


• TEKSTURE NYLON 6 İPLİKLER
• NYLON POY İPLİKLER

• TEKSTURE NYLON 66 İPLİKLER

• NYLON SARGILI GİPELER
• POLYESTER SARGILI GİPELER

• NYLON PUNTALI GİPELER
• LYCRALI GİPELER

• POLYESTER PUNTALI GİPELER

• DESENİP
• BURUNFİL DİKİŞ İPLİĞİ

• LASTİK GİPELER-NYLON

Türkiye'nin
900 ton/ay NAYLON İPLİK Kapasitesi ile

En Büyük Nylon İplik Üreticisi

İLETİŞİM:

• Serkan Sey 0533 381 20 81

• Şenol Özbek 0533 667 93 42

• Serkan Cihan 0533 613 58 28 dahili 1702

• Melis Kantar 0212 438 54 25 dahili 1730

melis.kantar@eurotex.com.tr

• Bayrampaşa Bobin Market 0212 501 21 93

• Bayrampaşa Bobin Market CEP - 0539 269 82 34

WWW.EUROTEX.COM.TR
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BAŞKAN

YENİ YILDA TÜM GÜZELLİKLER 
BİZLERLE OLSUN

İlker Öztaş
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni yılın ilk sayısından hepinize merhabalar. Öncelikle 

hepinizin yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı 

getirmesini dilerim. 2020 yılında da Türkiye’nin en önemli 

sektörlerinden biri olmanın ve ülkemiz ihracatına, istihdamına 

katkı sağlamanın haklı gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Türk 

çorap sektörü olarak her geçen yıl değerimizi ve ağırlığımızı 

artırmak bizler için onur verici bir gelişme. Dile kolay yıllık 1,5 

milyar çift üretim yapıyor ve üretimimizin yüzde 90’ınını ihraç 

ediyoruz. Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci üretici ve 

ihracatçısı olmak kolay değil. Bu onur ve gurur tüm çorap 

ihracatçılarına ait. Yılmadık, vazgeçmedik, sektörümüze ve 

ülkemize inandık. Yeni bir yılda da inanmaya devam ediyor 

olacağız.

Kurulduğumuz günden bugüne Çorap Sanayicileri Derneği 

olarak gençlerimizin gelişimine bilhassa önem verdik. 

Gerek açıklamalarımızda gerekse derneğimiz önderliğinde 

gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle bunun önemini anlattık. Her 

yıl düzenlediğimiz kurslarla bu gelişime ortak olmak istedik. 

En son İSMEK ile birlikte yapmış olduğumuz “Çorap Makine 

Operatörü” eğitimimiz sözlerimizin kanıtı niteliğindedir. 

Kursumuzdan 12 gencimiz mezun oldu ve geçtiğimiz günlerde 

sertifikalarını verdik. Derneğimiz üyeleri arasında yaptığımız 

kura sonucunda işe yerleştirmeler başladı bile. Tabii ki yeni bir 

yılda da bu uğurda yapmış olduğumuz eğitimlerimiz devam 

edecek. Gençlere güveniyor ve onların geleceğimiz olduğu 

bilinci ile hareket ediyoruz. Bizler sektör temsilcileri olarak bir 

gün bayrağı onlara teslim edeceğiz ve işte o an geldiğinde, 

onlarında hazır olmasını istiyoruz.  Dergimiz aracılığıyla 

gençlerimize seslenmek istiyorum, çalışın, gelişin ve asla 

bu uğurda vazgeçmeyin! Gelecek teknoloji çağı. Yenidünya 

düzenine ayak uydurmak zorundasınız. Bu uğurda kendinize 

yapacağınız en küçük bir gelişme, sizlerin ülkemize yapacağı 

gelişimdir. Eğitim olmazsa olmaz rotanız olmalı ve bu rotadan 

asla sapmamalısınız.

Sizler için yeni bir yılda güzel ve yine dopdolu bir sayı 

hazırladık. 2020 yılının son trendlerinden sosyal sorumluluk 

projelerinde çorabın rolüne kadar pek çok öğretici ve 

eğlenceli dosyayı Çorapland ’in bu sayısında bulacaksınız. İyi 

okumalar diliyor ve tekrardan yeni yılınızı en içten dileklerimle 

kutluyorum.

Sevgilerimle

›  70/24/1 - 2 - 3 - 4 TEKSTÜRE NYLON 6 RENKLİ İPLİK 

›	 TEKSTÜRE 78/68/2 NYLON 6.6 MİKROFLAMENT  RENKLİ İPLİK

›  RECYCLE NYLON 6.6 RENKLİ İPLİK 

›	 RECYCLE POLYESTER İPLİK 

›	 TEKSTÜRE VE FDY BÜKÜMLÜ POLYESTER İPLİKLER

›	 TEKSTÜRE RENKLİ POLYESTER İPLİK 

›	 70/24/2 NYLON 6 DESEN İPİ 

›	 30/2 BURUN İPİ 

www.mussan.com

FABRİKA (Üretim Merkezi)
ÇOSB Gazi Osman Paşa Mh. 19. Sok 
No: 2 Çerkezköy / Tekirdağ
Tel: 0282 758 12 61 - 4 hat

GENEL MERKEZ (Naylon Satış)
Çiftehavuzlar Cad. No: 52 
Bayrampaşa / İstanbul
Tel: 0212 612 68 42 pbx

MERTER MAĞAZA (Polyester Satış)
Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Zakkum 
Sok. No: 18 Merter / İstanbul
Tel: 0212 637 82 64 pbx

240 RENK SÜREKLİ STOK

ÖZEL RENK SİPARİŞLERİNİZE HIZLI TERMİN

Mussan’da 
Her Renk Var.
50 yıllık tecrübe...
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İMTİYAZ SAHİBİ
Çorap Sanayicileri Derneği

