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ÖNSÖZ

Anne ve babalarımıza sevgi, minnet ve özlemle…
Ülkemiz, Avrupa’nın en büyük gelinlik imalatçılarından biri
durumundadır. Son yıllarda üreticiler tarafından farklı ülkelerin
kültürüne ve zevkine uygun gelinlikler tasarlanması, ülkemizde
üretilen gelinliklerin Avrupa yanında, Ortadoğu, Rusya ve Amerika
tarafından da tercih edilmesine olanak sağlamıştır.
Gelinlik sektörü, el işçiliğinin yoğun olduğu, yüksek katma değerli
ürün çeşidinin üretildiği bir sektördür. Bu özelliği ile sektör,
ülkemizde ciddi oranda istihdam yaratmaktadır. Sektörde ağırlıklı
olarak KOBİ’lerden oluşan üreticiler bulunmaktadır. Bu üreticilerin
yaklaşık olarak %70’i İzmir’de faaliyet göstermektedir. Sektör
özelinde yürütülen çalışmaların sınırlı olması nedeniyle, sektörle ilgili
istatistiki bilgilere ulaşmak mümkün olmamaktadır.
Gelinlikte model seçimi, mevsime, tercih edilen gelinlik modeline ya
da evlenecek kişinin beden özelliklerine, istek ve inançlarına göre
değişmektedir. Genel olarak gelinlik modeli, A kesim, balık kesim,
prenses kesim gibi isimlendirilmektedir. Fakat gelin adaylarının
istediğine göre, yaka, etek, sırt, kol detayları farklılaştırılarak,
birbirinden çok farklı modeller geliştirilmektedir. Yeni modellerin
geliştirilmesi, sektörde gerçekleşen yerli ve yabancı fuarları, dünya
modasını ve sektör trendlerini yakından takip etmeyi zorunlu
kılmaktadır.
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Tüketicilerin çevre konusunda daha duyarlı olmaları, tüm Dünya’da
sürdürülebilirlik kavramının ön plana çıkmasına yol açmıştır. Bu ise,
gelinlik sektöründe çevreye daha az zarar veren/zarar vermeyen,
fonksiyonel ve uzun kullanım ömrüne sahip gelinlik tasarımı ve
üretiminin

yaygınlaştırılması

yolunda

adım

atılmasına

neden

olmuştur.
Literatürde, gelinlik sektörünün ülkemizdeki durumu, gelinlikte
kullanılan lifler, kumaşlar, model özellikleri, süsleme detayları ve
gelinlikte sürdürülebilirlik kavramını bütün olarak ele alan bir
kaynağa rastlanmamıştır. Bu alandaki gereksinimi karşılamak üzere
hazırlanan bu kitabın, hazır giyim ve moda sektörüyle ilgili
bölümlerde eğitim gören öğrenciler ve bu sektörlerin çalışanlarına
rehberlik edeceği düşünülmektedir.
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GİRİŞ
Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, üretim, istihdam ve ihracat değerleri
ile Türk ekonomisine çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Gayrisafi yurt
içi hasıla (GSYİH) içinde %10, genel ihracatta yaklaşık %20 payı ile
ülke ekonomisi ve dış ticaretinde önemli bir paya sahiptir. İhracatta
Hazır Giyim Sektörü Otomotiv Sektörünün ardından ikinci sırada yer
almaktadır. Türk Hazır Giyim Sektörü kaliteli üretim, nitelikli işgücü
ve Avrupa pazarına yakınlığı ile çok önemli avantajlara sahiptir
Standart üründen, nitelikli ürünlere kadar geniş yelpazede ürün
çeşitliliği ile dünyanın en büyük 6. ihracatçısı konumundadır.
Ülkemizde Hazır Giyim Sektörü pek çok alt sektörde üretim
gerçekleştirmektedir. Bu alt sektörlerden biri de Gelinlik Sektörüdür.
Gelinlik, düğün ve yuva kurma anlamında çok büyük öneme sahiptir.
Düğün ve nikâhlar, yaşanılan ülkeye, dahil olunan sosyal sınıfa, dine,
kültüre, etnik gruplara göre farklılıklar göstermektedir. Gelinlikler bu
tarihsel süreç içinde renk, tasarım ve törende temsil ettiği anlam
bakımından değişikliklere uğramıştır. Önceleri törenler farklı giysiler
ve gelenekler eşliğinde gerçekleştirilirken, küreselleşmenin etkisi ile
birbirlerine benzeme eğilimi göstermeye başlamıştır.
Tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de gelin giysileri, evlilikdüğün törenleri ile özdeşleşmiştir. Tarihin her döneminde, düğünlerin
ana unsuru olan gelin için bu özel gününde giyeceği giysinin özel bir
yeri ve anlamı olmuştur (Koca ve Kumaş, 2015).
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İnsan yaşamında bu kadar önemli olan gelinlik, Türk Hazır Giyim
Sektörü açısından da moda, inovasyon, Ar-Ge, katma değer
bakımından önemli bir yere sahiptir. Hem duygusal hem de ekonomik
anlamda gelinlik özel bir üründür. Gelinlik sektörü, hazır giyimin üst
kategorilerinde yer almaktadır. Bunun nedeni, gelinliğin, insan
yaşamında bir kez giyilme gibi bir özelliği olmasıdır.
Gelinlik üretim sürecinin emek yoğun olması, gelinlik sektörünün
katma değerini artıran en güçlü yanlarından birisidir. Ülkemiz bu
alanda yetişmiş, nitelikli işgücü ile önemli bir rekabet gücüne sahiptir.
Başlangıç sermayesinin küçük olması sektörde faaliyet gösteren
firmaların sayısını hızlı bir şekilde artırmaktadır. Bu durum küçük ve
mikro işletmelerin ağırlıkta olmasına neden olmaktadır.
Türkiye’nin gelinlik tasarım ve üretim altyapısı güçlüdür. Fransa,
İtalya, İspanya gibi modada öncü olan ülkeler üretim ve tasarım
kalitesi açısından Türkiye’yi örnek almaktadır. Gelinlik ve abiye
sektöründe özellikle İstanbul ve İzmir lokomotif konumundadır. İç
piyasada ağırlıklı olarak mağaza ve butik üretimi söz konudur. İzmir
seri üretimde önemli bir merkezdir.
Türkiye son yıllarda Avrupa ve Orta Doğu için gelinlik ve abiyede
önemli

bir

tedarikçi

konumuna

gelmiştir.

İstanbul

Gelinlik

İhracatçıları Derneğinin verilerine göre Türkiye’de yılda 600.000 700.000 arası evlilik olmakta ve 350.000 gelinlik kiralanmakta,
250.000 gelinlik üretilmekte ve toplamda 600.000 adetlik bir üretim
sağlanmaktadır. Türkiye’deki gelinlik endüstrisi 600-650 milyon dolar
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değerindedir ve sektörde yaklaşık 80.000 kişi çalışmaktadır. Gelinlik
endüstrisinde sadece yurt içi evlilikler için üretim değil aynı zamanda
Mısır, Suudi Arabistan gibi Orta Doğu ülkeleri yanında İspanya,
İtalya, Portekiz ve Rusya Federasyonu gibi ülkelere de ihracat
yapılmaktadır. Türkiye’nin yıllık gelinlik ihracatı yaklaşık 400.000
adettir. Türkiye’nin hedefi, rakipleri olan İtalya ve İspanya’dan daha
hesaplı ve Çin’den daha kaliteli ürünler ile pazar lideri olmaktır.
Ayrıca Türkiye Avrupa ve Uzak Doğu’ya ihracatlarını arttırmıştır.
Ege bölgesi, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında İstanbul’dan
sonra ihracat rakamlarını oluşturan ikinci önemli bölge konumundadır.
İhracat

rakamlarının

içinde

İzmir’in

payı

büyüktür.

İzmir,

Türkiye’deki gelinlik üretiminin de %70’ini karşılamaktadır. Gelinlik
sektörü, üretim, moda pazarlaması ve markalaşmada büyümeye
devam etmektedir. Aynı zamanda İzmir, sektör içerisinde Milano ve
Barselona gibi gelinlik üreticisi olarak tanınmaya da başlamıştır (İzmir
Ekonomi Üniversitesi, 2013).
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1. GENEL BAKIŞ
1.1. Gelinliğin Tarihçesi (1900-2021)
Gelinlik, gelin tarafından düğün ya da nikah esnasında giyilen özel bir
giysidir (Önder, 2017). Gelinliğin geçmişi eski Mısır’a kadar
dayanmaktadır. Yaklaşık 4000 yıl öncesinde eski Mısır’da gelinler
pileli beyaz renkte keten kumaşlardan oluşturulan gelinlikler giyer,
başlarına

değerli

taşlarla

süslenmiş

taçlar

takarlardı.

Eski

uygarlıklarda gelinlik bir inanca ve toplumsal yapıya aidiyeti
simgelerdi (Önder, 2017). Gelinliğin rengi ve biçimi, gelinin kültürü,
dini

ve

geleneklerine

göre

değişmekteydi.

Gelinlikler,

eski

dönemlerde kültürlere göre farklılık göstermekteydi. Eski Türk
geleneklerinde, kırmızı renkte gelinlik tercih edilir ve gelinlik bir
gelinden diğer bir geline geçerdi.
Gelinlikler, dünyanın her yerinde farklılık göstermekle beraber
tarihsel süreç içerisinde renk, tasarım ve törende temsil ettiği anlam
bakımından değişikliklere uğramıştır. Tarihte ilk beyaz gelinliği
Kraliçe Viktoria giymiş, 19. yüzyıldaki gelinler tarafından büyük ilgi
görmüş ve 20. yüzyıl boyunca da gelinlik modasını etkileyecek bir
akım başlamıştır (Worsley, 2018).
1800’li yıllardan sonra Avrupa modasının takipçisi sayılan saray
giyim kuşamı ile birlikte beyaz gelinlik halka da yansımıştır (Önder,
2017). Kısa sürede tüm gelinler beyaz gelinlik giymek istemeye
başlamış ancak bu bir süre sadece zengin sınıf için mümkün olmuştur
(Worsley, 2018). Beyaz rengin bu kadar beğeni ve kabul görmesinin
nedeni, asaleti, temizliği ve saflığı temsil etmesiydi (Önder, 2017).
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1920'lerde gelinlikler kraliyet algısı oluşturmaktaydı. Özellikle
kadınların oy kullanma hakkını elde etmesiyle birlikte, gelinlikler düz
dantel ve ipek gelinliklere dönüştü. Ünlü moda tasarımcısı Coco
Chanel de uzun tül kuyruklu kısa bir gelinlik yaratarak tartışmalı yeni
bir tarz tanıttı. Tarihsel olarak, evlilik sırasında giyilen gelinlik,
gelinin ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu sergiliyordu. Bu
dönemde gelinliklerde genellikle aksesuar olarak boncuklar yanında
küçük ve zarif aksesuarlar kullanılmaktaydı. Model detaylarında ise,
korsaj, kalın kemerler, püsküllü etekler yer almaktaydı.
1930'ların gelinlik modası çoğu filmlerden ilham alıyordu. Filmlerde
gösterilen gelinlikler genellikle tasarımcı yapımıydı ve yalnızca
zenginler için uygun fiyatlıydı. Beyaz veya açık renkli parti elbiseleri,
gelinler için gelinlik modelleri olarak yeniden tasarlanarak her bütçeye
uygun hale getirildi. Gelinlik modelleri arasında uzun kuyruklar,
çapraz kesim elbiseler, uzun kollar, şapkalar veya taç tarzı başlıklar
vardı.
İkinci Dünya Savaşı neredeyse tüm erkeklerin cephede olmasına,
kadınların erkeklerin çalıştığı işlerde onların yerini almalarına sebep
olmuştu. Fabrikalarda, ağır işlerde, madenlerde kadınlar çalışmaya
başlamıştı. Giyim sektörü daralmış ve kadınlar şık giyim yerine pratik
ve rahat giysilere yönelmişlerdi (Önder, 2017).
Savaşın bitmesiyle birlikte insanlar yeniden para kazanmaya başlamış,
1940'larda gelinlikler daha süslü ve biraz daha sıra dışı hale gelmiştir.
Uzun balo elbiseleri yeniden ortaya çıkmış ve ilk kez inci ve kristal
taşlar kullanılmıştır. Fakat bu dönem gelinlikler açısından tam bir
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karmaşa dönemiydi. Bazı gelinler geleneksel beyaz elbiseleri gelinlik
olarak kullanırken bazıları ise, rahat bir elbise ya da annesinden kalma
bir elbise giymeyi tercih etmiştir.
1950 ve 1960’lı yıllarda gelinlik endüstrisinde bir değişim görülmeye
başlandı. Bazı gelinler daha geleneksel, uzun, bol gelinlikleri tercih
ederken, bazıları kolsuz ya da askısız modelleri tercih etmişti.
Üretimdeki gelişmeler artık gelinliklerin “raftan” satılmasına izin
vermiş ve bu da gelinler için çok daha fazla seçenek anlamına
gelmişti. Bu yıllarda çok rastlanan gelinlik modeli, basit kalp yakalı,
ince belli ve kabarık etekli gelinliklerdi.
1970'ler iki zıt kutupla ilgiliydi. Bir yandan popülerlik ön plandaydı
aynı zamanda ekonomik mücadele, kültürel değişim ve teknolojik
yenilik çağıydı. Dolayısıyla gelinlik tasarımında da iki tema vardı. Bir
yandan daha dökümlü, feminen ve özgür, diğer yandan formal ve
temiz. Birçok ünlü iki parçalı takımlar giyerken, bir kısmı uzun,
kabarık kollu ve değişik şapkalar olan zarif gelinlikler giymekteydi.
1980'lerde gelinliklerde beyaz ve krem rengi popüler oldu. Bu zamana
kadar gelinlikler dantel ve boncuklarla süslenmişti. Kollar balon
şeklindeydi. Bu dönemde gelinliklerde vatkalar kullanılmaya başlandı.
Düğün endüstrisi 1990'larda patlama yaşadı. Düğünler daha gösterişli
ve çok daha ihtişamlı hale geldi. Bazı gelinler vücudu saran, ipekten
yapılmış modern bir gelinlik isterken, bazıları ise klasik, omuzları
açık, korsajlı, kalp yakalı ve kabarık etekleri tercih etti. Kollar daha az
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popüler hale geldi ve eldivenler genellikle olmazsa olmazlar
arasındaydı.
2000'li yıllara gelindiğinde, askısız (straplez) elbiseler gelinlik
sektöründe oldukça popüler hale geldi. Saten ve tafta gibi daha parlak
kumaşlar yaygınlaştı ve dantel detayları yerine taş süslemeler çok
kullanıldı. Balo elbiseleri favoriydi ve renkli askılar veya aplikeler
tercih edildi. Elbiseler nispeten gelenekseldi, uzun etekler ve uzun
kuyruklar sunuyordu. Ancak, 1990'larda olduğu gibi, kısa gelinlikler
gibi sıra dışı gelinlikler de tercih edildi.
2010, yenilikçi tören düzenlemeleri çağı oldu. Kollar geri döndü ve
omuz vatkaları terkedildi. Gelinlikler vücuda daha uygun hale geldi.
Denizkızı tarzı elbiseler, zarif boncuklar, çiçekler ve hafif kabarık tül
etekler (tütü gibi) geleceğin gelinleri arasında tanıtıldı ve popüler
oldu.
Son dönemlerde beyaz gelinlik yerini kırık beyaz gelinliğe bırakmaya
başladı, renkli kurdele, ayakkabı, çiçekler ile gelinliklere renk
katılmaya başlandı (Önder, 2017).
Daha önceki dönemlerde tek tip gelinlik modelleri revaçta olurken
günümüzde

gelinlik

modelleri

çok

çeşitli

tasarlanmakta

ve

üretilmektedir (Önder, 2017).
2020’de başlayıp ve halen devam eden küresel çapta yaşanan virüs
salgını modayı da şekillendirmiştir. Gelinlik modelleri daha sade ve
günlük tarza yaklaşmıştır. Kare yakalar, drapeler, balon kollar,
yırtmaçlar ön plana çıkmıştır. Çıkarılıp takılabilir kuyruklar, tulumlar,
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mini gelinlikler, bol ve rahat kesim gelinlikler de pandemi sonrası
döneminin parçaları olarak hayatımıza yansımıştır. Payetlerin,
pulların, ağır taşlı işlemelerin, kabarık eteklerin yerini, daha salaş,
uçuş uçuş etekler, saten, şifon gibi kumaşlardan üretilen kalıp özellikli
modeller almıştır.
1.2. Literatür Özeti
Gelinliklerle ilgili yapılan araştırmalar iki gruba ayrılabilir. Birinci
grup geçmişten günümüze giyilen gelinliklerin yöresel veya tarihsel
model özelliklerini ve değişimlerini inceleyen araştırmalar, ikinci grup
ise bunun dışındaki sektöre veya üretim süreçlerine yönelik yapılan
incelemelerdir.
İlk guruba giren 15 adet çalışma incelenmiştir. Doruk çalışmasında
Çukurova halk kültüründe gelin ve gelinlikleri (Doruk,2021),
Karakullukçu çalışmasında Uluumay Vakfı Osmanlı Halk Kıyafetleri
ve Takılar Müzesi envanterinde yer alan gelin odasındaki kıyafetleri
(Karakullukçu, 2019), Özkan İskenderun ilçesinde 1950-2010 yılları
arasında giyilen gelinlikleri incelemiştir (Özkan, 2019). Yılmaz
Osmanlı dönemi batılılaşma sürecinden günümüze gelin giysilerini
incelerken (Yılmaz, 2019), Özpınar Osmanlı İmparatorluğu'nun son
döneminden Cumhuriyetin ilk dönemine kadar olan zaman diliminde
gelinlikler ve abiye kıyafetleri incelemiştir (Özpınar, 2017). Çalıkuşu
Samsun ili geleneksel kadın giyim kuşamını incelediği çalışmasında
gelinliklere

de

yer vermiştir

(Çalıkuşu, 2018). Massadıkova

Kazakistan’daki gelinliklerin 1900’lerden günümüze kadar yaşanan
değişimini (Massadıkova, 2016), Özbey Türkiye’deki gelinliklerin 20.
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yüzyılda nasıl değiştiğini (Özbey, 2014), Yasa, krallıkla yönetilmiş ve
yönetilmekte olan 10 ülkenin 1900’lerden başlayarak günümüze kadar
olan, kral, kraliçe, prens ve prenseslerine ait kıyafetlerini ve kraliyet
gelinliklerini

