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te, hızlı bir şekilde artışa geçmiş, 2011 
yılında ortalama 0,70 Euro ile zirve 
yapmıştır. 2010 ve 2011 yıllarında peş 
peşe artış gösteren pamuk fiyatlarının 
bu yükselişte etkisi kaçınılmaz olmakla 
birlikte, Çin’in ucuz çoraplarının bizi 
orta-ucuz segmentten çıkarmasının, 
geri kalan üretimimizi daha nitelikli ve 
fiyat ortalaması yüksek olan çoraplara 
yönlendirmesinin de bu fiyat artışına 
olan etkisi sanırım yadsınamaz. 2011 
sonrasında Türkiye için 0,60-0,65 Euro 
arasında gidip gelen bir fiyat yapısıyla 
karşılaşmaktayız. 
Bizim aksimize, EU28 ithalat ortalama 
fiyatları, 2000 yılındaki gördüğü 0,54 
Euro’dan 2008 yılında 0,40 Euro’ya 
doğru sürekli düşüş göstermiştir.  Bu 
düşüşte kısmen Pakistan ve Endonezya 
fiyatlarında görülen azalma olsa da, ana 
etkenin gittikçe artan hacimde ucuz 
Çin çorap fiyatlarının devreye girip, 
ortalamaları düşürmesi daha etkendir 
diyebiliriz. Grafik 1’de görebileceğiniz 
gibi, her ne kadar Çin fiyatları 2004 
yılından itibaren kesintisiz olarak artış 
gösterse de,  EU28 ortalama fiyatları-
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Dergimizin bu sayısında sizlere, 
EUROSTAT verileri ışığında, 
tüm çorap kategorilerini içeren 
ortalama fiyatlar üzerinden 

bir pazar analizi yapacağım. Pazarın en 
büyük ülkeleri olan Çin başta olmak 
üzere, Türkiye, Pakistan, Endonezya 
ve EU28 ülkelerinin ortalama çorap 
fiyatları analizimin temelini oluştu-
racaktır. Henüz ciddi bir pazar payına 
ulaşamayan Vietnam, bu analizimde 
yer almayacak ancak ilerleyen sayılarda, 
pazarda büyüklüğü arttıkça analizle-
rimde olacaktır.

Türkiye çorap fiyatları diğer 
ülkelerin oldukça üzerinde
Avrupa pazarında, orta ve özellikle üst 
segmente üretim yapan Türkiye’nin 
çorap ihracat fiyatları, Grafik 1’de 
görebileceğiniz gibi, en yakın rakibi-
ne göre bile açık ara önde bulunuyor. 
2000-2004 yılları arası, Çinli çorapçıla-
rın Avrupa pazarına girmesinden önce 
ortalama 0,50 Euro fiyat aralığında 
bulunan fiyatlarımız, 2004 yılında Çin’e 
çorap kotalarının kalkmasıyla birlik-
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na göre çok daha ucuz olmaları, genel 
ortalamayı düşüren ana etken olmuştur. 
Çin en yüksek fiyatını 0,42 Euro ile 
2015 yılında görmüş, o tarihten itibaren 
çorap fiyatları yavaşça düşüşe geçmiştir.
Avrupa’nın en ucuz çorap ithalat ettiği 
ülke Çin değil, Endonezya’dır. Endonez-
ya 2013 yılında 0,32 Euroluk fiyatıyla, 
aynı yıl 0,33 Euro ortalamadan çorap 
satan Çin’den, en ucuz çorap ihracatçısı 
payesini almıştır. O tarihten beri de En-
donezya, EU28 pazarına en uygun fiya-
ta çorap satmaktadır. Pakistan ise, hala 
Çin’den daha pahalıya çorap satmakta, 
ancak 2018 yılının ilk 10 ayı ortalamala-
rına göre Çin fiyatlarına hızla yaklaş-
mak üzeredir. Trendlere göre Pakistan, 
büyük olasılıkla, önümüzdeki birkaç 
yıldan sonra, Endonezya ile birlikle, Av-
rupa çorap ithalatında, en uygun fiyatlı 
iki ihracatçıdan biri olabilecektir.

Çorap fiyatlarında ciddi 
dalgalanmalar yaşanmakta
Grafik 2’de 2000 yılı sonrasında, yıldan 
yıla, çorap fiyatlarındaki değişimi 
ülkeler bazında görmektesiniz. Grafiğe 
baktığımızda gözümüze çarpan ilk 
durum, Türkiye dışındaki ülkelerin 
fiyatlarının aşırı bir şekilde, yıldan yıla 
dalgalanmasıdır. Bir sonraki bölümde 
nedenini analiz edeceğim bu durum, 
muhtemelen Avrupalı çorap ithalat-
çılarını oldukça rahatsız etmektedir. 
Grafikte, Endonezya çorap fiyatların-
da ciddi dalgalanmalar yaşandığını, 
ancak Pakistan fiyatlarının daha stabil 
gittiğini görmekteyiz. Bununla birlikte, 