(ÇSD) adına İlker ÖZTAŞ

SoruMlu YAZı İşlerİ Müdürü ve 
genel YAYın YöneTMenİ

Necip ÖZTAŞ

YAYın Kurulu
İlker ÖZTAŞ

Tuğçe İYİKÜLAH ARIK
Perran YEŞİL

Ceyda ÖZDOĞANCI

reKlAM SoruMluSu
Mehmet Kamil Yusuf

Rezervasyon: +90 212 438 32 08

YöneTİM AdreSİ
Çorap Sanayicileri Derneği 
Oruç Reis Mah. Giyimkent

11. Sokak No: 59  Esenler / İSTANBUL
www.csd.org.tr

YAPıM

YAYın d‹reKTörü
Bülent Onur Şahin 

bulent@kucukmucizeler.com 

edİTör
Kübra Demir

kubra@kucukmucizeler.com

grAFİK TASArıM
Muhammed Akdeniz

muhammed@kucukmucizeler.com

‹leT‹ş‹M
Gülbahar Mah. Altan Erbulak Sok. 

No.9 D.4 Mecidiyeköy/İstanbul
+90 212 211 68 53

BASKı 
PLUSONE BASIM

Adres: Maltepe Mahallesi, 
Litros Yolu Cad.  

2. Matbaacılar Sitesi, 34010  
TOPKAPI / İSTANBUL
Tel: (0212) 544 58 20

YAYın Türü
Süreli, yerel, 2 aylık

Çorapland Dergisi T.C. Yasalarına 
uygun olarak ÇSD tarafından 2 

ayda bir yayınlanmaktadır. Dergide 
yayınlanan imzalı yazılar, yazarın 

kişisel görüşleridir ve ÇSD'yi 
bağlamaz. Dergide yayınlanan 

reklam ve sayfaların sorumluluğu 
reklam verene aittir. Editör ve 

yayın kurulu her türlü yazıda dil, 
anlatım ve yayın tekniği yönlerinde 

değişiklik yapabilir. Gönderilen 
her türlü yazı, resim ve doküman 
yayınlansın ya da yayınlanmasın 
geri verilmez. Kaynak göstermek 

koşuluyla izin almaksızın her türlü 
alıntı yapılabilir.

İÇİNDEKİLER

Fransa’dan 
ABD’ye tepki

DÜNYA'DAN

Bakan Varank’tan 
yAtırım ve istihDAm 

müjDesi

Çsd’dEn sEktÖrE  
kALiFiye eLemAN 

BU aksEsUarLar
ÇorApLArA GüzeLLik

katIYOr

ÇsD’DeN ismek’e  
ANLAmLı ziyAret

pozitiF, tutkuLu ve eğLeNceLi  
FuN socks iLe tANıŞıN

TÜRKİYE'DEN

EĞİTİM

SEKTÖR

BİRLİKTEN

RÖPORTAJ
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Bu kıŞıN muhteŞem 
ikiLisi; ÇorAp BotLAr

TRENDLER 50

dÜnYa MarkaLarInIn 
2020 treNDLeri

ÇOraBIn  
iNANıLmAz Gücü

MARKA TRENDLERİ

SOSYAL SORUMLULUK

34

46

tekstiL sektÖrü, 
tekNoLoji zirvesiNDe 
BuLuŞtu

BU ÇOraP strEs 
ve yorGuNLuğA iyi 

GeLiyor

SAĞLIK

TEKNOLOJİ ZİRVESİ

54

ÇorApLAr yıLBAŞıNDA
AŞkA GeLDi

SEKTÖR

24

18

62
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İttifakın 70'inci yılını kutlamak için Londra'da 
bir araya gelen NATO üyesi ülkelerin lider-
leri, ortak deklarasyon yayımladı. Londra 
Deklarasyonu'nda NATO'nun 1 milyar kişi ve 
topraklarının güvenliğini sağlamaya devam 
ettiği, "dayanışma ve birlik" ilkelerinin ittifakın 
temel taşları olmaya devam ettiği belirtildi. 
Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki güçlü 
transatlantik bağların teyit edildiği deklaras-
yonda, Washington Antlaşması'nda "bir müt-
tefike yöneltilecek saldırı hepimize yönelmiş 
bir saldırıdır" taahhüdünde bulunulan 5'inci 
maddeye olan bağlılık yinelendi.
Deklarasyonda, "Bölünmez güvenliğimizin ma-
liyet ve sorumluluklarını üstlenme konusunda 
hepimiz kararlıyız" ifadesine yer verilerek tüm 
müttefiklerin savunma taahhütleri uyarınca 

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, ABD'nin Fransa'dan ithal edilen 2,4 
milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere 
yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planlamasının kabul edile-
mez olduğunu söyledi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülkesinin 
internet devlerine vergi getirdiği için ABD'nin misilleme yapmaya hazırlan-
masına tepki gösterdi. Le Maire, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısın-
da, ABD'nin Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, 
el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi 
getirmeyi planlamasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Fransa Ekono-
mi Bakanı Bruno Le Maire, ülkesinin internet devlerine vergi getirdiği için 
ABD'nin misilleme yapmaya hazırlanmasına tepki gösterdi.

Fransa’dan ABD’ye tepki

NATO’dan ortak deklarasyon

Ukrayna devlet petrol sevkiyat şirketi 
Ukrtransnafta tarafından yapılan yazılı 
açıklamada, Ukrtransnafta Genel Mü-
dürü Nikolay Gavrilenko ile Rus devlet 
petrol sevkiyat şirketi Transeft'in Baş-
kan Yardımcısı Sergey Andronov'un 
Kiev'de bir araya geldiği belirtildi.
Tarafların, Ukrayna üzerinden petrol 
gönderilmesine ilişkin sözleşmenin 
uzatılmasına yönelik anlaşma imza-
ladıklarının kaydedildiği açıklamada, 
"Ukrtransnafta ve Transeft arasında 
imzalanan anlaşmayla, Ukrayna 
üzerinden petrol gönderilmesine 
yönelik anlaşma 10 yıllığına uzatıl-
mıştır" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, 
Ukrtransnafta ve Transeft arasındaki 
iş birliğine ilişkin temel prensiplerin 
ve petrol transit hizmetleri için ödeme 
prosedürünün de değişmeden kaldığı 
bilgisine yer verildi. Ukrtransnafta ve 
Transeft arasındaki mevcut anlaşma 
31 Aralık'ta sona erecekti. Rusya, dün-
yanın en uzun petrol boru hatlarından 
Drujba ile Ukrayna ve üzerinden bazı 
Doğu Avrupa ülkelerine günlük 1,2 ila 
1,4 milyon varil petrol sevk ediyor.