(Yasa,

2013),

Çakmak

çalışmasında

geçmişten

günümüze kraliyet gelinliklerini incelemiştir (Çakmak, 2017).
Çakmak Bursa Kent Müzesinde bulunan 19. ve 20. yüzyıl Bursa gelin
kıyafetlerini (Çakmak, 2013), Mersin Denizli ili Çardak ilçesi Söğüt
köyü gelin kıyafetlerini (Mersin, 2010), İlsan da Bursa çevresi gelin
giysilerini incelemiştir (İlsan, 2010). Bor’un çalışmasında Konya iline
ait gelinlikler (1923-2010) fotoğraflardan incelenirken (Bor, 2011),
Sert yine Konya ilindeki müze ve evlerdeki gelinlikleri incelemiştir
(Sert, 1997).
Fırtına’nın çalışmasında, Ankara ili moda evleri ve satış yerlerinde
bulunan gelinliklerdeki model özellikleri, temel kumaş özellikleri, üst
beden süsleme malzemeleri (kumaş, hazır gereçler), süsleme
teknikleri, motif ve kompozisyon özellikleri incelenmiş ve kaynak
oluşturacak şekilde detayları ile ilgili belgeleme yapılmıştır.
Araştırmanın örneklemini Ankara ilinde bulunan moda evleri ve satış
yerlerindeki ulaşılabilen farklı 50 gelinlik modeli oluşturmaktadır
(Fırtına, 2019).
Malek’in 2019 yılındaki çalışmasında, gelinliğin tarihsel geçmişi ve
üretim süreçleri detaylıca işlenmiş ve sunulan veriler ışığında kişisel
bir koleksiyon hazırlanmıştır (Malek, 2019).
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Arslan’ın çalışmasında farklı sosyo-ekonomik düzeydeki gelinlere
hizmet veren İstanbul, Ankara, İzmir illerinde faaliyet gösteren ve
provalı gelinlik üretimi yapan 50 firma ile anket çalışması
gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu anketler doğrultusunda, üretim
sürecinin müşteri odaklı planlandığı, daha yoğun ve birebir iletişime
dayalı nitelikte olduğu, hazır giysi üretimi yapan firmalara göre daha
farklı bir sistem izlendiği görülmüştür. Müşterilerin üretim sürecinin
içine dahil edilmesi bu sistemi hazır giyim üretiminden ayıran en
önemli noktalardan biridir. Genel anlamda üretim aşamalarının ve
kullanılan üretim tekniklerinin, üretimde karşılaşılan problemlerin
benzerliği kişiye özel gelinlik üretimi yapan firmaların üretimde tek
bir dili benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. (Arslan, 2018).
Sektörün markalaşma sorunlarına ise Görgün’ün yaptığı çalışmada yer
verilmiştir. Çalışmada marka ve markalaşma kavramı, gelinlik
kavramı, gelinlik sektöründe markalaşmanın önemi ve gelinlik
sektöründeki markalaşma sorunları detaylıca incelenmiştir. Tezin
uygulama

bölümünde,

gelinlik

sektöründeki

işletmelerin

markalaşmaya bakış açıları, markalaşma yolunda karşılaşılan sektörel
sorunlar ve gelinlik sektöründeki işletmelerin karşılaştığı sorunların
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu konularda bilgi elde etmek için
beş

işletme

ile

derinlemesine

görüşmeler

gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda; beş işletmenin de markalaşma
sürecinde pazar araştırması eksikliğinin var olduğu, işletmelerin
nitelikli çalışanlardan yoksun olduğu ve yöneticilerin markalaşma
eğitimlerinin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, piyasaya çıkartılan
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ürünlerin patent alımının uzun sürmesinden dolayı işletmelerin
imitasyon ürünün önüne geçemedikleri gözlemlenmiştir. Sektörde
kurumsallaşmış işletmenin çok az olması ve devlet desteklerinin
işletmeleri

markalaşmaya

götürecek

seviyede

olmaması

da

markalaşma yolunda işletmelerin sorunlar yaşamasının nedeni olduğu
tespit edilmiştir (Görgün, 2017).
Kuleli çalışmasında, gelinlik üretim süreçlerinin verimini arttırmaya
yönelik yapılacak çalışmaların, ürünün müşterinin değişken talep ve
beklentilerine

yanıt

verme

özelliğini

kaybetmeyen

çözümler

sunmasına imkan veren modüler üretim önerilerini işlemiştir. Bu
çalışmada üretim süresini etkileyen teknoloji, işçilik gibi parametreler
sabit tutulurken yalnızca tasarım ve ürün geliştirmede modüler
yaklaşım uygulanarak geleneksel yöntemlerle gelinlik üreten bir
atölyede üretim zamanlarının düşürüleceği öne sürülmüştür. Modüler
ürün geliştirmenin, gelinlik gibi kişiye özel bir ürünün biricik olma
beklentisini karşılarken standartlaşma sağlayabileceği ön görüsüyle
yapılan çalışmanın sonucu bu beklentiyi doğrular niteliktedir (Kuleli,
2016).
Taşkıran’ın çalışmasında da görsel düzenleme ile yaratılan deneyim
değerinin gelinlik alışverişindeki etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada,
gelinlik giyen tüketicilerin satın alma davranışları ve post modern
tüketim yaklaşımı görsel mağazacılık açısından incelenmiştir. Burada
satış

davranışları

tanımlanmış

olup

gelinlik

mağazalarındaki

tasarımcılar için önemli olan vitrin tasarımı olgusundaki deneyim

22 | GELİNLİK SEKTÖRÜ VE GELİNLİKTE MODEL TERCİHLERİ|

değeri kavramı tüketicilerin satın alma davranışlarını da nasıl
etkilediği açıklanmaktadır. (Taşkıran, 2016).
Moda endüstrisi yaratıcı bir endüstri ve gelinlik sektörü onun bir alt
kümesi olarak kabul edilmektedir. Mengi, 2015’de gelinlik sektörü
kümesinin, çeşitlilik gösterme, etkileşim, rekabet ve evrilme
ölçütlerine göre bir ekosistem olarak nasıl çalıştığını Mimar
Kemalettin Moda Merkezi örnek olayı üzerinden araştırmıştır.
Çalışma bulguları, mevcut kümenin genç ve gelişmekte olduğunu
ortaya koymaktadır. Coğrafi yakınlık ve mevcut yerel yoğun
birlikteliğin rolü, içsel etkileşim üzerinde etkilidir. Mevcut rekabet
atmosferi kazan-kaybet durumu olarak tanımlanmakta ve işbirliklerine
karşı belirgin bir ilgisizlik gözlenmektedir (Mengi, 2015).
1.3. Dünya’da Gelinlik Sektörü
Asırlar boyunca evlenmeler, ailelerin, şirketlerin veya ülkelerin
birleşmesi anlamına geldiği için, gelinliğin politik, sosyo-ekonomik ve
gücü temsil eden bir anlamı vardır. Günümüzde düğün törenleri
harcamaları istatistiklerinde en yüksek pay Amerika Birleşik
Devletleri’ ne aittir. Yılda yaklaşık 2,3 milyon kişinin evlendiği
ülkede yapılan harcamalar da yaklaşık 40 milyar dolar olup, oldukça
yüksektir. American Wedding Study’nin 2017 raporuna göre balayı
hariç bir düğünün ortalama maliyeti 33 bin 391 dolar, gelinlik için
yapılan ortalama harcama ise bin 509 dolardır (www.izfas.com.tr).
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Avrupa’da ise, birlikte yaşama kültürü nedeniyle, gelinlik talebi
azalmış olsa da, gelinlik sektörü alım gücü yüksek kısmını içerdiği
için, dünya eğilimlerini belirleyici konumdadır. İspanya, İtalya,
Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gelinlik sektöründe payı yüksek
olan ülkelerdir (www.izfas.com.tr).
Asya’da da evlilik sayılarında ciddi bir artış gözlenmektedir. 1970’li
yıllarda Japonya ile başlayan bu eğilim, 1990’lardan itibaren Çin ve
Hindistan ile devam etmektedir. Çin, dünyada en çok gelinlik üretimi
yapan ve ihracatın başını çeken ülkedir. (www.izfas.com.tr).
Gelinlik sektörünün gelişmesinde fuarlar büyük rol oynamaktadır. Bu
bağlamda dünyada düzenlenen önemli fuarlar aşağıdaki gibidir:
- Barselona Gelinlik Haftası: 1990’dan beri her yıl yapılan ve
katılımın en yüksek olduğu fuardır. Ziyaretçi sayısı 15 binden fazladır.
- Paris Gelinlik Fuarı: 1998 yılında kurulan ve her sene gerçekleşen
Paris Gelinlik Fuarı, uluslararası alıcılar, pazarlama profesyonelleri ve
Fransa veya yurtdışındaki tüm moda etiketleri (gelinlik, kokteyl ve
gece elbiseleri, aksesuarlar ve çocuk giyimindeki etiketler) arasında
bir bağlantı oluşturur. Paris Gelin Fuarı, düğün endüstrisinin tüm
profesyonelleri arasındaki buluşma noktası olmuştur. Katılanların
%25’i yabancıdır.
- Rusya Düğün Fuarı: 2000 yılından beri genellikle mart aylarında
düzenlenen ve katılımcıların yoğunlukla Rusların oluşturduğu bir
fuardır.
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- Milano-La Sposa Evlilik Fuarı: Her yıl düzenlenen ve Milano’ da
gerçekleşen bu fuara 15 binden fazla katılım gösterilmektedir.
- Modatex Moda Fuarı: Kuzey Afrika’nın çok yüksek katılımcılara
ev sahipliği yapan en büyük fuarıdır.
1.4. Dünyadaki Gelinlik Üreticisi Merkezler ve Gelinlik
İhracatı
Dünya’da, 2015 yılında gelinlik sektörü pazarı 56,5 milyar doları
bulmuştur. Dünya’da genel ihracat ve ithalat rakamlarına ulaşmak için
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) numarasının ilk 6 hanesi
kullanılmaktadır. Gelinlik sektörü, hazır giyim ve tekstil sektörünün
bir alt koludur. Dünya’da birçok ülkede gelinlik sektörüne ait özel bir
G.T.İ.P. numarası açılmaması sektörün analizini zor durumda
bırakmıştır. Bu durumdan dolayı 61.04.43 olan bayan sentetik dış
giyim ürün grubunun içinde gelinlik verileri değerlendirilmiştir.
61.04.43 numaralı G.T.İ.P. numarasıyla, Dünya genelinde gelinlik
ihracat rakamlarında Çin’in Dünya lideri Vietnam, Hong-Kong ve
Türkiye’nin de Çin’i takip ettiği görülmektedir.
Şekil 1’de belirtilen Trademap 2015 verilerine dayanarak özellikle
fason üretimi ve düşük işçi maliyeti avantajıyla Çin’in Dünya’da 1.
sırada olduğu görülmektedir. Çin, yılda yaklaşık 8 milyon adet
gelinlik ihracatı gerçekleştirmektedir. Örneğin; Vietnam 2. sırada yer
almasına rağmen gelinlikle ilgili ön plana çıkmış bir ülke olmamıştır.
Türkiye’nin, bayan sentetik dış giyim özelinde Dünya’da söz sahibi
olduğu Şekil 1’de gözlemlenmekte ancak 2015 sonu verilerine
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bakıldığında Türkiye’nin bu alanda 4. sırada yer aldığı görülmektedir.
İspanya, Avrupa’nın en çok ihracat yapan ülkesidir. İspanya, 568
milyon dolar gelinlik ihracatı gerçekleştirmiştir (Görgün, 2017).

Şekil 1 2015 Yılında Bayan Sentetik Dış Giyim İhracatı Yapan Ülkeler
(Görgün, 2017)

1.5. Türkiye Gelinlik Üretim ve İhracatı
Gelinlik ve abiye sektörü Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün
öne çıkan alanlarından birisidir. Özellikle hazırlanan farklı tasarımlar,
düzenlenen fuarlar ile uluslararası pazarlarda bu sektör ile önemli
başarılar elde edilerek, yapılan ihracatlar ile Türkiye ekonomisine
büyük katkılar sağlanmaktadır (Tarın vd., 2010). Türkiye’nin ve İzmir
bölgesinin ticaret rakamları incelendiğinde aşağıdaki iki tablo elde
edilir. Tablo 1’deki Türkiye’nin gelinlik ihracat rakamları, Tablo
2’deki İzmir bölgesi gelinlik ihracat rakamları yer almaktadır
(Görgün, 2017).
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Tablo 1 Türkiye'nin 2013-2016 Yılları Arasında Gelinlik İhracatı Rakamları
(Görgün, 2017)

Tablo 2 2013-2016 Yılları Arasında İzmir Bölgesi Gelinlik İhracat Rakamları
(Görgün, 2017)

