockchain tek-
nolojisi çok gelişecek” diyen Kozan De-
mircan, konuşmasına şu sözlerle devam 
etti:
“Blockchain güvenliği sağlamada da 
önem kazanacak. Üretimde blockchain 
teknolojisine, otonom araçlara, güneş 

AYMAKOOP Sanayi Sitesi 
AYMAKOOP Ticaret Merkezi 
Kat:5 D:3 İkitelli / İstanbul
T : 0212 549 36 12   F : 0212 549 36 22
M : info@aysad.org
www.aysad.org

Değer yaratarak 
sektörü geleceğe 
taşıyan AYSAD, 
şimdi sektörün gücünü 
ortaya çıkartmak 
ve doğru temsilini
sağlamak amacı ile 
sektörü doğru yerde, 
aynı kodları kullanmaya 
davet ediyor.

İhracatta 
GTIP Numarası

6406

Doğru 

NACE 
Kodları

İstanbul 
Sanayi Odası (İSO)  

22 No’lu 
Ayakkabı ve 
Yan Sanayi 
Meslek Komitesi

İstanbul 
Ticaret Odası (İTO)  

51 No’lu 
Ayakkabı ve 
Yan Sanayi 
Meslek Komitesi

gücünü ortaya çıkar!

Demircan: “Sizin ürünleriniz,
müşteriye artık ne kadar 
yarıyorsa o kadar var. 
Dinamik fiyatlandırma modeli geliyor..”
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enerjisi sistemlerine yatırım yapmalısı-
nız. Toplu taşımanın büyük bir rakibi ge-
liyor, drone’lar. Drone’lar geleceğin toplu 
taşıma sistemi olacak ve kuş sürüleri gibi 
birlikte uçacaklar. Gelecekte giyilebilir 
robotların sayısı artacak. Önümüzdeki 
dönemde 4D printerlar önem kazanacak. 
Zamana ve şartlara göre şekil değiştiren 
ve önceden programlanabilen madde 
var, işte onunla çalışan printerlara 4D 
printer diyoruz. Yani organik madde ve 
şekil değiştiren maddelere yatırım yapın. 
Jack Ma’nın dediği gibi gelecekte çocukla-
rımıza yalnızca bilgi öğreterek ayakta ka-
lamayız. Robotlar karşısında işsiz kalmak 
istemiyorsak, değer üretmeyi, etik değer-
lerle değer akışı ve değer zinciri üretmeyi 
bilmeliyiz.” 

Şirketlere kritik öneriler
Sanayicilere önümüzdeki döneme ilişkin 
önerilerde bulunan Kozan Demircan, ko-
nuşmasına bu başlıkları aktararak devam 
etti. “Sanayicilerimizin kendi fabrikaların-
daki otomasyon ve dijital farkındalığını 
artırmaları çok önemli. Dijitale dönüşür-
ken kadrolarınızı eğitin, karar mekaniz-
malarınızı, yol haritanız belirleyin. Ondan 
sonra da risk ve fırsat alanlarınız belli 
olsun. Hangi alanlara öncelikli yatırım 
yapmalısınız?
Hangi alanda olursanız olun, nesnelerin 
interneti ve tedarik zincirinde blockchain, 
bu ikisi çok önemli. Bunlara yatırım ya-
pın. Siber güvenlik önemli, akıllı sistem-
lerinizi siber saldırılardan korumalısınız. 
Yine güneş enerjisine yatırım yapın. Yani 
çatınızda kendi elektriğinizi üretebilecek 
sistemler yapın. Elbette ihtiyacınız olan 
enerjinin tümünü üretemeyeceksiniz, 
ama yüzde 30’unu üretseniz bambaşka 
noktalarda olacaksınız. Perakende sek-
töründe yapay zeka çok önemli. Davranış 
modelleri, yapay zekaya dayalı kişiselleş-
tirilmiş pazarlama önem kazanacak.”

“Endüstri 4.0 dediğimiz şey tam olarak
makinelerin makinelerle konuşmasıdır.
Makineler makinelerle sensörlerle konuşacak.
2025 yılında başparmağımızın büyüklüğünde
50 milyar çip olacak. O kadar
sensör yapay zeka ile iletişim kuracak.”