Rusya ve Ukrayna 
petrol anlaşmasını
10 yıl uzattı

savunma ve kabiliyet gelişimine yatırım 
yaptığının, misyon ve operasyonlara katkı 
sağladığının altı çizildi. "ABD dışındaki mütte-
fiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. 
Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım 
yapıldı." ifadesi kullanılan deklarasyonda, bu 
alanda önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi. 
Deklarasyonda, "Terörizm bütün türleri ve 
tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya de-
vam ediyor" vurgusu yapılırken, müttefiklerin 
terörle mücadele konusunda kararlı olduğu ve 
bu çerçevede birlikte daha güçlü adımlar attığı 
kaydedildi. Rusya'nın saldırgan faaliyetlerinin 
Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ettiği belirtilen 
deklarasyonda, ittifakın devlet ve devlet dışı 
aktörlerden farklı tehditlere maruz kaldığı 
ifade edildi.
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Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul 
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Asya 
Pasifik Havacılık Merkezi (CAPA) tarafından 
Havacılık Mükemmellik Ödüllerine layık görüldü. 
İSG, "Yılın En İyi Havalimanı" seçildi. Uluslararası 
bağımsız bir jüri tarafından belirlenen Havacılık 
Mükemmellik Ödülleri toplam 10 ayrı kategoride 

verilirken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 
ödülünü, 30 milyon ve üstü yolcuya sahip 
havalimanları arasından seçilerek kazandı. 
Malta'da yapılan CAPA Dünya Havacılık Zirvesinde 
düzenlenen ödül töreninde İSG adına ödülü 
CEO Ersel Göral, CAPA Onursal Başkanı Peter 
Harbison'un elinden aldı.

“Yılın En İyi Havalimanı” seçildi

Bakan Varank’tan 
yatırım ve 
istihdam müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, "Ekim ayında 10,4 milyar 
liralık yeni yatırım için teşvik belgesi 
düzenledik, 23 bin 14 ilave istihdam 
oluşmasını öngörüyoruz. Aynı ayda 
5,5 milyar liralık yatırım, tamamlama 
vizesi aldı. Bu sayede 11 bin 378 ilave 
istihdam oluştu" açıklamasında bulundu. 
Bakan Varank, Twitter hesabından "Milli 
Teknoloji Hamlesi" etiketiyle paylaştığı 
mesajında, Ekim’de yatırım teşviği 
verilen 5,5 milyar liralık 349 yatırımın 
tamamlama vizesi aldığını belirterek, 11 
bin 378 vatandaşın bu firmalarda istihdam 
edildiğini kaydetti. Aynı dönemde, 10,4 
milyar liralık yatırım öngörülen 637 yeni 
teşvik belgesi düzenlendiğini ifade eden 
Varank, bu yatırımların gerçekleşmesiyle 
23 bin 14 vatandaşın istihdam edilmesinin 
planlandığını vurguladı. Varank, yeni teşvik 
belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 
60'ının imalat, yüzde 22'sinin hizmetler, 
yüzde 14'ünün enerji, yüzde 3'ünün tarım, 
yüzde 1'inin de madencilik sektöründe 
faaliyet göstereceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı 
koordinatörlüğünde kamu bankalarının katılımıyla 
yürütülen proje kapsamında, gümrük kapılarındaki 
kamu tahsilatlarında "ortak POS" uygulaması 
hayata geçiriliyor. Pilot uygulama Esenboğa 
Gümrük Müdürlüğü’nde başladı. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, mevcut 
uygulamada gümrük peronlarına yanaşan araçlara 
ilişkin tahsilatlar vezne aracılığıyla yapılıyordu. 
Bu sırada ödeme yapacak araç sahibi aracından 
inerek vezneye gidip ödemesini gerçekleştirdiği 
için peronlarda kuyruklar oluşuyordu. Ortak POS 
uygulamasıyla peronlara POS cihazı yerleştirilerek 
tahsilatların doğrudan kartla yapılması sağlanacak 
ve böylece araçların bekleme süresi azaltılacak.

Gümrük kapılarında tahsilatlar POS'la yapılabilecek

Merkez Bankası’ndan 2020 kararı
TCMB '2020 yılı para ve kur politikası' 
raporunu açıkladı. Para Politikası 
Kurulu, 2020'de önceden açıklanan bir 
takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı 
yapacak. Merkez Bankası enflasyon 
hedefini yüzde 5 olarak korurken, 

seviyenin aşılması halinde hükümete açık 
mektup yazılacak. Dalgalı kur rejiminin 
devamına karar veren TCMB, herhangi 
bir kur hedefinde bulunmazken kurda 
oluşacak bir hareketlilik anında müdahale 
gerçekleştirileceğini belirtti.