Son yıllarda Avrupa ve Orta Doğu için, Türkiye, gelinlik ve abiyede
önemli bir tedarikçi konumuna yükselmiştir. Sektörün yıllık payı
yaklaşık 600-650 milyon dolar civarındadır. Avrupa ve Uzak Doğu’ya
da ihracat yapan Türkiye’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği hazır giyim
ve konfeksiyon alanındaki 13,3 milyar dolar ihracatının önemli
kalemlerinden biri gelinlik sektörüdür (www.izfas.com.tr).
Türkiye’deki gelinlik üretiminin büyük bölümü İzmir ve İstanbul’ da
gerçekleştirilmektedir. İzmir’deki gelinlik sektörü ekosistemi Mimar
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Kemalettin Moda Merkezi’nde kümelenmiştir. (Mengi, 2017)
İstanbul’da ise Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD)
çatısı altında yoğunlaşmıştır.
Türkiye’de yapılan üretimin yaklaşık yüzde 70’ini İzmir’deki
üreticiler karşılamaktadır. İzmir’in üretim payı daha yüksek olmakla
birlikte, İstanbul’daki firmalara fason üretim yapılması nedeniyle,
üretim ve ihracatın bir bölümü araştırmalarda İstanbul’un rakamları
arasında çıkmaktadır (Ada vd, 2013).
Ülkemiz gelinlik sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlayan 2 fuara
ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar:
If Wedding Fashion İzmir: İlk olarak 2007 de düzenlenmiş ve ilk yıl
57, 2021'de ise 259 katılımcıya (235 yerli ve 24 yabancı) ev sahipliği
yapmıştır. 11 katılımcı ülke (Çin, Fransa, Hong Kong, Hindistan,
İsrail, İran, İspanya, Kuveyt, Lübnan, Rusya, ABD) yer almıştı. Fuar
16-19 Kasım 2021 tarihlerinde, pandemi şartlarına uygun şekilde
hibrit olarak gerçekleştirilmiştir.
CNR Fashionist: 2018 yılından itibaren de CNR Holding
kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık AŞ tarafından, OTİAD iş birliği ve
KOSGEB desteğiyle düzenlenen Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda
Fuarı CNR Fashionist düzenlenmeye başlanmıştır
(https://www.tim.org.tr).
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1.6. İzmir’de Gelinlik Sektörü
İzmir'de gelinlik sektörünün gelişmesi, ilk düğün ve abiye kıyafet
üreticisi Madencioğlu'nun kurulmasıyla 1975 senesinde başlamıştır.
Şirketin sahibi, sektördeki boşluğu ve ihtiyacı görerek ilk başarılı
gelinlik şirketini kurmuştur. Şirket, 2000'li yılların başına kadar
gelinlik pazarındaki lider pozisyonunu korumuş, bu başarıyı
sağlayabilmek için müşterilere kısa sürede yüksek miktarda ürün ve
sürekli kalite sunacak çalışanlara yatırım yapmıştır. Şirketteki eğitimli
ve deneyimli çalışanlar, kâr marjlarını görerek şirketten ayrılıp kendi
atölyelerini kurmuşlardır. Bu yan şirketlerin ortaya çıkması İzmir'de
gelinlik sektörünün gelişmesi ile sonuçlanmıştır. Bu yeni şirketler,
Madencioğlu gibi genelde haute couture üretimden ziyade, yılda
binden fazla giyilmeye hazır gelinliğin toplu üretimine odaklanmıştır.
Böylece İzmir genelde haute couture üretimde uzmanlaşmış şirketlerin
bulunduğu İstanbul gibi Türkiye'nin diğer şehirlerinde bulunan
üreticilerden farklı bir şekilde konumlanmıştır (İZKA, 2010).
1.6.1. İzmir’de Sektörel Durum ve Kümelenme
Kümelenme, genel olarak bir grup firmanın oluşturduğu ve her bir
firmanın rekabet edebilirliğine olumlu etkileri olan gruplar olarak
tanımlanmaktadır. Firmaların üretkenlik, verimlilik, yenilikçilik ve
ticarileşme sürecini hızlandırarak, rekabet gücünün artmasını sağlayan
bu yaklaşım, ekonomik gelişimi tetiklemekte ve bu nedenle
kalkınmanın en önemli araçlarından biri olarak görülmektedir.
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Kümelerin oluşturulmasında firmalar temel aktör olarak rol alırken, bu
süreç içerisinde kilit rol alan diğer aktörler, iş dünyasındaki liderler,
üniversiteler, eğitim kurumları, araştırma enstitüleri, destekleyici
kuruluşlar, yerel yönetimler ve kalkınma ajanslarıdır.
2008 yılında İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), bölgede kümelenme
konusunda bilgi ve deneyime sahip kurum ve kuruluş temsilcilerinden
oluşan güçlü kümelenme komitesi ile birlikte İzmir Kümelenme
Stratejisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları başlatmıştır. Çalışma
kapsamında elde edilen veriler, Maliye Bakanlığı, TOBB, EİB, EBSO,
İZTO, TPE, Bazı ilçe Ticaret ve Sanayi Odaları, SGK gibi
kurumlardan gelen verilerle karşılaştırılmıştır. Çalışma sadece il
düzeyinde değil, aynı zamanda İzmir’in ilçelerini de kapsayacak
şekilde gerçekleştirilmiş ve 6 sektör belirlenmiştir. “Giyim Eşyası ve
Kürk İmalatı” ana sektörünün bir alt sektörü olan “Gelinlik ve Abiye”
sektörü belirlenen sektörler arasında yer almaktadır.
Saha araştırması kapsamında firmalar üzerinden iş ve ihtiyaç analizi,
küme dinamiği analizi, kümelenme düzeyi analizi ve iş kümesi
haritaları ortaya çıkarılmış ve araştırma bu şekliyle bölge düzeyinde
bu alanda yapılan en detaylı çalışma olmuştur. Analiz çalışması ve
bölgedeki kilit aktörler ile görüşmeleri içeren saha araştırması
temelinde detaylı saptamaların yapıldığı çalışma sonucunda üç küme
kategorisi belirlenmiştir (Tablo 3) (http://izka.org.tr).
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Tablo 3 Küme Kategorileri (http://izka.org.tr)

EGSD verilerine göre İzmir, gelinlik sektöründe Türkiye üretiminin
yaklaşık olarak %70’ini sağlamaktadır. Şehirde kayıtlı 346 gelinlik
firması yer almaktadır. İzmir’de 700 civarında küçük ve orta
büyüklükteki atölyeyle birlikte İzmir’de gelinlik, nişanlık ve abiye
üretimi yapan 1000 civarında işletme mevcuttur. Saha çalışması
sırasında boyutları itibariyle KOBİ kategorisinin üzerine çıkabilen
hiçbir firmaya rastlanmamıştır. Gelinlik sektöründe İzmir’de faaliyet
gösteren, büyük çaplı firmalar 50-80 kişilik, daha küçük firmalarsa
15-20 kişilik çalışan sayısına sahiptirler. Bu rakamlardan hareketle
sektörde toplamda yaklaşık 4000- 6000 kişiye istihdam yaratıldığı
tahmin edilmektedir. Sektörün İzmir’de gelişmesinin önemli nedeni
Türkiye’nin diğer bölgelerindeki gelinlik üreticilerinden farklı olarak
haute couture‘ün yanı sıra çok adetli (1000 adet/yıl ve üstü) gelinlik
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üretebilecek kapasiteye sahip firmaların artmasıdır. İstanbul’daki
gelinlik üretimi ağırlıklı olarak haute couture (tasarımcı -terzi)
şeklindedir (Erdil, 2010).
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından yapılan araştırma
kapsamında, Gelinlik ve Abiye Kıyafetleri Sektöründe faaliyet
gösteren İzmir’deki firmaların toplam sayısı Türkiye’deki firma
sayısının yaklaşık % 21’i olduğu tespit edilmiştir. Saha araştırmasında
bu firmaların 15’i ile görüşülüp sektörün kümelenme potansiyeli
incelenmiştir (İZKA, 2010).
Gelinlik ve abiye sektörüne ilişkin yapılan iş ve ihtiyaç analizine göre
sektör yurtiçi pazarlama ve üretim anlamında insan kaynakları,
finansman kaynakları, duran varlıklar, bilgi ve deneyim kaynakları ile
ilişkiler

ve

iletişim

ağı

konularında

yeterli

düzeyde

değerlendirilebilmektedir. Öte yandan yurtdışı pazarlama ve satış
konularında yetersiz düzeyde sayılabilmektedir. Üretimde tasarım
konusunda ise tüm yatay parametrelerde yetersiz düzeyde olduğu
görülmektedir (Tablo 4) (http://izka.org.tr).
Tablo 4 Gelinlik ve Abiye Sektörü İş ve İhtiyaç Analizi (http://izka.org.tr).
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Gelinlik ve Abiye Kıyafet için gerçekleştirilen kümelenme düzeyi
analizinde ise sektörde ilişki ve örgütlenme düzeyi konusunda
kümelenme kapasitesinin düşük seviyede olduğu görülmektedir.
Ayrıca sektörde yönetim etkinliğinin de yine düşük seviyede olduğu
gözlemlenmiştir. İş ve ihtiyaç analizinden de yorumlanabileceği gibi
sektör uluslararası pazarlarda düşük seviyede etkinlik düzeyine
sahipken; üretimde istihdam ve firma yoğunluğu açısından orta
seviyededir (Tablo 5) (http://izka.org.tr)
Tablo 5 Gelinlik ve Abiye Sektörü Kümelenme Düzeyi Analizi (http://izka.org.tr)

Zobu danışmanlığın İzmir Kalkınma Ajansı için yaptığı çalışmaya
göre, sektörde yoğun bir ilişki ve iletişim ağından söz etmek mümkün
değildir. Tahmini firma sayısı olan 1000 işletmeden, Ege Giyim
Sanayicileri Derneği’ne üye olan firma sayısı damatlık ve abiye
firmalarıyla birlikte sadece 60’dır. Daha önce bir sonuca ulaşmayan
Ege Gelinlikçiler Derneği deneyimi ve firmalar arasında birlikte iş
yapma kültürünün gelişmemesi nedeniyle, sektörün kümelenme
kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.
Sektörde zayıf olan sektörel örgütlenme düzeyini, işbirliğine yönelik
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istek

ve

motivasyon

düzeyini

arttırmak

önem

taşımaktadır

(http://izka.org.tr).

Şekil 2 Gelinlik ve Abiye Sektörü Kümesi (http://izka.org.tr)

1.7. 2019 Yılında Başlayan Pandeminin Sektöre Etkisi
Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19
salgınının, kısa biz zaman zarfında diğer ülkelere yayılması ve Dünya
Sağlık Örgütünün salgını "pandemi" ilan etmesi pek çok sektörü
olumsuz yönde etkilemiştir. McKinsey & Company adlı araştırma
şirketinin 15 Mart-6 Nisan 2020 tarihleri arasında küresel ölçekte
yürüttüğü, pandemi nedeniyle değişen tüketici harcamaları araştırma
sonuçlarına göre, özellikle restoranlar ve eğlence merkezlerindeki
harcamalarda düşüş yaşanmıştır. Bununla birlikte seyahat ve giyim
sektörlerinde de durum endişe verici olmuştur. Rapora göre dünyada
giyim sektörü hem çevrimiçi hem de çevrimdışı satışlarda görülen
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düşüşler nedeni ile en çok sektörler arasında yerini almıştır
(Gençyürek,2020; Vatandaş, 2020). Araştırma sonuçları Türkiye
açısından incelendiğinde; nüfusun %43’ünün salgın nedeniyle
olumsuz etkilendiği, %47 oranında tüketicinin salgının getirdiği
ekonomik belirsizlik sebebiyle yatırım yapma ya da yeni ürün alma
konusunda çekimser kaldığı, %56’sının harcamalarını kıstığı yönünde
sonuçlara ulaşılmıştır (McKinsey & Company, 2020). Tüm bunların
sonucunda gerek gelir kaybı gerekse geleceğin belirsizliği sebebiyle
tasarruf artmış, tüketim azalmıştır (Hacıalioğlu ve Sağlam, 2021).
Pandemi

tedbirleri

dolayısıyla

durdurulan

düğün

ve

organizasyonlardaki başlangıç tarihi belirsizliği hem sektör esnaflarını
hem de gelin adaylarını olumsuzluklara sürüklemiştir.
Türkiye’nin katma değerli ihracatında en önemli kalemlerden biri olan
gelinlik ve abiye sektörü, yıllık 500 milyon dolarlık bir ihracat
değerine sahip ve yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapan bir sektördür.
Sektör, Dünya Sağlık Örgütü’nün, salgını pandemi ilan etmesinden
önce büyük bir ivme yakalamıştır. Dünya gelinlik ve abiye sektörünün
yüzde 70-80’ine hakim olan Çin’de aralık sonu itibarıyla hayatın
durma noktasına gelmesi, birçok alanda olduğu gibi burada da talebin
büyük bir kısmını Türkiye’ye yönlendirmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de her
yıl ortalama yaklaşık 550 bin çift evlenmekte ve yaklaşık 15 milyon
insan düğünlere katılım göstermektedir. Geçtiğimiz yıl 13 milyar
dolar büyüklüğe ulaşan endüstrinin organizasyon, kıyafet, takı, beyaz

GELİNLİK SEKTÖRÜ VE GELİNLİKTE MODEL TERCİHLERİ| 35

eşya ve mobilya gibi tüm bileşenler dahil edildiğinde ulaşılan hacim
100 milyar dolardır.
Şubat 2020 ‘de başarılı bir satış ve sipariş grafiği yakalayan sektörde
mart ayı ile beraber işler tersine dönmüş ve sektörde üretim yapan
firmaların yüzde 15-20’si kapanma noktasına gelmiştir.
Sektörde sezon açılışı olan mart ayı, dünya genelinde yaşanan
kapanma dönemine denk gelmiş ve sektörün yaptığı yatırım ve
üretilen ürünler elde kalmıştır. Daha sonra da seyahat kısıtlamalarının
başlaması ile düğünlerin ertelenmesi ya da iptali, üreticilerde stok
oluşumuna neden olmuştur.
Hava yollarının uçuşlarını durdurması, %90 oranında yurt dışına
çalışan sektördeki durgunluğun en büyük nedenidir. Bu ürünlerin
fiyatının yüksek olmasından dolayı, yurt dışı müşterisi ürünü yerinde
görmek istemiş ama sınır ve hava yollarının kapanması buna engel
olmuştur.
Salgının yarattığı tahribatın yanında, sosyal mesafe tedbirleri
kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın düğün ve nişanları bir süre
yasaklaması da, 2020 yılında yüzde 20 oranında büyümesi beklenen
bu sektörün daralmasına neden olmuştur. Gerek ülkemizde gerekse
dünyada birçok çift, planlarını değiştirmiş, ertelemiş ya da iptal
etmiştir. Bu nedenle, ihracata dayalı çalışan sektörde diğer ülkelerdeki
kısıtlamalar da sektöre olumsuz olarak yansımıştır. Gelinlik ve abiye
sektörünü dar boğaza sokan bir diğer konu ise, kırılan tedarik zinciri
ile beraber fiyatlarda yaşanan artıştır. İthal edilen ham maddede
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fiyatındaki artış, üretime ve iş potansiyeline düşüş olarak yansımıştır.
Uzmanlar, üretici ile tedarikçi arasında yaşanan sıkıntının çözümün
kumaş üreticilerinden geçtiğini ve yerli kumaş tercih edilmesinin
önemli olduğunu söylemektedir. Satışların azalması yanında pandemi
öncesi yapılan ihtacatların bedellerinin alınmamış olması da firmaları
zorlamıştır. (Cılga, 2020)
Düğün salonlarının 1 Temmuz 2021'de yeni tip pandemi tedbirlerine
uygun olarak açılması kararı ile, uzun süredir kapalı olan gelinlik
üreticilerinde yoğunluk yeniden başlamıştır.
1.8. Dünyada

ve

Türkiye’de

Gelinlik

Tasarımcıları

ve

Markaları
Dünyaca ünlü gelinlik tasarımcıları ve markaları: Carolina
Herrera, Oscar De Le Renta, Galia Lahav Alegria, Celia Kritharioti,
Vera Vang, Berta, Amsale, Inbal Dror, Viktor& Rolf, Zuhair Murad,
Danielle Frankel, Pronovias, Lela Rose, Reem Acra, Naeem Khan,
Monique Lhuillier, Jenny Packham, Elie Saab, Lein, Marchesa, Rosa
Clara, Demetrios, Cymbeline.
Türkiye’ deki Ünlü gelinlik tasarımcıları: Dilek Hanif, Özlem Süer,
Nihan Peker, Selin Özçelik – Hello Bride, Begüm Salihoğlu, Gözde
Karadana, Zeynep Acar, Murat Acar, Hüseyin Çağlayan.
Türkiye’ deki ünlü gelinlik markaları: Akay Bridal, Dreamon,
Vakko Wedding, Miss Defne, Mediha Canbaz, Aysira Gelinlik, Oleg
Cassini, Banu Güven, Alisse Nuera, Pronovias, Çağteks Bridal, Narin.
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2. GELİNLİK ÜRETİM SÜREÇLERİ
2.1. Gelinlik Üretimi
Teknoloji ve modadaki sürekli değişim, çok çeşitli ürünlerin
üretilmeye başlanması ve piyasaya sunulmasıyla birlikte, bilinçlenen
tüketicilerin, giysi satın almada, giysinin tasarımı, kumaşı, dikiş
kalitesi, anatomik yapıya uygunluğu ve fiyat ile ilgili parametrelere
odaklandığı gözlenmiştir. Bu parametreler, hazır giyim üreticilerini ve
giysi tasarımcılarını tüketicinin arayışlarına yönelik çalışmalar
yapmaya sevk etmiştir. Tüketiciye ulaşmanın tek yolunun doğru
model, doğru kumaş ve doğru kalıp olduğu belirlenmiştir (Yazıcıoğlu,
1993).
Gelinlik, korse gibi vücudu şekillendiren basit bir elbise olarak
üretilmektedir. Bu platform üzerine uygulanan kordon, dantel, aplike,
nakış, tüy, çiçek, kurdele, pul, payet, inci, boncuk, mücevher, gibi
süslemeler, işlemin ilerleyen aşamalarında temel giysi üzerine
eklenmektedir (Kuleli ve Ünal, 2018).
Gelinlikler; atölyeler, moda evleri ve gelinlik üreticileri tarafından seri
ve kişiye özel olmak üzere iki şekilde üretilmektedir. Seri üretilen
gelinlikler, kişiye özel olarak üretilenlere göre daha düşük maliyetlidir
(Kuleli, 2016).
Gelinlik üretim süreci, ürünün geleneksel yöntemlerle üretilmesi ve
sürecin