AYMOD19_TR_18X24cm+5mm.pdf   1   26.04.2019   10:28
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AKERTEK, “Yada Technology” markasıyla 3 
boyutlu yazıcı üretimine başlayarak tek-
noloji sektörüne önemli bir giriş yaptı. 
40 yıllık tecrübenin teknolojiyle taçlan-
dığı çalışmayla firma, 3 boyutlu yazıcı-
ların üretimi ile başta içinde bulunduğu 
Ayakkabı Yan Sanayi Sektörü olmak üzere 
birçok sektöre dokunmayı ve geliştirme-
yi hedefliyor. Dünyada otomotiv, eğitim, 
sağlık, tasarım, inşaat, moda, uzay, mi-
marlık gibi birçok alanda öne çıkan 3 
boyutlu yazıcıların, sektörde de üretim 
anlayışını farklılaştırması bekleniyor.

Ayakkabı Yan Sanayi Sektöründe ayak-
kabı-ökçe tasarım, kalıp ve aksesuar ya-
pımında kullanılan 3 boyutlu yazıcılar, 
düşük maliyet ile birlikte yüzlerce farklı 
tasarım yapma imkânı sunuyor. Klasik 
uygulamalar dışında yaratıcı ve özgün 
tasarımların rahatlıkla uygulanmasını 
sağlıyor.  Aynı zamanda firmaların tasa-
rımlarını kendi bünyelerinde yaparak bu 
tasarımların korunmasını garanti altına 
alıyor. Bununla birlikte klasik uygulama-
lara göre daha hızlı bir üretimle müşteri 
memnuniyeti oluşturuyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AKERTEK 
Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü 
Aysel Eker şunları söyledi: “Ülkemizde 
bu teknolojiden faydalanarak işini ge-
liştirmek isteyen firmalar için en büyük 
sorunu 3 boyutlu yazıcıları yurtdışından 
temin etmek zorunda kalmaları oluştu-
ruyor. Aldıkları 3 boyutlu yazıcılarla ilgi-
li yeterli eğitim ve satış sonrası hizmeti 
alamayan firmalar istedikleri verimi ya-
kalayamıyor. Bu önemli sorunun farkında 
olan Yada Technology, yüzde yüz yerli bir 
marka olmanın sorumluluğuyla, verimli 
ve kaliteli bir üretim süreci olması için 
kullanıcılarının yazıcı eğitiminden satış 
sonrası desteğine kadar tüm ihtiyaçlarını 
karşılayarak kullanım kolaylığı ve önemli 
bir destek sağlıyor.”

Halen tüm Ar-Ge çalışmalarını ve üreti-
mini kendi bünyesinde gerçekleştiren 
Yada Technology, TUBİTAK Ar- Ge desteği 
ile ürün geliştirme çalışmalarına devam 
ediyor.

AKERTEK 3 boyutlu yazıcı üretimine 
başladı

VİTRİN

Palamut Group, Rabve Vakfı ile birlik-
te hayata geçirdiği “Eğitim İçin Her Şey” 
projesi kapsamında Şanlıurfa’da bugüne 
kadar 300’ün üzerinde farklı okula ziyaret 
gerçekleştirdi. Pilot bölge olarak seçilen 
Şanlıurfa’da Siverek, Hilvan ve Suruç’taki 
okulları her sene ziyaret eden Palamut 
Group, her yıl binlerce öğrenciye kışlık 
mont ve bot ulaştırmaya devam ediyor. 
Ayrıca okullardan gelen su kuyusu tale-
bi, tadilat, eğitim malzemesi gibi eksik-
lerin tamamlanmasında da yardımlarına 
devam ediyor. Palamut Group ve Rabve 
Vakfı, ülkenin dört bir yanındaki çocukla-
rın eğitimine katkıda bulunmak amacıyla 
oluşturduğu sosyal sorumluluk projesi 
ile 5 yıl içerisinde hedeflediği 300’ün üze-
rinde farklı okul ve 100.000 öğrenciye, ilk 
3 yıl içerisinde ulaştı. Türkiye genelinde 
176 öğrenciye de burs imkanı sunuldu.
“Eğitim İçin Her Şey” projesi kapsamın-