Cumhuriyet Mah. Işık Sk. No:23 / B  Beykent – Büyükçekmece / İstanbul

Tel: 0212 854 35 51 
Faks:  0212 854 35 57 e-mail:  info@vipser.com.tr

www.vipser.com.tr

PERSONEL TAŞIMA HİZMETLERİ

KALİTELİ VE
EKONOMİK

TAŞIMACILIĞIN
ADRESİ

Turizm
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Geçtiğimiz aylarda İstanbul ilginç ve 
sıra dışı bir sergiye ev sahipliği yaptı. 
Bu serginin Çorapland dergisinde yer 
almasının ise özel bir nedeni var. Serginin 
ismi; “Mercan Yokuşu’nda Kırmızı Çorap”. 
Vanlı Ressam Haydar Ekinek’in sergisi 
Tan Evi Kültür Avlusu ‘Avluartspace’de 
sanatseverlerle buluşturdu. Yoğun ilginin 
yaşandığı açılış gününde konuşan Ekinek, 
bundan sonraki süreçte dünya turnesine 
çıkmak istediğini söyledi. Ressamın hayat 
hikâyesi de sergi kadar dikkat çekiyor. 
Çünkü Ekinek, çocukluğunda imkânsızlıklar 
nedeniyle resimlerinde fırça yerine çivi, 
boya yerine ise tandır isi kullanmış. 
Kendisini Çorapland ailesi olarak tebrik 
ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. 

“Mercan Yokuşu’nda Kırmızı Çorap” sergisi

Türk çoraplarının kalitesi diğer sektörleri de etkiledi

TV8’de yayınlanan yemek programı Masterc-
hef, yemekler kadar yarışmacıları ile de dikkat 
çekiyor. Büyük finale emin adımlarla ilerleyen 
isimlerden Rıfat Yurttaş’ın çorapları sosyal 
medyanın diline düştü bile. 27 yaşındaki renkli 
yarışmacı renkli çoraplar giymeye bayılıyor 
ve bu kareleri İnstagram hesabından mutlaka 
paylaşıyor. 86 bin takipçisi olan Rıfat Yurttaş’ın 
yarışmayı kazanıp kazanamayacağını bileme-
yiz ama çoraplarının muhteşem olduğu kesin. 

Masterchef adayının 
çorapları sosyal 
medyanın dilinde

Ürettiği 1,5 milyar çift çorap ihracatından 
yılda 1 milyar dolar gelir elde eden ülkemiz, 
Çin’den sonra dünya pazarının en büyük ikin-
ci çorap tedarikçisi konumunda yer alıyor. 
Üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden sektörde 
en fazla ihracat yapılan ülke İngiltere olur-
ken, ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise 
Fransa yer alıyor. Özellikle Türk çoraplarının 
kalitesinden memnun kalan Avrupalı alıcılar 
yatak kıyafeti sektöründe de ülkemize yönel-
di. Almanya’ya 39,9 milyon dolar değerinde 
iç giyim ve yatak kıyafeti ihraç edilirken, 
Fransa’ya 19,2 milyon dolarlık, İngiltere’ye 
19,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 

ACI KAYBIMIZ
Türk Çorap sektörünün duayen isimlerinden 
saygıdeğer Mustafa İnili beyin vefatı bizleri 

derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, 
ailesi ve yakınlarına sabır ve metanet dileriz.

Çorap Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu
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Çorap Sanayicileri Derneği ile İHKİB Yenibosna 
Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri 
sektörün en önemli firmalarından Eligül Çorap 
firmasını ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere bir 
çorabın yapım aşaması A’dan Z’ye uygulamalı 

olarak gösterildi. İplikten örgüye, ütü paketten 
ihracata giden yol öğrencilere aşama aşama 
gösterildi. ÇSD yönetimi konu ile ilgili yaptıkları 
açıklamada şu ifadelere yer verdiler: “Çorap 
fabrikasının kapılarını açarak bizleri misafir 

eden geleceğimiz olan genç liseli kuşağımıza 
sektörümüzü tanıtma fırsatı verdiklerinden 
dolayı  Eligül ailesine çok teşekkür ederiz.” 
Gençlerin sektöre olan merakları ve heyecanları 
ise görülmeye değerdi.

Türk çorap sektörü her geçen yıl önemini artırmaya 
devam ediyor. Yıllık 1,5 milyar çift üretim yapılıyor 
ve yaklaşık yüzde 90’ı ihraç ediliyor. Türkiye, Çin’in 
ardından dünyanın en büyük ikinci üreticisi ve ihracatçısı 
konumunda. Yaklaşık 15 milyar dolarlık dünya çorap ih-
racatının yaklaşık yüzde 10’unu ise tek başına karşılıyor. 
Türkiye’nin en fazla çorap ihraç ettiği ilk üç ülke İngiltere, 
Almanya ve Fransa. Sektörün çatı kuruluşu Çorap 
Sanayicileri Derneği. Kurulduğu günden bugüne sektörün 
gelişimi için canla başla çalışan derneğin başındaki isim 
İlker Öztaş. Yönetim Kurulu Başkanı Öztaş, Türk çorap 
sektörünün ağırlıklı olarak KOBİ ölçekli firmalardan 
temsil edildiğini söyledi ve yan sanayi ile birlikte yaklaşık 
125 bin çalışanın olduğunu belirtti.

Çorap sektöründen 125 bin istihdam

Öğrenciler, çorabı Eligül firmasından dinledi

Çorap Sanayicileri Derneği yönetimi, İSMEK Genel Müdürü 
Erkan Duyar’ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin makamın-
da ziyaret ederek, eğitimli kalifiye eleman ihtiyacını ortadan 
kaldırmaya yardımcı olacak “Çorap Makine Operatörü” eği-
tim kursu hakkında bilgilendirdi. Gençlerin gelişimine önem 
verdiklerini ve sektörün en önemli problemlerinden birinin 
kalifiye eleman bulmakta yaşanan sıkıntılar olduğunu söy-
leyen ÇSD yönetimi ile İSMEK Genel Müdürü Erkan Duyar 
arasında karşılıklı fikir alışverişi gerçekleşti. Görüşmenin 
sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı ve yeni bir yılda dair 
iyi dileklerde bulunuldu.