emek yoğun

olması

nedeniyle

normal

hazır

giyim

üretimlerinden çok farklıdır. Ürünün kişiye özel oluşuna bağlı olarak
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standartlaşmada karşılaşılan zorluklar üretimin endüstriyelleşmesini
güçleştirmektedir.
Gelinlik, kişinin ölçülerine ve vücut yapısına göre üretilirken,
üretimde yüksek kaliteli malzeme kullanılmakta, provalar nedeniyle
üretim süreci uzamakta ve hazır giysilere göre daha pahalı, katma
değeri yüksek bir ürün ortaya çıkmaktadır (Güneş ve Çavdar, 2016;
Şahin, 2009; Koca ve Koç, 2009; Yücel Damar, 2016; Kocabaş
Atılgan, 2014).
Kişiye özel gelinlik üretimi yapan üreticiler provalı bir üretim sistemi
uygulamaktadır. Gelinlik provaları, günlük giysi provaları ile farklılık
göstermektedir. Günlük bir giysi üretimindeki provada amaç giysinin
kişinin vücuduna birebir uyum sağlaması iken, kişiye özel gelinlik
üretimindeki provadaki amaç ise, vücuda uyum sağlamanın yanı sıra
kişilerin memnun olmadıkları vücut özelliklerinin çeşitli tekniklerle
kamufle edilmesi ya da ön plana çıkarmak istedikleri bölgelerin
provalarda belirtilmesi ile gelinlik üzerinde değişik uygulamalar
yapılmasıdır. Yani gelinlik prova süreci kişilerin beklentilerinin
şekillendiği bir süreç olmaktadır (Arslan, 2018).
2.2. Gelinlik Tedarik Yöntemi
Evlenecek kişiler gelinlik ihtiyaçlarını karşılamak için farklı
yöntemler kullanmaktadır. Gelinlik maliyeti ve kalitesi, tercih edilen
seçenekler arasında önemli ölçüde değişmektedir. Gelinliklerin çoğu
aşağıdaki yöntemlerden birisi kullanılarak temin edilmektedir.
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•

Kendisi ya da bir yakının gelinliği dikmesi,

•

Yakın tanıdıklarının birisinin gelinliğini giyme,

•

Gelinlik kiralama,

•

Bir butikten ya da modaevinden hazır gelinlik satın alma,

•

Bir modaevinde özel dikim yaptırma,

•

İkinci el ürün satan bir mağazadan gelinlik satın alma.

Tüketici profili her geçen gün değişmektedir. Tüketici artık, çevrimiçi
ortamlarda istediği ürünü kolaylıkla bulup inceleyebildiği, fiyat
karşılaştırması

yapabildiği

bir

alışveriş

deneyimi

yaşamak

istemektedir. Yeni tüketicinin beklentisi, internet sitelerinde ürün
çeşitliliği ve öneri zenginliği olmasıdır (Özhavzalı ve Yaprak, 2018).
Tüketiciler bir ürünü, hem internet hem mağazada inceleme yaparak
satın almaya karar vermektedir. Mağazada ürünü inceleyip, sanal satın
alma işlemi gerçekleştirenlerin oranı %17, sanal araştırma yaparak
mağazada ürün inceleyip sanal satın alma gerçekleştirenlerin oranı
%32, sanal araştırma yaparak yine sanal satın alma işlemi
gerçekleştirenlerin oranı %44 ve sanal araştırma sonucu ürünü
mağazasından satın alanların oranı ise %51 olduğu görülmektedir
(www.destexdigital.com).
İnternet üzerinden gelinlik satın alan kişiler, ya çeşitli mağazaların ya
da tasarımcıların internet siteleri üzerinden model araştırmasına
yönelmekte veya gelinlik tedarikçilerinin Facebook, Instagram gibi
sosyal medya hesaplarını takip etmektedirler.
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2.2.1. Kiralama Yolu ile Temin
Düğün gününde giyilen gelinlikler, fiyatı giderek yükselen giysilerdir.
Gelinlik

bir

tasarımcının

imzasını

taşıyorsa

fiyatı

daha

da

katlanmaktadır. Gelinlik almak isteyen kişilerin yalnızca bir kez
giyebilecekleri bir giysiye çok yüksek fiyatları vermek istememeleri,
gelinliği kiralama yolu ile temin etme seçeneğine yönelmelerine neden
olmaktadır. Çünkü gelinlik kiralama, satın alma işleminden daha
ucuza gelmektedir. Ülkemizde her yıl, kiralanmak üzere, 200 bin
adedin üzerinde gelinlik üretilmektedir (Hedef Dergisi, 2016).
Gelinlik kiralamada mevcut gelinlikler içerisinden satın alacak kişinin
bedenine uyan gelinlik belirli bir süre boyunca (genellikle 5-7 gün
gibi) kendisinde kalmak üzere kiralanmaktadır. Gelinliklerde dikim
şekline göre fiyat değişmektedir. Marka olan hazır gelinlik modelleri
ve özel olarak dikilen gelinlikler şeklinde seçenekler mevcuttur.
Gelinlik kiralamanın bir takım avantaj ve dezavantajları vardır.
Dezavantajları:
•

Kiralık gelinliklerde seçim alternatifleri oldukça kısıtlıdır.

•

Kiralama usulü ile teminde, vücut ölçülerine tam olarak uyum
sağlayan bir gelinlik bulmak zordur. Çoğu zaman kiralanan
gelinlik üzerinde tadilat yaptırma imkanı da bulunmaz. Ancak
bazı firmalar beden ayarlaması, etek ve askı boyu ayarlaması
gibi ufak model değişikliklerine izin vermektedir.

•

Gelinlik

kiralama

saklanamamaktadır.

ile

temin

edildiğinden,

anı

olarak
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Avantajları:
•

Gelinlik kiralandığında seneler boyunca özel bir şekilde
saklamak ve belirli aralıklarla kuru temizleme yaptırma
zorunluluğu olmayacaktır.

•

Daha düşük maliyetlidir.

Özellikle pandemi sürecinde gelinlik kiralama dezavantaj yaratmış
olsa da, firmalar kiralanan gelinlikleri kuru temizleme yanında hijyen
açısından özel temizleme yaparak, kendileri için dezavantajlı olan bu
durumu ortadan kaldırmışlardır.
2.2.2. Satın Alma Yolu ile Temin
Gelinlik ya bir butikten ya da modaevinden satın alınabilir ya da bir
modaevinde özel dikim yaptırılabilir.
a) Mağazadan hazır gelinlik satın alma: Hazır gelinlikler
modellerine

göre

34

ila

50

beden

arasında

satışa

sunulmaktadır. Mağazadan ya da aynı mağazanın web
sitesinden satın alınan gelinliklerin tadilat ve provaları
mağazada, mağazanın tadilat prosedürlerine uygun olarak
yaptırılabilmektedir. Gelinlikler hazır olmasına rağmen, etek
kısaltma ve beden daraltma gibi işlemler ücretsiz olarak
sağlanırken,

kapalı

bir

modelin

straplez

modele

dönüştürülmesi, göğüs ve sırt dekoltelerinin kapatılması,
gelinliğe kol ve askı ekleme, etek detaylarında değişiklik,
aplike ve dantel ekleme gibi daha detaylı değişiklikler çoğu
mağaza tarafından ücretli olarak müşterilerine sağlanmaktadır.
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Buradaki en önemli nokta gelinliğin bütünlüğünü korumak ve
yapılan eklemenin ya da tadilatın sonradan yapıldığını belli
olmamasıdır. Hazır gelinlik satın almada çok fazla sayıda
gelinlik provası yapılmasına gerek yoktur. Düğünün 4 ya da 5
ay öncesinden gelinlik satın alınabilir ve düğünden 1 ay önce
beden ölçüleri alınarak tadilat yapılmaya başlanır.
b) Modaevi ya da tasarımcıdan satın alma: Özel dikim
gelinlikler, kişinin kendi ölçülerine göre yapıldığı için, hazır
gelinliklere göre, vücuda tam olarak uyum sağlamaktadır.
Modaevleri ve tasarımcılar, gelinlik trendlerini sürekli olarak
izleyerek gelinlerin taleplerini tam olarak karşılayacak
önerilerde bulunmaktadır.
Seçilecek gelinlik modelinde kullanılacak dantel ve kumaş,
gelinliğin fiyatını belirlemede en önemli faktörlerden biridir.
Ayrıca gelinlikte kullanılacak işlemeler, taşlar ve işçilik de
gelinlik fiyatı üzerinde önemli rol oynamaktadır. Mevsim de
gelinlik fiyatı üzerinde etkilidir. Kış sezonunda evlenme oranı
daha düşük olduğundan, bu dönemde fiyatlar yaz dönemine
kıyasla daha uygun olmaktadır.
Gelinlik

üretimine

ilk

önce

model

başlanmalıdır. Kişinin beklentilerine ve

analizi

yapılarak

vücut tipine göre

uygun gelinlik belirlenmeli sonrasında da onun üretimi ile
ilgili aşamalar analiz edilmelidir. Bir gelinlik siparişinin
alınması ve üretilmesi aşamaları 3 temel bölüme ayrılabilir.
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1. Siparişin Belirlenmesi: Bu aşama daha çok siparişin oluşturulması
ile ilgili aşamaları içerir. Özellikle siparişin doğru oluşturulabilmesi
için, müşteri temsilcisi, müşteri ve müşterinin istekleri hakkında bilgi
toplar. Model için uygun olan kumaş ve aksesuarların seçimlerinin
yaklaşık olarak kararlaştırıldığı bir aşamadır. Bu aşamada modele
karar verildiğinde, hem firmayı hem de müşteriyi korumak anlamında
sözleşme yapılır. Burada model detayları ve teslimatın yapılacağı
tarih, iptal koşulları gibi pek çok detay yer alır. Taraflar anlaşmayı
imzalarlarsa sipariş aşamasına geçilmiş olur.
2. Provalar: Kişiye özel üretim yapılacağı için minimum 2,
maksimum 4 prova ile giysinin tam müşteri isteğine uygun hale
getirilmesi sağlanır. Gelinlikler kişiye özel üretiliyor olsalar da en çok
sipariş alan üç temel ürün tipi vardır. Gelinlik ürün çeşitliliğini
oluşturan farklılıklar ürünün temel formunda değil, ürünün dış
katmanında yer alan süslemelerde olmaktadır.
İlk prova beden ölçülerinin belirlenmesi ile ilgili yapılan provadır. Bu
provada siparişi belirlenen gelinlik modelinin en içte kalan (bedene
oturan) bölümünün provası yapılır. Provalı üretiminde genel olarak
firmalar bir baz kalıp oluşturmakta, müşterilerin vücut ölçülerine ve
istedikleri model özelliklerine göre kalıbı oluşturarak kesim işlemini
gerçekleştirmektedir.
İlk provadan sonra giysinin üst bölümleri ile ilgili provalar başlar.
Burada da müşteriye giysinin üst katmanlarının duruşu, dantel ve
işleme detayları gösterilerek onayı alınır. Genellikle giysinin boyu
teslimat aşamasında ayarlanır ama eğer boydan boya veya eteğin
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ucunda nakış yapılacaksa gelinlikle giyilecek ayakkabı ile boy ölçüsü
alındıktan sonra

nakışa

gönderilir. Provalar sırasında

model

değişiklikleri aksesuar değişikliklerine de etki edebilmektedir. Provalı
gelinlik üretiminde temel kalıpların müşterinin vücut ölçülerine ve
gelinliğin model özelliklerine uygun biçimde şekillendirildiği, bu
nedenle tasarım, kalıp ve üretim işlemlerinde bilgisayar destekli
programlara ihtiyaç duyulmadığı belirlenmiştir (Aslan, 2018).
3. Teslimat: Gelin adayının sipariş verdiği ürünün son halini bütün
aksesuarları ile birlikte görüp denediği ve teslim aldığı aşamadır.
Müşterinin beklentileri gerçekleştiğinde gelinliğin bedelini ödeyip
ürünü teslim aldığı aşamadır. Eğer beden boyunun ayarlaması daha
önceden gerekli olup yapılmadıysa bu aşamada gelin adayı, gelinlikle
giyeceği ayakkabı ile provaya gelir ve giysi boyu ayarlanıp, tüm
aksesuarları ile birlikte gelinlik teslim edilir.
Teknolojinin gelişmesi ve online alışverişin artması, gelinlik üreten ve
satan markaların, müşterilerinin alışveriş davranışlarını izleyerek
kendi veri tabanlarını oluşturmaları için fırsat yaratmaktadır. Bu ise,
firmaların müşterilerine, sattıkları ürünler üzerinde kişiselleştirme
olanağı tanımasına olanak sağlamaktadır. Üreticiler, müşterilerinin
tercih ve ihtiyaçlarına ilişkin bir veri tabanı oluşturmakta ve satın alma
olasılığı yüksek gelinlik modelleri üretmektedirler.
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2.3. Gelinlik Üretiminde Kullanılan Lifler
İpek: Gelinlik kumaşında en çok aranan elyaftır. Yumuşak ve parlak
olması çok tercih edilmesine neden olmakla birlikte pahalı olması
nedeniyle daha çok karışım halinde kullanılmaktadır (Krdu M, 2014)
Pamuk: Pamuk, gelinlik üretiminden ziyade günlük giyimde çok
kullanılır. Ancak bazı işlemeli modellerde tasarımcılar tarafından
tercih edilmektedir.
Keten: Keten çok kolay kırışması nedeniyle genellikle pamuk lifi ile
karışım halinde gelinlik üretiminde kullanılır.
Rayon: Rayon uygun fiyatlı bir elyaf olup genellikle karışım halinde
kullanılır. İpeğe benzer pürüzsüz bir kumaş olan rayon, daha elastik ve
ekonomiktir. Rayon hafif ve nefes alabilir olduğundan yaz düğünleri
için ideal olmakla birlikte yıl boyunca da giyilebilir. Ucuz olması
rayondan üretilen kumaşın avantajı gibi görünmekle birlikte, çok
çabuk

kırışması

dezavantajıdır.