Pakistan’ın GSP Plus statüsüne alınarak 
Avrupa çorap pazarında gümrük vergi 
oranlarının düşürülmesi sonucu yapa-
bildiği büyük fiyat düşüşünü de 2014 
yılı rakamlarında kolaylıkla görmekte-
yiz.
Grafikte gördüğüm ve beni şaşırtan 
nokta, 2008 Amerika Finansal krizinin 
Avrupa çorap fiyatlarında anlamlı bir 
dalgalanma yaratmamasıydı.  Ancak 
2011 sonrası Avrupa’nın yaşadığı kriz, 
pamuk fiyatlarındaki düşüşten de 
destek alıp, tüm ülkelerin çorap ihracat 
fiyatlarında azalmaya yol açarak birebir 
yansıma bulmuş.  
Ancak, 2015 yılındaki ani fiyat artış-
larının nedenini merak ettiğimde iki 
faktörü denkleme koyma gereği duy-

dum. Bunlardan biri pamuk fiyatların-
daki yıldan yıla olan değişimdi. Pamuk 
fiyatlarındaki değişim direkt olarak iplik 
fiyatlarını etkilemekte, çorapta mali-
yetin yaklaşık yüzde 40-50’si olan iplik 
fiyatları ise nihai çorap fiyatını doğrudan 
etkilemekteydi. Grafikleri çok karıştır-
mamak için, sizlere gösterememekle 
birlikte, 2010 ve 2011 yıllarında, kısa sü-
rede neredeyse yüzde 250 artış gösteren 
pamuk fiyatlarındaki değişim Grafik 3’te 
göreceğiniz gibi anlamlı olarak çorap 
ihracat fiyatlarında yansımasını bulmuş. 
Diğer yıllarda pamuk fiyatlarındaki 
değişimin fiyatlar üzerinde çok önemli 
oranda etki yapmadığını görmekteyiz. 
Bu da bizlere, üretici ülkelerin pamuk 
iplik fiyatlarının gelişimini tahmin 
etmekte zorluk yaşadığını ve bu deği-
şimleri fiyatlarına yansıtmakta güçlük 
çektiklerini gösteriyor.
Fiyatlar üzerindeki ana faktörü bulmak 
için yoğun bir şekilde analiz yaptı-
ğımda, Avrupa’da çorap fiyatlarının 
dalgalanmasını birebir etkileyen önemli 
faktörün EURO/DOLAR paritesi oldu-
ğunu saptadım.

Euro/Dolar paritesi 
fiyatlardaki dalgalanmayı 
büyük ölçüde açıklıyor
Grafik 3’te EU28 ülkelerinin ortalama 
çorap ithalat fiyatlarının yıldan yıla 
değişimi ile EURO/DOLAR paritesi-
nin yıldan yıla olan değişimini aynı 
eksende görmektesiniz. Konunun daha 
iyi anlaşılabilmesi için paritedeki yıllık 
değişimini negatif olarak uyguladım. 
Örneğin 2015 yılında gördüğünüz 
Euro’nun yüzde 16,5’lik artışı aslında 
yüzde 16,5’lik düşüş şeklinde gerçekleş-
miştir.  Aynı yıl çorap fiyatlarında Euro 
cinsinden yaşanan yüzde 13,9’luk artışın 
çoğu, fiyatlamasını dolar bazında yapan 
Çin, Pakistan, Endonezya gibi ülkelerin 
Euro’nun düşüşü nedeniyle aynı miktar 
dolar kazanmak adına daha fazla Euro 
istemesinden kaynaklanmaktadır.  
Rakamların birebir örtüşmemesi ise, 
Türkiye’nin bu kurala uymaması, yani 
2015 yılında fiyatını yalnızca yüzde 4,8 
arttırmasından kaynaklanmaktadır.  Bi-
zim 2013 sonrası dönemde yaşadığımız 
TL’nin Dolar ve azda olsa Euro karşısın-
daki düşüşü, bizi yeterince olmasa bile 
kısmen tatmin etmiş gibi görünüyor.
Bir önceki bölümde anlattığım grafik-
teki tek istisna 2010 ve 2011 yıllarında 
yaşanan ani pamuk fiyat artışı nede-