ÇSD’den İSMEK’e anlamlı ziyaret

lamalarda bulundu: "Bir başka önemli 
nokta olarak, ihracat beyannamesinde 
belirtilen döviz cinsinden farklı bir 
dövizin de bankaya yatırılmasına olanak 
sağlanması önemli bir adım olmuştur. Bu 
adım, şüphesiz ihracatçılarımıza ihracat 
bedellerinin tahsili konusunda da kolay-
lık getirmektedir. Diğer bir önemli adım 

Tebliğ ile tüm ihracat işlemlerine 
ait sözleşmelerde tahsilat vade-
sinin 180 günden fazla olması 
halinde, ihracat bedelinin vade 

süresinin bitiminden itibaren 90 gün 
içerisinde getirilmesine imkân tanırken, 
döviz cinsinden farklı bir dövizin de 
bankaya yatırılmasına olanak sağlayacak. 
Tebliği değerlendiren Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 
yayınlanan tebliğ ile bilhassa, ihracat-
çılardan gelen yoğun talepler dikkate 
alınarak, ihracat bedellerinin en az 
yüzde 80'inin bankaya satılması şartının 
ortadan kaldırılmasının ihracatçılarca 
olumlu karşılandığını ifade etti. 

İhracatçılar rahatlayacak
Aynı şekilde, ihracatçılardan gelen 
talepler doğrultusunda, ihracat yapılan 
ülkenin durumuna bağlı olarak, tüm ih-
racat işlemlerine ait sözleşmelerde tah-
silat vadesinin 180 günden fazla olması 
halinde, ihracat bedelinin vade süresinin 
bitiminden itibaren 90 gün içerisinde 
getirilmesine imkân sağlanmasının da 
ihracatçılara önemli bir esneklik sağladı-
ğını vurgulayan İsmail Gülle, şu açık-

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin ihracat bedelleri hakkında değişiklik sağlayan ve 31 
Aralık 2019 günü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan tebliğ ihracatçıları sevindirdi. 

İHRACATÇILARA YENİ YIL MÜJDESİ

ise, mücbir sebep halleri dışında kalıp, 
herhangi bir nedenle ihracat bedelini 
kısmi ya da tamamen yurda getireme-
yen ihracatçılarımıza, haklı nedenle-
rini resmi kayıtlarla belgelendirmeleri 
halinde, bu tutarların vergi dairelerince 
terkin edilebilmesi imkânının getirilme-
sidir. Küresel ve bölgesel ekonomik ve 
politik gelişmeler nedeniyle, ihracatçı 
firmaların ödemelerini yapmakta zor-
landığı ülkelerden ihracat alacağı olan 
firmalarımız böylece, haklı durumlarına 
istinaden esnekliğe kavuşmuş oldular. 
İhracatçılarımız bilhassa, bankacılık 
sistemi yeterince gelişmemiş ülkelerden 
gelen ihracat bedellerinin bankaya yatı-
rılmasına yönelik işlemlerinin kolaylaştı-
rılması konusunda atılacak adımların da 
şüphesiz Türkiye'nin ihracat kabiliyetine 
olumlu yönde yansıyacağına inanmak-
tadır. Türkiye'nin ticaret diplomasisinin 
saha neferleri olarak, ülkemize kazan-
dırdığımız her 1 doların ne kadar önemli 
olduğunun bilincinde olarak çalışmaları-
mıza aynı dirayet ve enerjiyle devam edi-
yoruz. Bu vesile ile devletimizin ihracata 
sağladığı teşviklerin, küresel ekonomik 
şartlar ne olursa olsun artarak devam 
ettirilmesine müteşekkiriz."



EĞİTİM

14 15

ÇSD, sektördeki kalifiye eleman sorununu gidermek 
için “Çorap Makineci Eğitimi” kursunu hayata geçirdi. 
İSMEK bünyesinde gerçekleştirilen kursa katılım 
gösterenler A’dan Z’ye çorap makine eğitimi hakkında 
her şeyi uygulamalı olarak öğreniyor. Programda, 
çorap örme makinelerinde üretim yapma ve ürün 
oluşturma bilgi ve becerisi kazandırılıyor.

SD, İSMEK, İŞKUR ve İHKİB 
iş birliği ile sektöre kalifiye 
eleman kazandırma amaçlı 
hayata geçirilen “Çorap Maki-
neci Eğitimi” başladı. Prog-

ram kapsamında; Temel İplikçilik 1, 
Temel Örme, Elektronik Çorap Örme 
Makineleri 1, Elektronik Çorap Örme 
Makineleri 2, Mekanik Çorap Örme 
Makineleri 1, Mekanik Çorap Örme 
Makineleri 2, Çorap Örmede Ürün 
Oluşturma konu başlıkları altında 
eğitim veriliyor. Sektördeki kalifiye 
eleman sorununu gidermek için 
ÇSD tarafından hayata geçirilen bu 
programda katılımcılara çorap örme 
makinelerinde üretim yapma ve ürün 
oluşturma bilgi ve becerisi kazandırı-
lıyor, A’dan Z’ye çorap makine eğitimi 
hakkında her şey uygulamalı olarak 
öğretiliyor. Çorap Makineci Eğitimi 
kursunu ziyaret eden ÇSD Başkanı 
İlker Öztaş, İstanbul Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) Başkan Yardımcısı Özkan 
Karaca, kursiyerlerle bir araya geldi. 

İş garantili eğitim
Uygulamalı eğitimin önemine 
değinen ÇSD Başkanı İlker Öztaş, 
“Kursumuz tamamen iş garantili, bu-
rada eğitimini tamamlayan arkadaş-
larımız açıkta kalmayacak, evlerine 

ÇSD Başkanı İlker Öztaş: 
Kursumuz tamamen 
iş garantili, burada 
eğitimini tamamlayan 
arkadaşlarımız açıkta 
kalmayacak, evlerine 
en yakın firmalara 
yönlendireceğiz.