Özellikle,

dökümlü

gelinlik

tasarımlarında çok kullanılmaktadır.
Polyester: Polyesterden üretilen kumaşlar, yıl boyunca giyilebilir,
ancak sıcak yaz aylarında çok fazla nefes almadığı için biraz rahatsız
edici olabilir. Üretilen kumaşların dayanımı fazla olup ekonomik bir
liftir.
Asetat: Selüloz asetat solüsyonundan elde edilen rejenere bir elyaftır.
Asetat, tek başına ipeksi görünümde bir kumaş olarak kullanılmakla
birlikte, daha fazla parlaklık istenildiğinde liflerle karışım halinde
kullanılır.
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Naylon, asetat ve polyester, genellikle maliyeti düşürmek için diğer
liflerle karışım halinde kullanılır.
2.4. Gelinlik Üretiminde Kullanılan Kumaşlar
Giysinin genel görünümünde üretildiği kumaşın özellikleri önemli rol
oynamaktadır. Giysi üretiminde kullanılan kumaşın; içeriği, gramajı,
dökümlülüğü, sertlik ya da yumuşaklığı ve esneme yeteneği model
tasarımı açısından önemlidir. Gelinlikte kumaş seçimi kritik bir karar
olup,

gelinlik

üretiminde

kumaşa

karar

verirken

öncelikle

kullanılacağı mevsim dikkate alınmalıdır. Özellikle kış aylarında
giyilecek gelinliklerde ipek tafta gibi daha ağır gramajlı kumaşlar
kullanılırken, yaz ve bahar aylarında giyilecek gelinliklerde ipek şifon
gibi daha düşük gramaja sahip kumaşlar tercih edilmektedir.
Gelinlik

üretiminde

ağırlıklı

olarak

dokuma

kumaşlar

kullanılmaktadır. Bu kumaşlar farklı dokuma konstrüksiyonuna
sahiptir. Gelinlikte en çok kullanılan yapılar, saten, tafta, organze,
krep, şifon, brokar gibi kumaşlardır. Bunun yanı sıra danteller, tüller,
güpürler, sutaşları, iğne oyaları gibi materyaller de süsleme amacıyla
kullanılmaktadır.
Kişiye özel gelinlik için seçilen kumaşın cinsi, gelinliğin maliyetini
doğrudan etkilemektedir. Bunun yanı sıra modele bağlı olarak
kullanılan kumaş miktarı da maliyeti değiştirmektedir.
Genellikle kumaşın cinsi ve kalitesi hakkında gelin adayları bilgi
sahibi değildir. Kumaş seçim tasarımcıya aittir ve nihai elbise
tasarımına ve gelinin bütçesine göre belirlenecektir. Seçilen kumaşın
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çeşidine ve model özelliğine göre gelinliğin maliyeti de değişir.
Örneğin, polyesterler genellikle doğal liflerden daha ucuzdur ve düz
bir dantel genellikle işlemeli olandan daha düşük maliyetlidir.
Boncuklar ve süslemeler: Cam boncuklar, renkli boncuklar, pullar,
kristaller, çiçekler bu malzemeler arasında sayılabilir. Boncuk ve
süslemelerin maliyet üzerine doğrudan bir etkisi vardır. Boncuk ve
süslemeler iki nedenden dolayı maliyeti artırır. Birincisi, yapıldıkları
malzemeler pahalı olabilir. İkincisi, bu malzemelerin giysiye
eklenmesi çok zaman almaktadır. Bu da işçilik giderinin yükselmesine
neden olmaktadır. Ayrıca bazı kumaşlar daha kaygan olabilir bu da
işlemenin yapılmasını zorlaştırır.
Saten: Saten kumaşlar, genellikle ipek ya da polyesterden üretilmiş
olup, farklı çeşitleri bulunmaktadır (Coles, 1995). Düzgün yüzeyli ve
çok parlak kumaşlardır. Değişik gramajlarda likralı satenler de
gelinlik üretiminde çok kullanılmaktadır.
Krep: Yumuşak ipekten veya suni ipekten yapılan krep, kırışık bir
görünüme sahiptir. Denizkızı veya A kesim gibi klasik gelinliklerde
çok kullanılmaktadır.
Şifon: Abiye ve gelinlik üretiminde en çok kullanılan kumaşlardan
biri, şifon kumaştır. Şifon kumaşlar saf ipekten ya da %100
polyesterden üretilebilir olup, dökümlü olması, parlaklığı ve kullanım
rahatlığı nedeniyle çok tercih edilen bir kumaş çeşididir. Farklı
kumaşlarla kombin yapılabilir. Şeffaf olması nedeniyle başka bir
kumaştan yapılmış gelinliğin en üst katında ya da birkaç katman üst
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üste gelecek şekilde de kullanılabilir. Hafif olması nedeniyle özellikle
ilkbahar ve yaz aylarında giyilecek gelinliklerde tercih edilmektedir.
Kumaşın tek dezavantajı, oldukça hassas ve kırılgan bir yapıya sahip
olması nedeniyle, kolayca takılması veya yıpranabilmesidir.
Organze: Şifon şeffaf ve hafif olmasına rağmen, organze daha tok bir
yapıya sahiptir ve yaz aylarında giyilecek gelinliklerin üretiminde çok
kullanılmaktadır. Geleneksel olarak ipekten dokunmuştur ancak son
yıllarda sentetik lifleri de kullanılmaktadır. Kat kat gelinliklerde
dolgunluk kazandırmak için kullanılmaktadır. Hafif olduğu için de
sıklıkla duvaklarda kullanılır. Ancak hassas olması nedeniyle kumaş
takılmaya ve çekilmeye meyillidir.
Tafta: Tafta, ipek veya sentetik liflerden yapılır. Tafta ne kadar sert
olursa, kalitesi o kadar yüksek olur. Kış için kalın, yaz için hafif olan
türüdür. Esnek olan bu kumaş, A-kesim gelinlikler ve uzun
gelinliklerin üretiminde çok kullanılmaktadır.
Tül: Ağa benzeyen gözenekli bir yapıya sahiptir. Çok hassastır,
genellikle duvaklarda kullanılır. Farklı gramajlarda ve sertlik
seviyelerinde üretilmektedir. Hafif ve genellikle ucuz olan bu kumaş,
dantel tasarımlarında da kullanılabilir ve her mevsimde giyilebilir.
Kumaştan kullanım sırasında iplik çekilmesi dezavantajıdır.
Vual: Vual pamuktan veya yünden yapılır ve yarı saydamdır. Hafif ve
nefes

alabilir.

Sıradan

görünümü,

genellikle

resmi

olmayan

düğünlerde giyilen gelinliklerde kullanılmasını mükemmel hale
getirir. Kumaş, fazla dökümlü olmayan modeller için uygundur.
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Brokar: İpek veya sentetik liflerden yapılmakta olup, jakarlı olması
(kabartma desenler) ile ayırt edilir. Kumaşın tutumu sert olmasına
rağmen, satenden daha hafiftir; sonbahar veya kış aylarında giyilecek
gelinliklerin üretiminde çok kullanılır, yaz gelinlikleri için fazla
ağırdır.
Dantel: Gelinlikte dantel, kollarda, yakada, boleroda, sırt bölgesinde,
üst beden kısmında ya da etekte kullanılabildiği gibi, gelinliğin
tamamında da kullanılabilir. Gelinlik üretiminde sıklıkla kullanılan
dantel çeşitleri aşağıdaki gibidir:
1. Fransız danteli: Gelinlik üretiminde en çok kullanılan dantel
türü Fransız dantelidir. Pahalı olması nedeniyle genellikle duvak
kenarlarında kullanılır.

Şekil 3 Fransız Danteli

2. Kordone dantel: Gelinlikte en çok tercih edilen bir diğer
dantel çeşidi olup güpür olarak da adlandırılır. Kordone dantel,
gelinliğin tümünde kullanılır fakat oldukça hassas bir kumaştır.
Gelinliklerin yaka, kol ve göğüs bölümlerinde özellikle de kenar
süslemelerinde

çok

kullanılır.

Duvaklarda

da

kullanımı
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yaygındır (Özay, 1996) Yaz mevsiminde yapılan düğünler için
ideal bir kumaş yapısına sahiptir.

Şekil 4 Kordone Dantel (https://www.artekumas.com/)

3. Lez Dantel: İnce ve çok sık olmayan tül üzerine işlenmiş
desenli, dantelli gelinlik kumaşına lez dantel adı verilir. Bu
dantel, güpüre de benzemektedir. Özellikle transparan gelinlik
tasarımlarında lez danteller, çok kullanılmaktadır.

Şekil 5 Lez Dantel (http://leras.com.tr/)

4. Brode Dantel: Nakışlı Fransız danteli adı da verilir. Bu
danteller,

tül

kumaş

üzerine

işlenmek

suretiyle

elde

edilmektedir. İnce yapılı olması nedeniyle, daha çok gelinliğin
kol, yaka ve göğüs bölümlerinde kullanılmaktadır.
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Şekil 6 Brode Dantel (https://www.globalpiyasa.com/)

İşlemeli kumaşlar: Pul, boncuk, inci ve kristal taşlarla bezenmiş
kumaşlar özellikle ışık altında parladığından göz alıcı bir görünüme
sahiptir (Özay, 1996). Pullar ve payetler, parlak, renkli, iki boyutlu ve
ipliğin geçmesi için deliği bulunan şekilli süsleme malzemeleridir. Pul
yuvarlak şekilde olup, ortası deliklidir. Payet ise yaprak, çiçek gibi
figürlü şekillerdendir. Sedef, plastik, metal gibi malzemelerden
üretilirler. Ucuz bir malzeme olup, belirli bir figür oluşturacak şekilde
veya

serbestçe

kumaşa

iplik

ile

tutturulurlar.

Tek

başına

kullanılabileceği gibi nakış, boncuk gibi diğer süsleme malzemelerine
ek olarak da kullanılırlar.
Gelinliğin

parlak

olması

istendiğinde

pul-payetli

kumaşlar

kullanılmaktadır. Bunun nedeni, pullar ve payetler iki boyutlu olup,
işlendikleri yüzeyi kaplarlar. Bunun yanı sıra bu malzemeler
kristallere göre daha ucuz ve daha az yer kapladıkları için daha
avantajlı süsleme malzemeleridir.
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Şekil 7 İşlemeli Kumaşlar

3 boyutlu çiçekli kumaşlar: Çiçek desenleri ve dantellerle üç boyut
kazandırılan kumaşlardır.

Şekil 8 3 Boyutlu Çiçekli Kumaşlar

Gelinlikte renk: 1923-1935 yılları arasında kullanılan gelinliklerin
kumaşında kullanılan renk, fotoğrafların siyah-beyaz olması sebebiyle
tespit edilememiştir. 1925’den bu yana genellikle beyaz renk
kullanılmıştır (Çağdaş ve Bor, 2012). Günümüzde tercih edilen
renkler ise beyaz renk segmenti kırık beyaz, inci beyazı, fildişi, krem,
ekru, bej renklerini de kapsamaktadır.
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2.5. Gelinlikte Kullanılan Aksesuarlar ve Süslemeler
2.5.1. Duvak
Gelinin düğün, evlenme töreni sırasında kullandığı, başını ve kimi
zaman da başıyla birlikte yüzünü kapayan dantel ya da tülden örtüye
verilen isimdir (https://sozluk.gov.tr/). Duvaklar uzun, kısa ya da orta
boyda olabilir. Duvak uzunluğu, modeli ve rengi gelinlik modeli ile
uygun olacak şekilde ayarlanmalıdır. Uzun duvaklar, genellikle çok
kabarık olmayan, vücuda oturan gelinlik modellerinde tercih
edilmektedir. Duvak yapımında genellikle tül kullanılır. Bunun yanı
sıra dantel, tül, güpür, sim, inci ya da çeşitli işlemeler de duvaklarda
kullanılmaktadır. Son yıllarda en çok tercih edilen duvaklar, 3 boyutlu
duvak modelleridir. Bu duvaklar, renkli işlemeli ya da çiçeklidir.
Ayrıca duvak, yüz tipine ve gelinliğin giyileceği mekana da uygun
olmalıdır.

Şekil 9 3 Boyutlu Duvak Modeli (https://dugun.com/gelinlik/)

54 | GELİNLİK SEKTÖRÜ VE GELİNLİKTE MODEL TERCİHLERİ|

Işıltılı duvak modelleri de çok kullanılmaktadır. Gelinliğin modeline
ve dönemin modasına göre de duvak rengi, boyu ve şekli
değişmektedir.

Şekil 10 Işıltılı Duvak Modeli (https://www.ebay.com/)

Uzunluğuna göre duvak çeşitleri:
Kısa duvak: Gelinliğin üst kısmında öne çıkacak detaylar varsa ya da
gelinlik uzun kuyruklu, etek uçları işlemeli bir yapıya sahipse, kısa bir
duvak tercih edilebilir.
Omuz hizasındaki duvak: Boyu 50 cm civarındadır .
Dirsek hizasındaki duvak: Boyu 65 cm civarı olup, prenses etek
tarzındaki hafif kabarık gelinlik modellerinde tercih edilmelidir.
Parmak hizasındaki duvak: Boyu yaklaşık 90 cm olup, en çok tercih
edilen duvak boyudur.
Diz hizasındaki duvak: Boyu yaklaşık 120 cm olup, diz hizasına
kadar uzanmaktadır.
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Boy hizasındaki duvak: Boyu 180 cm civarında ve genellikle
kuyruksuz olan birçok gelinlik modeline rahatlıkla uyum saylayan
duvak boyudur.
Uzun duvak: Uzun kuyruklu ve gösterişli gelinliklerin tamamlayıcısı
olarak tercih edilen bu duvaklar genellikle gelinliğin eteği ile birlikte
yere kadar uzanacak şekilde ve en az 2-2,5 metre uzunluğundadır.
Katedral tipi duvak: Boyu yaklaşık 3 metre olup, özellikle tarihi
mekanlar ve otellerde yapılacak törenlerde gelinliklerin tamamlayıcısı
olarak tercih edilebilir.

Şekil 11 Uzunluğuna Göre Duvak Çeşitleri1

1

Kitap içindeki tüm çizimler Arş. Gör. Esra Yarar tarafından yapılmıştır.
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2.5.2. Şapka ve Vualetler
Gelinlikle birlikte şapka da kullanılabilecek aksesuarlardan biridir.
Özellikle gelinlik yerine nikah elbisesi giyilecekse beraberinde şapka
da kullanılmaktadır.
Nikah şapkaları ile birlikte tasarlanmış yüzü örten tüllere “vualet“
denir. Vualet, tülden olabildiği gibi file ya da dantelden de
üretilmektedir. Çiçek, taş ve kurdelelerle de süslenen modelleri vardır.

Şekil 12 Şapka ve Vualet Örneği (https://www.olegcassini.com.tr/)

2.5.3. Türbanlar
Tesettürlü gelin adayları için uzun kollu, yakası kapalı, uzun etekli ve
modeline göre kesimleri değişen gelinlikler, vücuda oturan veya bol
tasarımlar kullanılmaktır. Bu gelinlikler kesim, renk ve tasarım olarak
değişen ürünlerdir. Tesettür gelinliklerde kumaş, bone, çiçek ve duvak
dörtlüsü kullanmaktadır.
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Şekil 13 Gelinlikte Türban ( https://www.nurmelek.com/)

2.5.4. Tarlatan
Tarlatan, gelinliğin daha kabarık bir görünüm kazanması ve yürürken
ayağa dolanmaması amacıyla kullanılır. Genelde; balenle yapılan,
gelinliğin altına giyilen iç etek olarak da tanımlanır. Özellikle, prenses
kesim gibi gelinlik modellerinde çok tercih edilmektedir. Gelinliğin
kesimine göre, farklı malzemeden yapılmış ve farklı model özelliğine
sahip tarlatan seçenekleri bulunmaktadır.
Gelinlik kumaşına göre farklı özelliklerde tarlatanlar üretilmektedir.
Örneğin etek kısmı katlı tüllerden oluşan gelinliklerde ve fazla kabarık
olmayan gelinliklerde tül tarlatanlar kullanılır. İpek, tafta ve şifon gibi
tarlatan kumaşları, gelinliğin daha dökümlü durması için, fazla
kabarık olmayan, daha sade gelinlik modelleri ile tercih edilir.
Tarlatanların boyutları tarlatanın genişliğine göre 1’den 5’e kadar
numaralandırılır. Genişlik arttıkça, numara da büyümektedir. Yani en
kabarık görünüm, 5 numaralı tarlatan ile sağlanır.
Gelinlikte istenilen görüntüyü elde etmek için, gelinlik modeline
uygun tarlatan kullanmak son derece önemlidir.
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Şekil 14 Tarlatan

Tarlatanın içindeki teller, gelinliğin kabarıklık derecesini ayarlamak
için kullanılır. Tarlatandaki tel miktarı ne kadar fazla ise, gelinlik o
kadar kabarık olur. Ancak gelinliğinin kabarıklık derecesini ayarlamak
için tek yöntem, tel miktarı değildir. Gelinliğin iç kısmındaki “farba”
olarak adlandırılan fırfırlı katlar, gelinliği daha kabarık hale getirmek
için kullanılır. Örneğin; çok kabarık prenses gelinlikler için kullanılan
7 telli tarlatanlar, yeterli olmadığı takdirde, 7 telli ve farbalı tarlatanlar
tercih edilir (https://dugun.com/)

Şekil 15 Tarlatan Modelleri

GELİNLİK SEKTÖRÜ VE GELİNLİKTE MODEL TERCİHLERİ| 59

2.5.5. Eldiven
Eldiven rengi de diğer aksesuarlar gibi gelinlik rengi ile uyumlu
olmalıdır. Tül, dantel veya gelinliğin kumaşından yapılabilmektedir.
Taşlar, inciler, fiyonklar, danteller eldivenlerde çok kullanılan
aksesuarlardır.