Avrupa’nın en ucuz çorap 
ithalat ettiği ülke Çin değil, 
Endonezya’dır. Endonezya 
2013 yılında 0,32 Euroluk 
fiyatıyla, aynı yıl 0,33 Euro 
ortalamadan çorap satan 
Çin’den, en ucuz çorap 
ihracatçısı payesini almıştır. O 
tarihten beri de Endonezya, 
EU28 pazarına en uygun fiyata 
çorap satmaktadır.
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niyle olabilir. Pamuk fiyatı artışının 
iplik fiyatlarındaki artışı tetiklemesi 
nedeniyle, 2011 yılında Euro yüzde 5 
artarken dolar bazında fiyat yapan Tür-
kiye dışı ülkeler fiyatlarını düşürmek 
yerine yüzde 10 artırmışlar.  Yani 2011 
yılında pamuk fiyatlarındaki aşırı artış, 
çorap ihracat fiyatlarında Euro bazında 
aslında yüzde 15 civarında artışa neden 
olmuştur.  Bu analiz bence önemli çün-
kü önümüzdeki dönemde bu hesaplar 
bize rakiplerimizin Euro/Dolar paritesi 
ve pamuk fiyatları değişimlerini çorap 
fiyatlarına nasıl yansıtabilecekleri 
konusunda tahminde bulunabilmemize 
yardımcı olabilecektir.
Tüm bunları söyledikten sonra yazıma, 
en büyük rakibimiz olan Çin ile olan 
fiyat farkı analizimle devam ediyorum.

Çin ile Türkiye arasındaki 
fiyat makası kapanıyor
Grafik 4’de EU28 pazarı çorap ithalatın-
da 2000 yılı sonrasında Çin ile Türkiye 
arasındaki fiyat farkının nasıl belli bir 
trend dahilinde değişmekte olduğunu 
görmektesiniz. 2000 yılında, Avrupa’da 
Çin çoraplarına kotalar kalkmadan 
önce, oldukça az sayıda Çin çorabı, çok 
düşük fiyatlara sahipti. Bu dönemde 
Çin çorapları, Türk çoraplarına göre 
yüzde 76 indirimle satılırken, Çin’e 
çorap kotalarının kalktığı 2004 yılına 
doğru bu oran, hızla trend dışına çıka-
rak yüzde 48’e düşmüştür. Trend dışı 
gelişen bu hızlı fiyat düşüşü, muhte-
melen hem çok büyük volümde satışına 
başlanan farklı fiyat kategorilerindeki 
çorapların Çin ortalama çorap fiyatla-
rını artırması ve de ucuz çorap seg-
mentinden çıkan Türkiye’nin ortalama 

fiyatlarının artması nedeniyle olabilir. 
Ancak 2004 ile 2010 arasında, muhte-
melen ihracat vergi iadeleriyle destekle-
nen artan oranda daha düşük fiyatlı Çin 
çorapları, Türkiye ile olan fiyat farkını 
açmış ve farkı trend bölgesi içine geri 
getiren yüzde 54’lik indirim oranına bı-
rakmıştır. 2015 yılında Çin’in biraz evvel 
açıkladığımız nedenlerle aşırı fiyat ar-
tırması, Çin ile olan fiyat farkımızı 2000 

yılından beri gördüğümüz en küçük 
seviye olan yüzde 37’ye indirmiştir. 2018 
yılının ilk 10 ayı ortalamalarına göre ise 
son fiyat farkımız küçük bir yükselişle 
yüzde 41’e çıkmıştır.
Bu trend çizgisinin eğimine göre bir 
tahminde bulunmak gerekirse, Çin 
fiyatlarının Türk çorap fiyatlarıyla baş 
başa gelmesi, yaklaşık her yıl makasın 
yüzde 2 kapandığını farz edersek, 20 
yıl sonra, yani 2038 yılı gibi gerçekleşe-
bilecektir. Her ne kadar tahmini zor da 
olsa, bence bu durumun gerçekleşmesi, 
teknolojik yatırımlara daha fazla ağırlık 
veren Çin’in, düşük katma değerli ürün 
imalatından, bize göre daha önce çıkma 
potansiyeli barındırmasından dolayı, 
2038 yılından çok daha önce gerçekleş-
mesi mümkün olabilecektir.
Dünya çapında, çift bazında çorap 
ihracat pazarının yüzde 65-70’ine, fiyat 
bazında ise yüzde 45’ine hakim olan 
Çin’in çorap pazarından en geç 2038 
yılında rekabet koşulları nedeniyle 
çıkmak zorunda kalabileceği ihtimali 
Dünya çorap arzında büyük sorunlar 
yaratma potansiyeline sahiptir. 2000 
yılından beri yaşadığımız 18 yıl nasıl 
hızla geçtiyse önümüzdeki 20 yılda 
o derece hızla geçecektir. Çin sonrası 
dönemde hangi ülke öne geçebilir? Hiç 
şüphesiz Türkiye’nin, bu yeni ortamda, 
çorap pazarında, şu anda olduğundan 
daha da ötede olacağı, kesinlikle başa 
güreşecek ülkelerden birisi olacağına 
güvenim tamdır. 
Bu fırsatla tüm çorap camiamızın yeni 
yılını kutluyor, başarılı, sağlıklı ve bol 
kazançlı bir 2019 yıl diliyorum.

Avrupa’da çorap fiyatlarının 
dalgalanmasını birebir 
etkileyen önemli faktörü, 
Euro/Dolar paritesi olarak 
karşımıza çıkıyor. 