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Başkanı İlker Öztaş İstanbul Hazır 
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı 
Özkan Karaca, Çorap Makineci Eğitimi kursunu ziyaret ederek, 
öğrencilerle bir araya geldi.

olarak sektöre kalifiye eleman olarak 
başlayacaklar” diye konuştu. 
İHKİB Başkan Yardımcı Özkan Kara-
ca ise “Kurslarımızın sayısının artması 
lazım. İş garantisi var. Burada kursu 
bitirenler hemen işe başlayacaklar” 
dedi. 

en yakın firmalara yönlendireceğiz. 
Üsküdar’dan geleni Çekmeköy, 
Esenyurt’tan geleni Esenyurt çevre-
sinde olan firmamıza yönlendirece-
ğiz. Yaklaşık 100 bin kişiye istihdam 
sağlayan bir sektörüz. Arkadaşları-
mızın bu kursu tamamlamasının ar-
dından artarak devam edecek. Öncü 

ÇSD’DEN SEKTÖRE
KALİFİYE ELEMAN

Uygulamalı eğitim olması  
çok önemli 
Kurs bünyesinde öğrencilere ders ve-
ren Eğitmen İsmail Usta, üçüncü haf-
tayı tamamladıklarını belirterek, “Şu 
an kursumuzda teorik ve uygulamalı 
eğitim yapılıyor. Bu kursun en büyük 

avantajı öğrencilerimize uygulamalı 
eğitim verilmesi. Her kursiyer başına 
bir tane makinemiz var. Bunun başka 
bir örneğini bulmak zor. Kursumuzun 
sonunda arkadaşlarımız bu makine-
leri hakkıyla kullanacak duruma gele-
cektir” değerlendirmesinde bulundu. 
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Resmi Gazete'de yayımlanan 'İh-
racatçılara Hususi Damgalı Pa-
saport Verilmesine İlişkin Esas-
lar Hakkında Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Karar'da yapılan 
değişiklikle, son üç takvim yılı itibarıyla 
yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların 
üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların 
temsilcilerine de 'Yeşil Pasaport' veri-
lecek. Konuyla ilgili değerlendirmede 
bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı İsmail Gülle, bugüne kadar 
11 bin 952 ihracatçının Yeşil Pasaport 
aldığını belirterek, “Limitin 500 bin 
dolara inmesiyle Yeşil Pasaporta hak 
kazanan ihracatçı sayımız 22 bin 325'e 
yükseldi” dedi.

İhracatçının önü açılıyor
İsmail Gülle şöyle devam 
etti:“Türkiye'nin ihracatının saha 

Cumhurbaşkanı kararıyla son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan 
mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de 'Yeşil Pasaport' verilecek. 193 ülkenin yüzde 64'ünde, dünya 
ticaretinin yüzde 75'ini oluşturan ülkelerde 'Yeşil Pasaport'a vize muafiyeti sağlanıyor. Kararın ihracat hacmini 
artıracağını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, 'Yeşil Pasaport' alabilecek ihracatçı 
sayısının da 22 bin 325'e yükseldiğini söyledi.

10 bin ihracatçıya 
‘Yeşİl PasaPort’ imkanı

neferleri olan İhracat Ailemiz, ihraca-
tımızın hacmini her daim arttırmak ve 
ihraç ürünlerimizi dünyada 223 ülke 
ve ticaret bölgesine ulaştırmak adına, 
yoğun bir çalışma yürütüyor. Hükü-
metimizin ihraç ürünlerimize küresel 
ölçekte mobilite kazandırmak adına 
attıkları adımlar, AB ile Gümrük Birliği 
anlaşması, serbest ticaret anlaşma-
larının yanı sıra, ihracatçımızın da 
mobilite kazanması, ihraç pazarlarımı-
zı kolayca ziyaret etmeleri büyük önem 
arz etmekte. Bu nedenle, 2017'de, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin 

destekleriyle, ilk kez ihracatçılarımızı 
hususi damgalı pasaport imkanı getiril-
mesi büyük bir adımdır. Bugün itibariy-
le, söz konusu limitin 1 milyon dolardan 
500 bin dolara indirilmiş olması, çok 
daha fazla ihracatçımızın bu imkandan 
yararlanması adına büyük bir imkan 
sunacaktır. Çok sayıda ihracatçımızın 
yeşil pasaport imkanına kavuşmaları, 
ihracatımızın hacmini de olumlu yönde 
etkileyecektir. İhracat Ailemize çok de-
ğerli bir hareket kabiliyeti kazandırmak 
adına, bu hususa yönelik talebimizin 
hayat bulmasına imkan sağlayan Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimi-
ze İhracat Ailemiz adına şükranlarımızı 
sunarım. Bilhassa Ticaret Bakanımızın 
pasaportun süresinin de 4 yıla çıkarıl-
ması yönündeki çalışmaları çok önemli. 
Kendisine destek ve çabaları için ayrıca 
teşekkür ederiz.”
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konusunda gerçekten eğlenmeye teşvik 
eden heyecan verici ürünler, perakende 
mağazalar ve deneyimlerden oluşan bir 
yaşam tarzı markasıyız. Pozitif ve tut-
kuyla, hayatı daha eğlenceli hale getiren 
renkli bir şekilde günlük temelleri yara-
tıyoruz. Fun Socks, Fun Company’nin 
yaptığı diğer şeyler gibi New York’un tav-
rını ve heyecanını yansıtıyor.” Firmanın 
misyonu ise basit bir yaşam. Ve bunu 
çorapları, aksesuarları eğlenceli desenler 
ile bakış açısıyla boyayarak yaptıklarını 
söyleyen Fun Socks yaratıcılarına kulak 
vermeye devam ediyoruz: “Eğlence 
çoraplarda! Sizi her adımda eğlencenizi 
yaşamaya teşvik ediyoruz.” Detaylar Fun 
Socks için büyük önem teşkil ediyor. 
Her bir çorabın özenle örüldüğünü ve 

Mutlu olmayı ve eğlenmeyi kim istemez ki? Peki her 
adımınızda size mutluluk veren çoraplarınız olsaydı 
ne hissederdiniz? Fun Socks markası bu soruya cevap 
vermek için bundan tam 2 yıl önce çıktı yola ve şöyle 
seslendiler çorap tutkunlarına; eğlence çoraplarda!