Eldivenler

parmaklı

ya

da

parmaksız

olarak

üretilmektedir.
Parmaksız eldivenler: Bu eldivenlerin kısa ya da uzun çeşitleri
bulunmaktadır.

Şekil 16 Parmaksız Kısa Eldiven Modelleri

Parmaklı eldivenler: Bu eldivenlerin de kısa ya da uzun çeşitleri
bulunmaktadır.

Şekil 17 Kısa ve Uzun Parmaklı Eldiven
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Özel tasarım eldivenler: Bu eldivenler gelinliğe özel tasarlanan
eldivenlerdir.

Şekil 18 Özel Tasarım Eldiven

2.5.6. Takı Keseleri
Takı kesesi, nikah merasimi sonrasında takılacak takıların gelinlik ve
damatlığa zarar vermemesi ve hediyelerin kolay taşınması için
kullanılan bir aksesuar olup, gelinlikle uyumlu bir kumaş ve modelden
hazırlanmalıdır. Eğer gelinlikte işleme varsa, aynı işlemenin küçük bir
modeli takı kesesine de yapılabilir.

Şekil 19 Takı Kesesi Örnekleri
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2.5.7. Kürk-Şal-Bolero
Kış düğünlerinde gelinliğin üzerine kürk, şal (etol) ya da bolero tercih
edilmektedir.

Şekil 20 Kürk ve Şal Modelleri (https://www.olegcassini.com.tr/)

Yazın yapılan düğünlerde de dantelli bolerolar genellikle straplez
gelinlik üzerine tercih edilmektedir. Gelinlikle kullanılan şal, bolero
ve kürkle, gelinliğin rengine uygun olmalıdır.

Şekil 21 Bolero Modelleri (https://www.olegcassini.com.tr/)

2.5.8. Maske
Gelinlik üreticileri ve tasarımcıları, pandemi sürecinde kullanılmak
üzere gelinlik ile uyumlu maskeler de üretmeye başlamışlardır. Bu
maskeler, gelinlik üretiminde kullanılan kumaşlara, süslemelere uygun
olacak şekilde, nakışlı, dantelli, kristal taş ya da boncuklu olarak
üretilebilmektedir.
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Şekil 22 Gelin Maskeleri

2.5.9. Gelin Taçları
Gelin tacı, gelin başının en gösterişli aksesuarıdır. Gelin taçları,
duvağı tutmak ve saç şeklini belirgin hale getirmek amacıyla
kullanılmaktadır. Gelinlik taçlarının, gelinlik modeline ve gelin saçına
göre farklı çeşitleri bulunmaktadır. Gelin tacı seçilirken konsept,
gelinlik ve gibi kriterler belirleyici olmaktadır. Düğünün yapılacağı
yere ve konsepte göre, Şekil 23’deki gibi taşlı, incili özelliklerde taçlar
kullanılmaktadır. Kır düğünü ya da vintage konseptli düğün
planlandığında ise, Şekil 24’deki gibi taç modelleri kullanılmaktadır.

Şekil 23 Taşlı Taç Modelleri
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Şekil 24 Farklı Konseptlere Uygun Taç Modelleri

2.5.10. Gelin Buketi
Gelin buketinde taze çiçekler kullanıldığı gibi, taze çiçeklerin uzun
süre saklanamaması nedeniyle yapma çiçekler de kullanılmaktadır.
Saten,

kadife,

ipek

kumaşlar,

yapay

çiçek

yapımında

çok

kullanılmaktadır. Daha gösterişli bir buket istenildiğinde altın veya
gümüş rengi brokar tercih edilmektedir.

Şekil 25 Gelin Buketleri

2.5.11. Ayakkabı
Ayakkabının gelinlik ve diğer aksesuarlara uygun olması, topuk
yüksekliği ve modeli çok önemlidir. Ayakkabının yapıldığı malzeme
ve ayakkabının rengi gelinlik ile bütünlük oluşturmalıdır.
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Ayakkabıda renk seçiminde beyaz yanında altın dore, gümüş, antrasit,
pudra, kırmızı, açık mavi, eflatun gibi renkler de tercih edilmektedir.
Son yılların desenli gelin ayakkabıları da çok kullanılmaktadır.
Puantiye, kazayağı desenleri çok kullanılmakla birlikte, ayakkabılarda
gelin ve damadın isimlerinin bulunduğu farklı tasarımlar da
kullanılmaktadır. Günümüzde gençler gelinlikle birlikte kullanmak
üzere spor ayakkabıları da tercih edilmektedir.

Şekil 26 Gelinler için Spor Ayakkabı Modelleri (https://hedogelinayakkabisi.com/)

Kaplamalı tasarım ayakkabılar: Tasarım gelin ayakkabılarında
taşlar ve danteller çok kullanılmaktadır. Gelinlikte kullanılan
işlemelerin küçük bir modelinin işlendiği ayakkabılar da tercih
edilmektedir.

Şekil 27 Gelinler için Özel Tasarım Ayakkabı Modelleri
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2.5.12. Boyun, Saç ve Kol Aksesuarları
Özellikle straplez gelinlikler ile kullanılan çiçek ve danteller ile
tasarlanmış boyun, saç ve kol aksesuarları da çok kullanılmaktadır.

Şekil 28 Boyun, Kol ve Saç Aksesuarları (https://www.olegcassini.com.tr/)

2.5.13. Kemerler ve Askılar
Kemerler daha çok bacak boyunu uzun, bel bölgesini ince göstermek
amacıyla kullanılmaktadır. Altın, gümüş ya da renkli kuşaklar kemer
olarak kullanıldığı gibi, dantelli, taşlı, ışıltılı kemerler de çok
kullanılmaktadır. Özellikle askılı gelinlik modellerinde kemer ile aynı
materyalden yapılmış askılar da kullanılmaktadır.

Şekil 29 Gelinlik Kemerleri
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2.5.14. Tüyler
Tüy detaylı tasarımlar da ünlü tasarımcıların en yeni gelinlik
koleksiyonlarında sıklıkla yer bulan aksesuarlardandır. Gelinliğin
tamamında kullanıldığı gibi, yaka, kol, etek ucu gibi detaylarda da
kullanılmaktadır. Kullanıldığı tasarıma hacim kattığı için, tüyler,
fazlalıklarının bulunduğu bölgelerde kullanılmamalıdır.

Şekil 30 Tüyler

2.5.15. Taşlar
Gelinlik süslemelerinde en çok kullanılan malzemeler arasında olup
swarovski, inci, kristal gibi çeşitleri bulunmaktadır. Bu taşlar, güzel
bir görünüm kazandırması yanında, giysiye ışıltı verir.

Şekil 31 Gelinlikte Kullanılan Taş ve İnciler
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2.5.16. Aplikeler
Aplikeler, kumaştan yapılmış üç boyutlu süslemelerdir. Gelinliklerde
genellikle çiçek, yaprak ya da fiyonk şeklinde kullanılırlar ve dikkati
uygulandıkları bölgeye çekerler.

Şekil 32 Aplikeler (https://dugun.com/gelinlik/)

2.5.17. Şeritler
Bu şeritler, dar ve yassı kordon şeklinde olup, ipek, yün ya da
ketenden dokunmuştur. Düz ve işlemeli sutaşları bunlardan birkaçıdır
(Eronç, 1984).

Şekil 33 Sutaşı
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2.5.18. Hazır dantel
Gelinliklerin yaka, kol ve göğüs bölümlerinde özellikle de kenar
süslemelerinde çok kullanılır. Duvaklarda da kullanımı yaygındır
(Özay, 1996).
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3. GELİNLİKTE MODEL
3.1. Genel Gelinlik Modelleri
Son yıllarda müşterilerin istek ve beklentilerinin sürekli değişmesine
bağlı olarak farklı tasarımlarda gelinlikler ortaya çıkmakta ve gelinlik
sektöründe rekabet her geçen gün artmaktadır.
A kesim: Bel bölgesinden etek ucuna kadar genişleyen gelinlik
tasarımlarına A kesim gelinlik denir. A kesim, vücudun üst bedenini
sarar ve belden aşağıya doğru A harfi şeklinde inen gelinlik kesimdir.
Bu kesim gelinlikler tüm vücut tipleri için uygundur.
Prenses kesim: Belden sonra yere ya da dize kadar kabaran eteklerin
oluşturduğu tasarımlar prenses kesim olarak adlandırılır.
Balık kesim (Denizkızı): Bu model gelinlikler, vücudu saran dar bir
kesime sahiptir ve etek kısmı diz hizasından itibaren genişleyerek iner.
Balık tipi gelinlik modelleri, etek kesimine göre tam balık ve yarım
balık gelinlikler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Tam balık gelinlikler, vücudu dize kadar sımsıkı sarıp dizlerden sonra
denizkızı kuyruğu gibi genişler. Yarım balık gelinlik modelleri ise
vücudu kalçanın bitişine kadar sımsıkı saran modellerdir. Bu
gelinlikler, tam balık gelinliklere göre daha fazla hareket kolaylığı
sağlamaktadır.
Robalı kesim: Bu modelde etek belden değil göğüs hizasından başlar.
Bu özelliği ile diğer etek kesimlerinden farklıdır. Genellikle dökümlü
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tasarımlardır.

Son

yıllarda

vücuda

saran

tasarımlar

da

kullanılmaktadır.
Düz kesim: Bu kesim gelinlikler diğer kesimlerin aksine bele
oturmaz, yukarıdan aşağıya doğru düz biçimde iner.

Şekil 34 Gelinlik Modelleri

3.1.1. Sırt ve Kol Detayları
Düğünün yapılacağı mevsime, tercih edilen gelinlik modeline ya da
evlenecek kişinin beden özelliklerine, istek ve inançlarına göre yaka
detayları da değişmektedir.

Şekil 35 Sırt Detayı
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Şekil 36 Kol Detayı

3.1.2. Yaka Detayları
Yaka

detayları,

sırt

ve

kol

detaylarındaki

kriterlere

göre

değerlendirilmektedir.

Şekil 37 Yaka Detayı

3.1.3. Gelinlikte Etek Formu
Gelinliklerin etek kısmının daha ihtişamlı görünmesini sağlar. Tüm
etek çevresinde uygulanabildiği gibi sadece arka etek kısmında da
uygulanabilir.
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Tasarımcının, müşterinin istediği gelinliği ortaya koyabilmesi için tüm
model özelliklerini, kumaş ve aksesuar türlerini iyi bilmesi
gerekmektedir.

Şekil 38 Etek Detayı

Tüketicilerin gelinlik konusundaki farkındalıkları önemli ölçüde
değişmiştir. Son zamanlarda biçim ve görünüşe odaklanan düğün
tarzının giderek pratikliğe dönüşmesiyle (Oh, 2016), Trend Monitor
tarafından 2017 yılında sunulan “Evlilik Kültürü İle İlgili Farkındalık
Raporuna” göre, küçük düğün tercihi her geçen yıl artmaktadır
(Embrain, 2017).
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3.2. Vücut Tipine Göre Gelinlik Seçimi

Şekil 39 Vücut Tipleri

Armut vücut tipi: Normal ya da normalden küçük göğüs ölçüsüne
sahip, ince bel ve geniş basenler, armut vücut tipinin özellikleridir.
Üçgen vücut tipi olarak da bilinir. Gelinlik seçiminde özellikle bel
bölgesi ön plana çıkarılmalıdır. Bu vücut tipine en uygun gelinlik, A
kesim gelinliklerdir.
Kum saati vücut tipi: Genellikle orantılı ölçülere sahip olduğundan
tüm gelinlik modelleri kullanılabilir.
Elma vücut tipi: İnce bacaklar, geniş göğüs ölçüsü, bel ve basen, bu
vücut tipinin özelliğidir. V yakalı, yırtmaçlı düz ya da A kesim
modeller tercih edilmelidir.
Dikdörtgen vücut tipi: Düz inmektedir. Düz kesim gelinlik modelleri
bu vücut tipi için uygundur.
Ters üçgen vücut tipi: Geniş omuzlar, normal bir bel, uzun bacaklar
ve dar basenler bu vücut tipinin özelliğidir. Bu vücut tipine göre
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gelinlik seçerken önemli olan vücudunun alt önemli olan kalça ve
omuzlar arasında dengeli bir görünüm yaratmaktır. A kesim ya da
prenses kesim gelinlikler tercih edilebilir.
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Şekil 40 Vücut Tipi ile Gelinlik Modeli İlişkisi
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3.3. Sıra dışı Gelinlikler
Işıltılı Gelinlikler: teknolojideki gelişmeler, gelinlik modellerine
yenilik getirmiştir. Optik lifler ve LED ışıklardan oluşan gelinliklerde
çok kullanılmaktadır.

Şekil 41 Led'li Gelinlik (https://bmoshow.com/led-wedding-dress/)

Çiçekli gelinlikler: Günümüzde gelinlikleri süslemede 3 boyutlu
çiçekler çok kullanılmaktadır.

Şekil 42 Çiçekli Gelinlikler
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3 Boyutlu yazıcılarla üretilen gelinlikler: Teknolojinin ilerlemesi ile
artık 3 boyutlu yazıcılarla gelinlik de üretilebilmektedir.

Şekil 43 3 Boyutlu Yazıcı ile Üretilen Gelinlikler(https://www. pngwing.com /)

Denim gelinlikler: Tasarımcıların yenilik arayışı, denim gibi
kumaşlardan da gelinlik üretilebileceğini ortaya koymuştur.

Şekil 44 Denim Gelinlikler (https://tackyweddings.wordpress.com/)
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3.4. Gelinlikte Sürdürülebilirlik
Günümüzde insanlar arasında tüketim giderek artmaktadır. Sürekli
tüketimin sebep olduğu üretim, dünyanın kirletilmesinde büyük rol
oynamaktadır. Özellikle tekstil sektörünün bunda payı oldukça
fazladır. Tonlarca su ve kimyasal madde kullanımı, zehirli gazlar,
boyarmaddeler bunda etkilidir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya
bırakmak için, bilinçli davranılması gerekmektedir.
Sürdürülebilirlik, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu
(Bruntland Komisyonu) tarafından hazırlanan “Ortak Geleceğimiz”
(Our Common Future) başlıklı raporda tanımlandığı gibi, bugünün
gereksinimlerini

gelecek

kuşakların

karşılamalarını

engellemeyecek

kendi

biçimde

gereksinimlerini
karşılayabilmektir.

Sürdürülebilirliğin;
•

doğanın korunmasını esas alan ekoloji,

•

hammadde ve iş gücü israfının önlenmesini esas alan ekonomi,

•

insan hakları/işçi hakları ve insan sağlığıyla ilgili konuları esas
alan sosyal/etik

olmak üzere 3 boyutundan bahsedilmektedir. Bununla beraber
sürdürülebilirlik bütün bir süreç olarak ele alındığında, üretim, tasarım
ve

tüketim

boyutlarında

da

değerlendirilmesi

gerekmektedir

(Ayanoğlu, Ağaç, 2017).
Moda ve tekstilde sürdürülebilik 4 başlıkta özetlenebilir:
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1. Liften

kumaşa

kadar

tasarımlarda

kullanılacak

tüm

“malzemelerin bilincinde olmak”, uzun süreli kullanım
sağlayan, ekosisteme zararlı olmayan, geri dönüşümlü
malzemelerin kullanımı
2. Etik kaygılar, atıkların yol açtığı hava ve su kirliliği, üretimde
rol oynayan çalışanların iş güvenliğinden çalışma saatleri gibi
özlük haklarına kadar tüm durumlar.
3. Ürünlerin kullanım durumları, kıyafetlerin üretimi dışında
yıkanması, kolay yıpranması gibi durumların yol açtığı
ekonomik

kayıplar,

giyim

süresinin

kısalmasını

engelleyebilecek akıllı kumaş fikirleri veya kullanım önerileri.
4. Tekrar kullanım, geri dönüşüm ve firesiz kumaş kesimi (reuse,
recycling, zero waste).
Kıyafetlerin tekrar kullanımı ile kullanım ömrünün uzatılması, daha
önceden var olan tekstil malzemeleriyle yeni ürünler yaratmak,
modüler tasarımlar, kumaşta en az fire verecek şekilde yeni kalıp
fikirleri

geliştirmek

değerlendirmek

gibi

veya

oluşan

tasarım

fireleri

fikirleri

de,

başka

alanlarda

sürdürülebilirlik

kapsamındadır (Fletcher, 2008).
Dünyada çok sayıda marka sürdürülebilirlik kapsamında tüketim ömrü
uzun, fonksiyonelliğin ön planda olduğu, doğal kaynaklarla üretilmiş
ürünler üretmeye başlamıştır. İstatistiklere bakıldığında ülkemizde
yılda 600.000 çift evlenmekte ve bu gelinlikler alınan gelinlikler bir
kereye mahsus giyilmektedir. Düğünden sonra bu gelinlikler dolapta

80 | GELİNLİK SEKTÖRÜ VE GELİNLİKTE MODEL TERCİHLERİ|

saklanmakta ve daha sonra çöp olmaktadır. Bu gelinliklerin çok az bir
kısmı başkası tarafından tekrar giyilerek değerlendirilmektedir.