da bugüne dek Şanlıurfa’da 3 ilçe, 63 köy 
ve 300’ün üzerinde farklı okula ziyaret 
gerçekleştirdiklerini söyleyen  Recep Pa-
lamut;  “Şanlıurfa’da ziyaret gerçekleş-
tirdiğimiz 300’ün üzerinde farklı okulun 
yüzlerce pırıl pırıl öğrencisinin eğitimine 
katkıda bulunmak paha biçilmez bir mut-
luluk. Geçtiğimiz yıl  30 bin öğrenciye gi-
yecek ve ayakkabı yardımında bulunduk 
ve yardımlarımız bu yıl da hız kesmeden 
devam ediyor. Dezavantajlı bölgelere 
desteklerimiz artarak devam ederken 
aynı zamanda yardımlarımızın sürdürü-
lebilir bir modelde olmasına özen göste-
riyoruz.” dedi.

‘Eğitim için her şey’ projesinde 
dokunulan okul sayısı 300’e ulaştı

Sektörün
Birleştirici Gücü

SVS Tekstil Ayakkabı
Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İkitelli Org. Sanayi Bölgesi Mah. 
İMSAN San. Sit. B Blok No:10 
Küçükçekmece İstanbul TURKEY
T +90 212 549 27 06
F +90 212 549 27 66
info@svstekstil.com
www.svstekstil.com
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Dimak’tan proses güvencesi 
Netcırtbant’tan özel üretimler

Mahmut Ziylan gençlerle buluştu

Ayakkabı,tekstil,mobilya,otomotiv,sağlık 
gibi birçok sektörde kullanılan cırtbant 
üretimini İstanbul’daki tam entegre te-
sislerinde gerçekleştiren Netcırtbant 
ayakkabı sektörüne özel çözümler ürete-
rek güçlü servis ve stok yapısıyla faaliyet-
lerine hız kesmeden devam etmektedir. 
“2010 yılından beri faaliyet gösterdiğimiz 
Cırtbant Sektörü’nde, Netcırtbant marka-
sıyla kalite ve üstün hizmet anlayışını bir 
arada sunarak sürekli gelişim ve müşteri 
memnuniyeti ilkesiyle üretim gerçekleş-
tirmekteyiz” diyen firma sahibi Ali Kürşat 
Özpehlivan, inovasyon ve ürün çeşitliliği 
çalışmalarını da sürdüreceklerini açık-
ladı. 7 bin 500 metrekare kapalı alan-
daki üretimlerinden tüm proseslerinde 
tam entegre imalat gerçekleştiren firma, 
teknoloji gelişiminin de önemine dikkat 
çekti.

FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi, 
Brandpark Lumberjack İtalya Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mahmut Ziylan, 19 Mart 2019 
Salı günü TASEV Ayakkabı Saraciye Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen Pro Söyleşi’de  
öğrencilerle buluştu. 