Fun Company’nin iki yıl 
öncesinde kurduğu Fun 
Socks markasının instagram 
hesabında 10 bine yakın 
takipçisi var. Dijitale 
özellikle yatırım yapan 
firmanın, fotoğraf çekimleri 
de oldukça eğlenceli geçiyor. 
Her bir çorabın ayrı bir 
hikayesi mutlaka bulunuyor. 

pozitif  
tutkulu
eğlenceli

FUN SOCKS 
İLE TANIŞIN

30 yıldan fazladır ayakkabı, giyim ve aksesuar 
sektöründe söz sahibi olan Fun Company, 
2017 yılında bambaşka bir sektöre daha 
adımını attı. Çorap sektörüne… Birbirinden 

renkli çoraplar üreten firmanın çorapları o kadar 
sevildi ve sosyal medya hesapları o kadar çok ilgiyle 
takip edildi ki, Çorapland’in yeni yılın yeni sayısında 
mutlaka onlara yer vermemiz gerektiğini düşün-
dük bizlerde. Bu çoraplar ‘Fun Socks’ adını alıyor. 
Adı gibi eğlenceli olan Fun Socks çorapları, sadece 
eğlenceli olmakla kalmıyorlar, aynı zamanda bir o 
kadar da pozitif ve hareketliler. Fun Socks yönetici-
leri şöyle soruyorlar; “Eğlence bir seçimdir, neden 
sıkıcıya razı olalım?”

New York’u yansıtan çoraplar
Ve olmadılar da… Kimsenin olmasını da istemiyor-
lar. Bu renkli çorapların yaratıcılarından Fun Socks 
firmasını ve tabii ki bu çorapları dinlemeye devam 
ediyoruz. Şöyle devam ediyorlar sözlerine: “Biz 
bir eğlence şirketiyiz. İnsanları kendini ifade etme 

KUTU İÇİNDE 
EĞLENCE
New York merkezli firma sosyal 
medyayı oldukça aktif kullanıyor. 
İnstagram, Facebook, Pinterest 
ve Twitter gibi ünlü ağları başarılı 
bir şekilde kullanan firmanın 
pazarlama stratejileri de oldukça 
eğlenceli. Bu stratejilerden biri 
eğlence kutusu, yani daha doğru 
bir ifade ile bir kutu çorap! Belki en 
çok sevdiğiniz arkadaşınıza yahut 
kendinize küçük bir kutu çorap 
hediye alabilirsiniz. Şöyle diyorlar 
mutluluk ve gururla: “Mücevher 
kutusu Fun Box! Tavandan tabana 
göz kamaştırıcı renkli Fun Socks 
dizisi sergileniyor. Fun ekibine 
sandaletli çorap giymeyi veya 
balina baskısıyla hangi kıyafetlerin 
işe yaradığını sorun. New York tarzı 
için yürüyün ve Fun’unuzu giyerek 
yürüyün!” 

mutlaka kaliteli iplikler kullandıklarını 
söyleyen Fun Socks ekibi “Böylelikle 
giydiğiniz eğlence içinde kendinizi iyi 
hissedebilirsiniz” diyor.  Ekip, Ar-Ge 
ve teknolojiye yatırım yapmaktan asla 
vazgeçmiyor ve her bir çorabın yaratılış 
sürecinde A’dan  Z’ye titiz ve de hummalı 
bir çalışma gerçekleştiriliyor. Fun Socks 
çoraplarında pastel renkleri ile çizgiler 
dikkat çekiyor. Markanın tasarımcıları 
tül, ponpon ve kurdele gibi aksesuarları 
da kullanmaya özen gösteriyorlar. 

Evsizleri unutmadılar
Fun Socks tüm bu güzelliklerinin ve 
bakış açısının yanı sıra aynı zamanda 
sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık 
veriyor. Firma, çocuklara, yoksul aile-
lere ve doğal afetler yüzünden mağdur 
durumda kalan insanlara yeni ürünler 
bağışlayan ve dünyaca tanınmış bir ku-
ruluş olan Delivering Good ile sürekli bir 
ortaklığa sahip.  Bu ortaklığın sonucun-
da ortaya çıkan projenin adı: “Eğlence 
Verme” Ve program 1’e 1 modelinde çalı-
şıyor. Bu şu anlama geliyor, satın alınan 
her çift için bir çift çorap bağış yapılıyor. 
Fun Socks yöneticileri bilhassa evsizler 
arasında en çok tercih edilen ürünün 
çorap olduğu bilinci ile hareket etmişler 
ve böylesine anlamlı bir projeye katılım 
sağlamışlar.
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BU AKSESUARLAR

Günümüzde çorap markaları 
Ar-Ge ve teknolojiye daha çok 
yatırım yapıyor ve tüketici ter-
cihlerini çok daha ayrıntılı bir 