Gelinlikte sürdürülebilirlik kapsamında yaklaşıldığında, geliklerin
daha sonra giyilebilecek şekilde tasarlanması yönünde çalışmalar
yapılmalıdır. Bu kapsamda:
•

Sürdürülebilir kumaş ve malzeme kullanımı sağlanabilir (doğal
ve organik lifler ve aksesuarlar).

•

Atık malzemelerden gelinlik kumaşları ve aksesuarları
kullanılabilir. Özellikle geri dönüştürülmüş polyester (örneğin
pet

şişelerin

özel

bir

işlemden

geçirilerek

liflere

dönüştürüldüğü) kumaşları buna örnek verilebilir.
•

Daha sade modeller tercih edilerek kullanılan kumaş miktarı
azaltılabilir.

•

Gelinlik tasarımı, kumaşın kesim sonucu fire vermeyecek
şekilde yapılabilir.

•

Sade modellerin üretimi ile enerji tüketiminde de bir azalma
görülebilir.

•

Gelinlikler birden fazla gelin tarafından giyilebilir.

•

Tadilat yapılarak abiye giysi olarak kullanılabilir.

•

Üzerindeki dantel, taş, boncuk gibi malzeme ve aksesuarlar
yeni gelinliklerde kullanılabilir.

•

Düğün sonrası boyanıp abiye giysi olarak kullanılabilir.

•

Kiralama yolu ile çok sayıda tüketiciye ulaştırılabilir.
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Sürdürülebilirlik kavramının yaygınlaşması, gelinlik tasarımlarında da
sürdürülebilirliğin dikkate alınmasını sağlamıştır. Çevresel duyarlılık
gözetilerek, üretimde, hammadde seçiminde değişime gidilmiştir. Bu
bağlamda polyester içerikli kumaşların kullanımını minimumda tutup
geri dönüştürülmüş polyesterin, yani pet şişelerin özel bir işlemden
geçirilerek liflere dönüştürüldüğü kumaşların kullanılması, organik
dantellerin kullanımı ve ipek, keten ve deri gibi doğal malzemelerin
gelinlik üretiminde kullanılması ve dolayısıyla organik gelinlik
üretimi başlamıştır.
Model özelliklerinde de sürdürülebilirliğin etkisi görülmektedir. Daha
sade, daha modern, abartıdan uzak, fonksiyonel ve ekonomik
modellere geçiş yapılmıştır. Gelinliğin daha sonra da giyilebilmesini
sağlayacak çıkarılıp takılabilir kuyruklar, tulumlar, mini gelinlikler,
oversize ve rahat kesim gelinlikler üretilmeye başlanmıştır.
Çevre konularının çok önemli olduğu günümüzde, moda sektöründe
de sürdürülebilirlik üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bazı tüketiciler
malzemeye,

bazıları

ürün

ve

hizmetlerin

kullanıcıyla

olan

etkileşimine, bazıları da kullanım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm
gibi unsurlara odaklanarak sürdürülebilirlik üzerine uygulamalar
yapmaktadır. Sürdürülebilirlik bu alanda çalışanların ileriyi görebilme
ve gelişime açık olabilme durumlarına göre birbirinden farklı birçok
unsurla sağlanabilir.
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4. ANKETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1. Materyal ve Yöntem
Araştırmanın materyalini Türkiye genelinde 251 kişi ile yapılan anket
çalışması oluşturmaktadır. Ankete katılanlara gelinlik ve aksesuarlarla
ilgili sorular sorulmuştur. Elde edilen sonuçlar SPSS 26 İstatistik
programında değerlendirilmiştir.
4.2. Bulgular
4.2.1. Katılımcıların Yaşı
Ankete katılanların %15,3’ü 20 yaş altı, %55’i 21-30 yaş arası,
%13,3’ü 31-40 yaş arası, %13,7’si 41-50 yaş arası ve %2,8’i 51 yaş ve
üstüdür.

YAŞ
Kişi sayısı

150
100
50
0
≤20

21-30

31-40

41-50

≥51

Yaş aralığı
Şekil 45 Katılımcıların Yaşı

4.2.2. Yaşadığı Bölge
Ankete katılanların %53,2’si Ege Bölgesi’nde, %18,1’i Marmara
Bölgesi’nde,

%0,4’ü

Akdeniz

Bölgesi’nde,

%0,8’i

Karadeniz
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Bölgesi’nde, %2,8’i İç Anadolu Bölgesi’nde, %23’ü Doğu Anadolu
Bölgesi’nde, %0,8’i Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde ve %0,8’i
yurtdışında yaşamaktadır.

Kişi sayısı

BÖLGE
150
100
50
0

Bölgeler
Şekil 46 Yaşanılan Bölgeler

4.2.3. Öğrenim Durumu
Anket uygulananların %0,8’i ilköğretim, %17,6’sı lise, %30,8’i ön
lisans, %41,6’sı üniversite ve %9,2’si lisansüstü mezunudur.

Kişi sayısı

EĞİTİM DURUMU
150
100
50
0
İlköğretim

Lise

Önlisans üniversite Lisan üstü

Eğitim durumu
Şekil 47 Öğrenim Durumu
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4.2.4. Medeni Durum
Ankete katılanların %31,5’i evli, %68,5’ i ise bekardır.

Kişi sayısı

MEDENİ DURUM
200
100
0
Evli

Bekar

Medeni durum
Şekil 48 Medeni Durumu

4.2.5. Evlilik Tarihi
Evli olan 78 kişinin %5,3’ü 1990 ve öncesi, %10,7’si 1991-2000
yılları arasında, %38,7’si 2001-2010 yılları arasında, %44’ü 20112020 yılları arasında ve %1,3’ü 2021 yılında evlenmiştir.
EVLİLİK YILI
Kişi sayısı

40
30
20
10
0
≤1990
yılları

1991-2000 2001-2010 2011-2020
yılları
yılları
yılları

Yıllar
Şekil 49 Evlilik Yılı

2021 yılı
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4.2.6. Evlenirken Gelinlik Giyme Durumu
“Evlenirken gelinlik giydiniz mi? / giymeyi düşünür müsünüz?”
sorusuna katılımcıların %94,4’ü evet, %5,6’sı hayır yanıtını vermiştir.
GELİNLİK GİYME DURUMU
Kişi sayısı

300
200
100
0
Hayır

Evet

Gelinlik giyme durumu
Şekil 50 Evlenirken Gelinlik Giyme Durumu

4.2.7. Evlenilen Mevsim
“Hangi mevsimde evlendiniz?/evlenmeyi düşünüyorsunuz?” sorusuna
katılımcıların %17,9’u sonbahar, %6’sı kış, %30,7’si ilkbahar,
%45,4’ü yaz mevsimi yanıtını vermiştir.

MEVSİM
Kişi sayısı

150
100
50
0
Sonbahar

Kış

İlkbahar

Mevsim
Şekil 51 Evlenilen Mevsim

Yaz
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Anket sonuçlarına bakıldığında, ilkbahar ve yaz aylarının evlilik için
en çok tercih edilen dönemler olduğu görülmektedir. TÜİK verileri de
bu sonucu desteklemektedir.
4.2.8. Gelinlik Seçiminde Konsept veya Mekan
Ankete katılanların %61,8’i gelinlik seçiminde konsept veya mekana
göre karar verirken %38,2’si bunun önemli olmadığını belirtmiştir.

Kişi sayısı

GELİNLİK SEÇİM YÖNTEMİ
200
150
100
50
0
Evet

Hayır

Gelinlik seçim yöntemi
Şekil 52 Gelinliği Konsept veya Mekana Göre Seçme Durumu

4.2.9. Gelinlik Modeline Karar Verme Yöntemleri
Ankete katılanların %15,9’u gelinlik modeline karar verirken internet
sitesini kullandığını/kullanacağını, %35,9’u moda evlerini, %8,2’si
moda

dergilerini,

%20,8’i

sosyal

medyayı

kullandıklarını/

kullanacaklarını, %13,5’i tasarımcı web sayfasını tercih ettiğini,
%1,2’si hayalindeki gelinliği tercih ettiğinin/edeceğini, %3,3’ü kendi
tarzını yansıtan gelinlik kullandığını/kullanacağını ve %1,2’si ise
hepsini düşünebileceğini belirtmiştir.
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Kişi sayısı

GELİNLİK MODELİNE KARAR VERME YÖNTEMİ
100
80
60
40
20
0

Karar verme yöntemi
Şekil 53 Gelinlik Modeline Karar Verme Yöntemleri

4.2.10. Gelinlik Temin Şekli
“Gelinliği nereden satın aldınız / almayı düşünürsünüz” sorusuna
katılımcıların %54,5’i tasarımcı-moda evi, %33,7’si hazır butik, 0,4’ü
yakınından, %8,9’u kiralama olduğunu / olabileceğini ifade ederken,
%2,4’ü ise kendisinin dikimi olduğunu belirtmiştir.

Kişi sayısı

GELİNLİK TEMİN ŞEKLİ
150
100
50
0

Tasarımcı Hazır butik Yakınımdan Kiralama
modaevi

Gelinlik temin şekli
Şekil 54 Gelinlik Temin Şekli

Kendi
dikimim
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4.2.11. Gelinlikte Kullanılan Renk
Ankete katılanların %38,4’ü beyaz, %34,4’ü kırık beyaz, %20,8’i inci
beyazı, %5,6’sı ekru ve %0,8’i siyah-gri rengi tercih ettiğini /
edeceğini belirtmiştir.
RENK
Kişi sayısı

150
100
50
0
Beyaz

Kırık
beyaz

İnci
beyazı

Ekru

Siyah/gri

Renk
Şekil 55 Gelinlikte Kullanılan Renkler

4.2.12. Kumaş Türü
Katılımcılar bu soruda birden fazla şık işaretleyebilmektedir. Tablo 6,
ankete katılanların gelinliklerini hangi kumaş türünden seçtikleri /
seçecekleri

konusundaki

frekanks

ve

yüzde

değerlerini

göstermektedir.
Tablo 6 Kumaş Türü Frekans ve Yüzde Tablosu

Saten

İpek

Şifon

Frekans

108

100

49

%

18,3

17

8,3

Tül

İpek

Tafta

Krep

142

27

23

115

26

24,1

4,6

3,9

19,4

4,4

saten

Organze
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Kişi sayısı

KUMAŞ TÜRÜ
150
100
50
0
Saten

İpek

Şifon

Tül

Tafta

Krep

İpek Organze
saten

Kumaş türü
Şekil 56 Gelinlikte Kullanılan Kumaş Türleri

4.2.13. Gelinlik Modeli
Hangi gelinlik modelini seçtiniz / seçmeyi düşünürsünüz sorusuna
katılımcıların %23,2’si kabarık prenses modeli, %11’i tam balık
modeli, %25,3’ü A balık modeli, %6,3’ü roba kesim, %3,8’i düz
kesim, %8,9’u yarım balık, %6,8’i A kesim kısa, %13,5’i roba kesim
parçalı modeli cevabını verirken, %1,2’si ise hiçbir modeli tercih
etmeyeceğini belirtmiştir.

Kişi sayısı

GELİNLİK MODELİ
70
60
50
40
30
20
10
0
Kabarık Tam A kesim Roba
prenses balık
kesim

Düz
kesim

Yarım A kesim Roba Hiçbiri
balık
kısa kesim
parçalı

Gelinlik modeli
Şekil 57 Gelinlik Model Tercih
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4.2.14. Gelinlik Yaka Tercihi
Ankete katılanlara “gelinlikte tercih ettiğiniz / edeceğiniz yaka detayı”
sorulduğunda, %18,4’ü straplez yaka, %8’i kare yaka, %7,2’si hakim
yaka, %4,8’i zarf yaka, %17,6’sı kayık yaka, %22’si V yaka, %22’si
askılı yanıtını vermişlerdir.
YAKA DETAYI
60

Kişi sayısı

40
20
0
Straplez
yaka

Kare
yaka

hakim Zarf yaka Kayık
yaka
yaka

V yaka

Askılı

Yaka detayı
Şekil 58 Gelinlikte Yaka Tercihi

4.2.15. Gelinlikte Kol Tercihi
“Gelinlikte tercih ettiğiniz / edeceğiniz kol tercihi” sorulduğunda,
ankete katılanların %16,4’ü uzun kollu, %8,4’ü kısa kollu, %31,6’sı
kolsuz, %35,2’si askılı, %5,6’sı balon kol ve %2,8’i tek omuz yanıtını
vermişlerdir.
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KOL DETAYI
Kişi sayısı

100
80
60
40
20
0
Uzun kollu Kısa kollu

Kolsuz

Askılı

Balon kol Tek omuz

Kol detayı
Şekil 59 Gelinlikte Kol Tercihi

4.2.16. Gelinlikte Diğer Detaylar
Gelinlikte istediğiniz / isteyeceğiniz diğer detaylar nedir sorusu,
katılımcıların birden fazla şık işaretlenebileceği bir sorudur. Tablo 7
ankete katılanların verdiği yanıtların frekans ve yüzde değerlerini
göstermektedir.
Tablo 7 Gelinlikte Diğer Detaylar Frekans ve Yüzde Tablosu

Fırfır
Frekans
%

21
4

3 boyutlu Kat kat Sırt
Yırtmaç Duvak
çiçek etek dekoltesi
38
21
136
51
166
7,3
4
26,1
9,7
31,9

Pelerin
13
2,5

Çıkabilen
Eldiven Maske
etek
38
36
1
7,3
7
0,2
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GELİNLİK DETAYLARI
Kişi sayısı

200
150
100
50
0
Fırfır

3 boyutlu Kat kat
Sırt
Yırtmaç
çiçek
etek dekoltesi

Duvak

Pelerin Çıkabilen Eldiven
etek

Maske

Gelinlik detayları
Şekil 60 Gelinlikte Talep Edilen Diğer Detaylar

4.2.17. Gelinlikte Süsleme Tercihi
Gelinlikte tercih ettiğiniz / edeceğiniz süslemeler nedir sorusu,
katılımcıların birden fazla şık işaretlenebileceği bir sorudur. Tablo 8
ankete katılanların verdiği yanıtların frekans ve yüzde değerlerini
göstermektedir.
Tablo 8 Gelinlikte Süsleme Tercihi Frekans ve Yüzde Tablosu

Dantel Fransız Swarowski
3 boyutlu
nakış
güpür danteli
süsleme
taş
Frekans 106
155
98
30
13
%
20,1
29,3
18,6
5,7
2,5

Tüy

Kürk

17
3,2

6
1,1

Kristal Metal
Pul
taş/boncuk aksesuar işleme
73
13,8

10
1,9

20
3,8
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SÜSLEME DETAYLARI
Kişi sayısı

200
150
100
50
0
Dantel
güpür

Fransız
danteli

Swarowski
taş

nakış

3 boyutlu
süsleme

Tüy

Kürk

Kristal
Metal Pul işleme
taş/boncuk aksesuar

Süsleme detayları
Şekil 61 Gelinlik Süsleme Detayı

4.2.18. Gelinlikte Ayakkabı Modeli
“Gelinlikte tercih ettiğiniz / edeceğiniz ayakkabı modeli nedir”
sorusuna katılımcıların %14’ü babet, %3,7’si sandalet, %22,6’sı dolgu
topuk, %35,8’i sivri topuklu, %15,2’si platform topuk ve %8,6’sı spor
ayakkabı yanıtını vermiştir.