‘Bir Bilenin Gözünden’ konulu söyleşide 
Mahmut Ziylan, öğrencilere bir işte başa-
rının inanmak ve çok çalışmaktan geçti-
ğini; ufuklarının dağın görünen kısmında 
değil, görünmeyen kısımlarda olması ge-
rektiğini söyledi.
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Çilingiroğlu Kundura’nın 20 yılı aşkın sü-
redir Türkiye mümessilliğini yaptığı “Sho-
emaster” 3D Ayakkabı Tasarım ve Istampa 
Programı,  Mayıs 2016 itibari ile İtalyan 
Makine üreticisi Atom s.p.a tarafından 
satın alındı. O süreçten bu yana devam 
eden işbirliğinde, tedarik açısından yeni 
bir dönem başlatıldı.
Daha kapsamlı bir satış stratejisine ge-
çen Shoemaster Programı’nın içeriğinde 
pek çok yenilik, ek özellikler dahil edildi. 
Ayrıca yeni fiyatlandırma yapısı ile Sho-
emaster Programı Türkiye’deki fabrika ve 
modelciler için çok daha kolay ulaşılabilir 
hale getirildi. Hızlı bir büyüme trendine 
giren Shoemaster Programı alt modülleri 
arasında artık 3D tasarım/renklendirme 
ve ıstampanın yanı sıra; kalıp düzeltme, 
ışıklandırma, deri/suni malzeme sarfiyatı 
hesaplama, ayakkabı tam maliyetini he-
saplama, reçete hazırlama, üretim plan-
laması gibi pek çok özellik eklendi. 
Çilingiroğlu Kundura’dan yapılan açık-
lamada şöyle denildi:  “Yıllardır ayakka-
bı tasarım ve üretimi ile ilgili okullar ile 
Shoemaster programı konusunda işbirliği 
içerisindeyiz. Özel eğitim lisanslarımız ile 
pek çok okulun ders müfredatı içerisinde 
Shoemaster Programı yer alıyor. İstanbul 
Aydın Üniversitesi  Ayakkabı / Saraciye 
bölümü, TASEV Lisesi ve AYARGEM (KOS-
GEB), Konya Aykent Meslek Lisesi, Adan-
da Sabancı Kız Meslek Lisesi, Gaziantep 
GETHAM, İstanbul Büyük Şehir Belediye-
si ISMEK Kursları,  İstanbul Üniversitesi 
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi bölümleri 
Shoemaster  kullanıcıları arasındadır. 
Ayrıca farklı illerde yeni okullarla da iş-
birliğine başlamak üzereyiz. Bu konuya 
özellikle Atom s.p.a. firması da çok önem 
veriyor. Türk ayakkabı sektörüne okulla-
rımızdan vizyoner, gelecek yılların tek-
nolojilerini bilerek mezun olmuş gençler 
yetiştirmek adına okullara ücretsiz eği-
timler veriyoruz.  İtalya’da dünyanın en 
önde gelen ayakkabı tasarım ve eğitim 
okullarından Ars-Storia’da da çok uzun 
yıllardır bu program ile eğitim veriliyor. 
Sektörümüze ek bir hizmet olarak TASEV 
Lisesi ile yaptığımız işbirliği içerisinde 
hafta sonu Shoemaster kursları başlatıl-
dı. Bu kurslara tasarım ve modelcilik bil-
gisine, 3D Bilgisayarlı Tasarım ve Istampa 
becerilerini katmak isteyen herkes katı-

labiliyor. Devlet destek ve teşviklerinden 
kullanıcıların yararlanabilmesi için de 
özel projeler başlattık.” 

Shoemaster 35 yıl önce ortaya çıktı
Shoemaster programının kısaca tarihçe-
sinden bahsetmek gerekirse, İtalyan ma-
kine tedarikçisi Torielli firmasının 35 sene 
önce İngiliz “Clarks” ayakkabı markası için 
geliştirdiği bir 3 boyutlu ayakkabı tasarım 
programı. Bir süre yalnızca Clarks mar-
kasına tedarik edilen bu program daha 
sonra bütün dünyaya yayıldı. Günümüzde 
Gucci, Chanel, Luis Vuitton, Sergio Rossi, 
Camper gibi dünyanın en ünlü marka-
ları, tasarımlarını Shoemaster programı 
ile yapıyor.  Türkiye’de de Ziylan, Kavsan 
Göl, Ersin, Topbaş, Zandar, Pehlivan, Bar-
kın Atiker, Simone, Stil Modelistlik ve çok 
başka önce gelen firma programı aktif 
olarak kullanılıyor. 
Shoemaster’ın üç boyutlu programları 
içerisinde ayakkabı tasarımınızı ekranda 
tam olarak bitmiş hali ile görülebiliyor. 
Bağcık, delik, toka gibi her türlü ayrıntıyı 
eklemek; kumaş ve derilerin dokusunu 
gerçekmiş gibi görmek mümkün.  Kul-
lanılan tüm kumaş, deri ve imitasyon 
malzemeyi program hafızasına yüklene-
biliyor. Yepyeni ışıklandırma programları 
ile artık ekranda görünen tasarımlar çok 
daha gerçekçi ve karar verme sürecini 
hızlandırıp kolaylaştırıyor. Tasarımı bi-
tirdikten 3D yazıcılardan taban, ökçe ya 
da bitmiş ayakkabının tamamının çıktısı 
alınabiliyor. 
Shoemaster programı içinde barındırdığı 
farklı alt programlar sayesinde, üretim 
verimini arttırmada, kaliteyi yükseltme ve 
maliyetleri düşürmekte de büyük yarar 
sağlıyor. Özellikle saya tasarımı ve ıstam-
pa çıkarma konusunda ortaya koyduğu 
mükemmel sonuçlar ve zaman tasarrufu 
en önemli özelliği. Tabi ki hata risklerini 
de en aza indiriyor. Istampa modülleri-
nin içine entegre ettiği 2018 versiyon yeni 
maliyet programları ile henüz hiç üretil-
memiş modellerin gerçekçi maliyetlerine 
birkaç dakika içerisinde ulaşmak da artık 
çok kolay.  

Shoemaster programı her marka bilgisa-
yarlı kesim makinesi ve 3D yazıcılar ile de 
sorunsuz olarak çalışabiliyor. 

Shoemaster 
İtalyan Atom s.p.a ile atakta
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Sanayici Gaziantep Yemenisi’ne 
sahip çıktı

TASEV Vakfı 22. Olağan Mali Mütevelli 
Heyeti Toplantısı yapıldı

Eğitici eğitimi için geleneği endüstriyle 
bağlamayı hedefleyen TASEV, Anadolu 
Yakası Gaziantepliler Derneği ortaklığı 
ile “Gaziantep Yemenisi Ayakkabı Ustala-
rı El Veriyor Projesi” başlattı. 1 yıl içinde 
10 usta yetiştirecek projeye 30 Ocak 2018 
günü gerçekleştirilen toplantıyla start 
verildi. Proje Koordinatörü İlknur Ünal’ın 
sunumunu yaptığı yol haritasının tanıtım 
toplantısında Kültür Bakanlığı Devlet Ye-
meni Sanatçısı Orhan Çakıroğlu, İstanbul 
Anadolu Yakası Gaziantepliler Derne-
ği Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Atila, 
Gaziantepliler Dernekleri Federasyonu-
Onursal Genel Başkanı İnal Aydınoğlu, 
Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Ge-
liştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Tan Erdoğdu ve TASEV İstişare 
Kurulu Başkanı / 2008-2018 Dönemi Tür-
kiye İhracatçılar Meclis Başkanı Mehmet 
Büyükekşi de birer konuşma yaparak çı-
kılan yolun marka ve katma değer adına 
önemine değindiler.

TASEV Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştır-
ma Geliştirme ve Eğitim Vakfı 2018 Yılı 
Olağan Mali Mütevelli Heyeti Toplantısı 
09.04.2019 tarihinde TASEV Vakıf Merke-
zi’nde düzenlendi. 

2018 yılı değerlendirilmesinin yapıldığı 
toplantıda gelecek hedefleri de konuşul-
du. Ayrıca TASEV Vakfı’na yaptıkları des-
teklerinden dolayı bağışçı firmalar teşek-
kür plaketiyle ödüllendirildi.
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SHOEMAN, Almanya 
durağını da geçti

Saraciye Sanayicileri Derneği 
Genel Kurulu’nu yaptı

Yaratıcı ve Etkin Ayakkabı Sanayii İçin Yö-
neticilik Projesi’nin 4. Uluslararası Proje 
Yönetimi Toplantısı, Almanya’nın eski 
ayakkabı üretim merkezi olan Pirmasens 
şehrinde gerçekleştirildi.

TASEV Proje Koordinatörü Atilla Başlar, 
TASEV Lisesi’nden Birgül Uyar ve Yasemin 
Sarul’un katıldığı toplantıda, AB nezdin-
de yapılan ihtiyaç analizi araştırmasının 
sonucu, SHOEMAN’in online eğitim içe-
riğinin oluşturulması ve sanal toplulukla 
ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili son du-
rum görüşüldü.

Önümüzdeki Eylül ayına kadar yapılacak-
ların karara bağlandığı toplantıyı, Eylül 
2019’da İspanya’da yapılması planlanan 
proje yönetim toplantısı takip edecek.

Saraciye Sanayicileri Derneği’nin 8. Ola-
ğan Genel Kurulu 9 Nisan 2019 tarihinde 
Akgün Otel Topkapı’da yapıldı. Tek liste 
halinde girilen seçimlerin ardından, sek-
törel gelişmeler ve ihtiyaçlar da masaya 
yatırıldı.

VİTRİN
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