Kişi sayısı

AYAKKABI MODELİ
100
80
60
40
20
0
Babet

Sandalet

Dolgu
topuklu

Sivri
Platform
Spor
topuklu
ayakkabı

Ayakkabı modeli
Şekil 62 Gelinlikte Ayakkabı Modeli
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4.2.19. Gelinlikte Ayakkabı Süslemesi
Ankete katılanların %11,7’si nakışlı/işlemeli, %17,8’i dantelli,
%19,1’i swarovski taşlı, %9,6’sı kristal taş/boncuklu, %2,2’si tüylü,
%3,5’i metal aksesuarlı, %16,1’i inci işlemeli ayakkabı süslemesini
tercih ederken %20’si hiçbirini tercih etmediğini belirtmiştir.

Kişi sayısı

AYAKKABI SÜSLEMESİ
50
40
30
20
10
0

Ayakkabı süslemesi
Şekil 63 Gelinlikte Ayakkabı Süslemesi

4.2.20. Gelinlikte Saç Aksesuarı
Ankete katılanların %15’i saç aksesuarı olarak kısa duvağı, %42,5’i
uzun duvağı, %2,4’ü şapkayı, %3,6’sı burgu saçı, %19,4’ü taşlı tacı ve
%17’si çiçeği tercih etmektedir.
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Kişi sayısı

SAÇ AKSESUARLARI
120
100
80
60
40
20
0
Kısa
duvak

Uzun
duvak

Şapka

Burgu saç Taşlı taç

Çiçek

Saç aksesuarları
Şekil 64 Gelinlikte Saç Aksesuarı

4.2.21. Gelinlik Modeli – Yaş
Tablo 9, gelinlik modeli seçiminde yaşın etkisini göstermektedir.
Tablo 9 Gelinlik Modeli ile Yaş Arasındaki Frekans Tablosu
Yaş
20≥

21-30

31-40

41-50

51 ≤

Kabarık
prenses

7

26

9

9

3

Tam balık

5

15

1

5

0

A kesim

8

38

5

6

3

Gelinlik

Roba kesm

1

7

5

1

0

Modeli

Düz kesim

1

7

1

0

0

Yarım balık

5

9

3

4

0

A kesim kısa

1

8

3

4

0

Roba kesim
parçalı

5

21

3

3

0

Hiçbiri

0

1

0

2

0

Tablo 9‘a göre kabarık prenses ve A kesim gelinlikler tüm yaş
gruplarında en fazla tercih edilen gelinlik modelleridir.
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4.2.22. Gelinlik Modeli - Evlilik Tarihi
Tablo 10, evlenilen dönem ile gelinlik modeli arasındaki ilişkiyi
göstermektedir.
Tablo 10 Gelinlik Modeli ve Evlilik Tarihleri Arasındaki Frekans Tablosu
Evlilik Tarihi
1990 ve
1991-2000 2001-2010 2011-2020
öncesi

2021

Kabarık
prenses

0

3

9

6

0

Tam balık

0

0

3

1

1

A kesim

2

3

5

10

0

Gelinlik Roba kesim

0

0

1

4

0

Modeli Düz kesim

0

0

2

2

0

Yarım balık

0

2

2

2

0

A kesim kısa

0

0

3

3

0

Roba kesim
parçalı

1

0

2

1

0

Hiçbiri

0

0

2

0

0

Tablo 10‘a göre 2000 yılından sonra gelinlik modelleri çok
çeşitlenmiş

ve

tüm

modeller

kullanılmıştır.

Dönem

olarak

değerlendirdiğimizde 2001-2010 yılları arasında kabarık prenses,
2011-2020 yılları arasında A kesim gelinlikler ön plana çıkmıştır.
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4.2.23. Gelinlik Modeli – Ayakkabı
Tablo

11,

ayakkabı

ile

gelinlik

modeli

arasındaki

ilişkiyi

göstermektedir.
Tablo 11 Gelinlik Modeli ile Ayakkabı Frekans Tablosu

babet
Kabarık
prenses
Tam
balık
A kesim
Roba
Gelinlik
kesm
Düz
Modeli
kesim
Yarım
balık
A kesim
kısa
Roba
kesim
parçalı
Hiçbiri

Ayakkabı
dolgu
sivri
spor
sandalet
platform
topuklu topuklu
ayakkabı

8

0

16

14

11

3

1

1

9

8

4

3

8

3

6

24

8

8

5

0

0

7

3

0

3

0

1

4

1

0

3

0

5

11

1

1

4

0

3

6

0

2

2

3

9

7

9

2

0

0

2

0

0

1

Tablo 11 incelendiğinde, gelinlik modeline bağlı olarak ayakkabı
tercih edildiği görülmektedir. Gelinliğin duruş, biçim, uzunluk
özellikleri ayakkabı tercihinde önemlidir. Babet kabarık prenses ve A
kesim gelinliklerde, sandalet A kesim ve roba kesim parçalı
modellerde, dolgu topuk kabarık prenses modelinde, sivri topuklu
ayakkabı A kesim gelinliklerde, platform topuk kabarık prenses
gelinliklerde ve spor ayakkabı A kesim gelinlik modelinde en çok
tercih edilen ayakkabı türüdür.
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4.2.24. Mevsim - Kol
Tablo 12 mevsim ile kol detayı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Tablo 12 Mevsim ile Kol Detayı Arasındaki Frekans Tablosu

Sonbahar
12

3

Kısa kollu

5

Kolsuz

13

Askılı
Balon kol
Tek omuz

Uzun kollu

Kol Detayı

Mevsim
Kış
İlkbahar

Yaz

12

14

1

5

10

3

26

37

11

5

27

45

1

1

6

6

3

1

1

2

Tablo 12 dikkate alındığında, ilkbahar ve yaz mevsiminde ağırlıklı
kolsuz ve askılı gelinlik modellerinin tercih edildiği görülmektedir.
Ayrıca bu tablodan evlilik tarihlerinin ilkbahar ve yaz mevsiminde
yoğunlaştığını da anlaşılmaktadır. Sonbahar mevsiminde ise uzun
kollu, kolsuz ve askılı modeller yaygın olarak kullanılmaktadır.
4.2.25. Mevsim - Yaka Detayı
Tablo 13, mevsim ile gelinlik yaka detayı arasındaki ilişkiyi
göstermektedir.
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Tablo 13 Mevsim ile Yaka Detayı Arasındaki Frekans Tablosu
Sonbahar

Mevsim
Kış
İlkbahar

Yaz

Straplez yaka

9

1

8

28

Kare yaka

3

5

7

5

5

1

5

7

zarf yaka

2

2

2

6

Kayık yaka

10

3

16

15

V yaka

9

3

15

28

Askılı

7

0

23

25

Yaka Detayı Hakim yaka

Tablo 13 incelendiğinde, düğünlerin yoğunlaştığı ilkbahar ve yaz
aylarında kayık yaka, V yaka ve askılı gelinlik modellerinin yaygın
kullanıldığı görülmektedir. Özellikle sonbahar mevsiminde straplez,
kayık yaka ve V yaka gelinlikler tercih edilmektedir.
4.2.26. Renk - Yaş
Tablo 14, gelinlik kumaşında kullanılan renk ile yaş arasındaki ilişkiyi
göstermektedir.
Tablo 14 Gelinlik Kumaşında Kullanılan Renk ile Yaş Arasındaki Frekans Tablosu
Yaş
≤ 20

21-30

31-40

41-50

≥ 51

Beyaz

16

50

4

20

6

Kırık beyaz

10

50

17

8

0

10

26

11

3

1

Ekru

0

10

1

3

0

Siyah gri

1

1

0

0

0

Renk İnci beyazı

Tablo 14 incelendiğinde, beyaz ve kırık beyazın her yaş grubu için
favori renk ve tonu olduğu görülmektedir.
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4.2.27. Evlilik Tarihi - Gelinlik Modeline Karar Verme
Yöntemi
Tablo 15, Evlilik tarihi ile gelinlik modeli karar verme yöntemi
arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Tablo 15: Evlilik Tarihiyle Gelinlik Modeli Karar Verme Yöntemi Arasındaki
Frekans Tablosu
Evlilik Tarihi
1990 ve öncesi 1991-2000 2001-2010 2011-2020
İnternet
sitesi

2021

0

0

5

9

0

4

5

14

10

0

0

3

6

0

0

0

0

1

10

0

0

0

0

1

0

Hayalim
Kendi
tarzım

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

Hepsi

0

0

0

0

1

Moda evi
Moda
dergisi
Gelinlik
Sosyal
Modeli Karar
medya
Verme
instagram
Yöntemi
Tasarımcı
web
sayfası

Tablo 15 incelendiğinde, moda evlerinin tüm yıllarda kullanılan en
önemli gelinlik modeli seçim yöntemi olduğu kaçınılmazdır. İnternet
ve web adresleri kullanımının yoğunlaştığı 2000’li yıllar ve sonrası
model seçim yönteminde etkisini göstermiş ve ankete katılanlar
internetin avantajlarını bu yönde de kullanmaya başlamıştır.
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5. SONUÇLAR
Gelinlik ve abiye sektörü, ülkemizin en önemli sektörlerinden
birisidir. Katma değeri yüksek ürün üretilen bu sektör, yaklaşık olarak
yıllık 500 milyon dolarlık bir ihracat değerine sahiptir. El işçiliğinin
çok yoğun olduğu bu sektör, yaklaşık 8000 kişiye istihdam olanağı
sağlamakta olup, sektördeki üretici firmaların %75’i İzmir’de
bulunmaktadır.
Üretici firmaların bir kısmı belirli bölgelerde faaliyet gösterirken, bir
kısmı

da

dağınıktır.

Bu

ise,

sektördeki

firmaların

kaydını

güçleştirmekte olup, gelinlik özelinde istatistiki bilgilere ulaşmakta
güçlük yaratmaktadır.
Türkiye`de gelinlik sektörü son yıllardaki yoğun talep nedeniyle
sürekli büyümekte ve buna bağlı olarak sektörde rekabet her geçen
gün artmaktadır. Artan rekabet, sektörde faaliyet gösteren firmaların
sürekli olarak, geliştirilen farklı kumaş yapıları, aksesuarlar, trendler
konusunda yenilikleri takip ederek, müşterinin istediği kumaş ve
aksesuarlardan oluşan, istenilen model özelliğine sahip, düşük
maliyetli gelinliği, en kısa sürede müşterisine temin etmesini zorunlu
kılmaktadır.
Teknolojinin

ilerlemesi

ve

online

alışverişin

yaygınlaşması,

tüketicilerin zaman ve mekana bağlı kalmaksızın her türlü ürüne hızla
ulaşabilmelerine, firmaların ise, ürünlerini çok farklı ülkelerdeki
müşterilere bile kolayca ulaştırabilmelerine olanak sağlamıştır.
Gelinlikte de böyle bir durum söz konusudur. Tüketicilerin bir bölümü
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gelinlik satın alma yöntemi olarak, mağazadan satın alma, modaevine
diktirme gibi çeşitli yöntemleri tercih ederken, bir bölümü internet
üzerinden satın almayı tercih etmektedir.

İnternet, bir iletişim ve

dağıtım kanalı olarak, müşterilerin kolayca bilgi sahibi olmasını ve
gereken bilgiyi, zamanında sanal olarak kolaylıkla elde edebilmelerini
sağlamaktadır. İnternetin en büyük yararlarından biri, internet
sitelerine giren insanların elektronik “ayak izi” bırakmasıdır.
Böylelikle site ziyaretçilerinin, nereden, hangi saat diliminde bağlantı
sağladıkları, sitede ne kadar süre kaldıkları, hangi sayfaları
inceledikleri ve ne satın aldıkları gibi birçok bilgiye ulaşılmaktadır.
İnternetin sağlamış olduğu bu gücün, potansiyel müşteri veri tabanı
oluşturmak, müşterinin beğenisine uygun ürünler tasarlamak üzere
etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir.
2020 yılında başlayan Covid-19 salgını nedeniyle, Dünya gelinlik ve
abiye sektörünün yüzde 70-80’ine hakim olan Çin’in üretim ve satış
süreçlerinde yaşanan sıkıntılar, alternatif tedarikçilerden biri haline
gelen Türkiye’de ilave üretim ve ihracat kapasitesi yaratmıştır.
Dolayısıyla gelinlik talebinin büyük bir kısmı Türkiye’ye kaydırılmış
ve Dünya Sağlık Örgütü’nün salgını, pandemi ilan etmesinden önce
sektör büyük bir ivme yakalamıştır.
Şubat 2020 yılında başarılı bir satış ve sipariş grafiği yakalayan
sektörde mart ayında havayollarının yurt dışı uçuşları durdurması ve
yurt içindeki kısıtlamalar nedeniyle düğün iptalleri ya da ertelemeleri,
üreticinin yaptığı yatırımın ve ürettiği ürünlerin elinde kalmasına
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neden olmuş ve sektördeki üretici firmaların yüzde 15-20’si kapanma
noktasına gelmiştir.
Teknolojinin ve modanın sürekli değişimi, çok çeşitli ürünlerin
üretilmeye başlanması ve piyasaya sunulmasıyla birlikte, bilinçlenen
tüketicilerde giysi satın alma davranışlarında yeni arayışlar ortaya
çıkmıştır.
Giyim sektöründe üretim yapan işletmelerin teknoloji ile birlikte
değişen tüketici tercihlerine uyum sağlayabilecek esnek yapıda
olması, satış tekniklerinde bu değişimleri dikkate almaları gereklidir.
Özellikle gençlerin sosyal medya kullanım oranlarının artması
sosyalleşmek, alışveriş yapmak gibi birçok faaliyeti sosyal ağlar
aracılığı ile yaptığı günümüzde işletmelerin tüketicilere ulaşmak için
sosyal ağları kullanmaları gerekmektedir.
Pandemi nedeniyle tüketicilerin ağırlıklı olarak online alışverişi tercih
etmesi, bu sektörde faaliyet gösteren firmaların da dijitalleşme
yolunda adım atmasını zorunlu kılmıştır. Dijitalleşme, firmalara,
fiziksel emeğin ve maliyetlerin minimuma indirilmesi, karar alma,
uygulama gibi konularda hız kazandırması, müşterilere kolay ve hızlı
erişim sağlaması gibi olanaklar sağlamaktadır. Özellikle pandemi
sürecinde, dünyada ulaşımın hemen hemen durduğu dönemde sanal
defileler, sanal fuarlar birçok firmanın ticaretine devam etmesine ve
müşterileri ile etkileşim halinde kalmasına katkı sağlamıştır. Sektörde
tasarım ve numune süreçlerinin 3D yazıcı ile yapılabiliyor olması,
üretim maliyetlerini düşürmüştür. Sektörün zaten hedefi olan
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dijitalleşme planları, pandemi sebebiyle neredeyse bir sene içinde
gerçekleştirilmiştir.
Dijitalleşmenin

sağladığı

en

büyük

avantajlardan

birisi

de,

sürdürülebilirliğe katkı sağlamasıdır. Teknoloji ve dijital yöntemler
kullanarak, hammaddeden sevkiyata kadar tüm sürecin, doğaya ve
insan sağlığına en az zararı olacak şekilde gerçekleştirilmesi; giysi
kalıplarının sıfır atık ya da en az fire ile hazırlanabilmesi, kumaşların
su israfı en aza indirilerek şekilde boyanması ve stokta kalan ürün ve
kumaşların yeni sezon tasarımlarında değerlendirilmesi yoluyla
sürdürülebilirlik mümkün olacaktır.
Bugün hazır giyim sanayinde birçok marka sürdürülebilirlik
kapsamında tüketim ömrü uzun, fonksiyonelliğin ön planda olduğu,
doğal kaynaklarla üretilmiş ürünler üretmeye başlamıştır. Gelinlik
sektöründe

de, organik gelinlikler, bazı

bölümlerinin takılıp

çıkarılması ile günlük hayatta da kullanılabilecek, fonksiyonel
gelinlikler üretilmeye başlanmıştır.
Sektördeki firmaların rekabet edebilirliğini artırmak üzere, firmalara
yönelik sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konusunda eğitim ve yatırım
desteği verilmesi, ülkemizde bu sektörün daha da geliştirilmesi
açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm bunlara ilave olarak
sektörde zayıf olan sektörel örgütlenme düzeyini, işbirliğine yönelik
istek ve motivasyon düzeyini arttırmak da sektör paydaşlarının en
önemli amaçlarından biri olmalıdır.
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