şekilde analiz ederek, müşterilerinin 
neyi sevdiğini ve neyi sevmediğini daha 
çok araştırıyor. Son zamanlarda ço-
raplarda her türlü aksesuarın kullanıl-
dığına şahit olduk. Kurdele, fiyonk ve 
tül belki de ilk akla gelenlerdi. Ponpon 
dediğimiz yuvarlak görünümlü akse-
suarın çorap sektörüne adım atması 
ise uzun sürmedi. Dünyaca ünlü çorap 
markaları bile koleksiyonlarında birbi-
rinden renkli ponponları kullanmaya 
başladı. Calzedonia bunlardan biri. Bir-
birinden farklı renkte ponpon detayı 
ayakkabıların içerisinde muazzam bir 
güzellik sunuyor. Ponpon detayı kü-
lotlu çoraplarda da var. Fakat moda ta-
sarımcıları özellikle diz altı çoraplarda 
bu detayı kullanmaya özen gösteriyor. 
Konfeksiyon yan sanayi sektörünün 
en önemli alt dallarından biri olan fer-
muar da çoraplar için olmazsa olmaz. 
Fermuarı bu zamana kadar pantolon-
larımızda ve çantalarımızda görmeye 
alıştık, fakat fermuarların çoraplarda 
yerini alması son yıllara denk geliyor. 
Bilhassa fermuar desenli bilekten kat-
lamalı soket çoraplar bu yılın trendleri 
arasında çoktan yerini aldı. Kısacası 
kurdele, ponpon fermuar ve diğerleri 
her biri çoraplarımıza güzellik ve an-
lam katan en başlıca aksesuarlar. Bizde 
her birini sayfalarımıza taşımak istedik 
ve kaleme aldık. Ortaya bir hayli renkli 
bir dosya çıktı. 

Ve boncuklar… 
Çoraplarla buluşan 

boncuklar hiç 
bu kadar güzel 
gözükmemişti.

Gri renkte taşlı çorap, klasik bir 
takımın altında çok hoş duracak ve 
dikkatleri sizin üzerinize çekecek. 
Klasik bir çorap taş aksesuarları ile 
bambaşka bir havaya bürünüyor. 

Kelebek 
nakışlı bu 
çoraplar.

Son yıllarda 
çoraplarda ponpon 

detayı dikkat  
çekiyor.

Fiyonk, file çoraplara da çok yakışıyor.

Çoraplara  
Güzellik

Kurdele, fiyonk, boncuk, 
fermuar, ponpon ve aklınıza 
hayalinize dahi gelmeyecek 
birbirinden farklı aksesuarlar 
klasik görünümlü bir çorabı 
birden bire bambaşka bir havaya 
büründürüyor. Onlarla aynı yolda 
yürümek, cesaretinizi artıracak ve 
hayata bakış açınızı değiştirecek. 

Calzedonia, ponpon 
aksesuarını bundan iki sezon 

öncesinde çoraplarında 
kullanmaya başladı. Renkli 
ve büyük ponpon detayını 

çoraplarında kullanan 
Calzedonia’nın bu seçimi 
tüketicilerden de tam not 

aldı.
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The LYCRA Company tarafın-
dan 10 Aralık 2019 tarihinde 
“Çorap Trend ve İnovasyonları” 
semineri düzenlendi. TÜYAP 

Palas Hotel’de düzenlenen seminerde 
2020 yılının trendleri katılımcılarla 
paylaşıldı. Her sene değer zincirinde 

The LYCRA Company tarafından düzenlenen “Çorap Trend ve İnovasyonları” seminerinde 2020 yılına 
damgasını vuracak trendler katılımcılarla paylaşıldı. 

2020 YILININ ÇORAP TREND  
VE İNOVASYONLARI

yer alan iplik ve çorap üreticileri ile 
büyük markaları bir araya getiren 
organizasyon, Türkiye Satış Müdürü 
Aslan Kabapelit’in açılış konuşma-
sıyla başladı. Akabinde Avrupa Orta 
Doğu ve Afrika Satış Direktörü Alistair 
Williamson’ın firma, marka ve sektö-

rel hedeflerine yer verdiği konuların 
ardından, Avrupa Orta Doğu ve Afrika 
Pazarlama Direktörü Sybile Bald’ın 
sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili 
sunumu ile devam etti. Seminerde 
ayrıca Avrupa Orta Doğu ve Afrika 
Pazarlama Müdürü Jane Gwyther’ın 

sunumuyla 2020 yılı ve sonrası için 
trendleri ve inovasyonları modeller 
üzerinde tanıtıldı. Teknik Pazarlama 
Geliştirme Uzmanı Elke Lamberts ise 
çorapların üretiminde kullanılan ham-
madde ve teknik detayların anlatımı 
ile üreticileri bilgilendirdi. 

“Doğru kullanım çok önemli”
Seminerin diğer gündem konusunu ise 
Türkiye Satış Müdürü Aslan Kabapelit 
konuşmasında dile getirdi. Kaba-
pelit, marka koruma çalışmaları ile 
bilinçlendirici tedbirlerin alındığı bir 
süreci başlattıklarını belirtti. Kabape-
lit konuşmasında “Ayrıca sıfır tolerans 
sloganı ile The LCYRA Company 
olarak en önemli görevlerimizden 
biri müşterilerimize vermiş olduğu-
muz sözleri yerine getirmemizdir. 
Dolayısıyla nihai üründe kullanılan 

yapılacaktır” dedi. Konuşmasında fark 
yaratan materyallerin doğru kullanı-
mını vurguladı. 

İşte öne çıkacak trendler
Seminerde 4 trend katılımcılarla pay-
laşıldı. İlk trendde, çeşitliliğe vurgu 
yapılıyor. Bu trendde aynı zamanda 
rastlantısallık ve öngörülemezlik öne 
çıkıyor. Bir diğer başlıkta ise siyah ön 
planda. Siyah, parlak renk ve desenler 
için bir kanvas görevi görüyor. Bir 
diğer trend ise farklılık. Her şeyin 
birbirinin kopyası olduğu bir dö-
nemde özgünlüğü ön plana çıkaran 
ve aynı zamanda nicelikten ziyade 
niteliğe vurgu yapan bir trend. Son 
olarak ise ilhamını 1920’lerden alan 
estetik anlayışından bahsedildi. Buna 
göre ihtişamlı bir estetik anlayışı dile 
getiriliyor.

2020 yılına ait çorap 
trendlerinin paylaşıldığı 
seminerde, katılımcılara 
aynı zamanda önümüzdeki 
yıllarda moda olacak renk ve 
desenler anlatıldı. Farklılık, 
yine çorap sektörüne imzasını 
atacak. Farklı ve sıradışı olan 
markalar kazanacak.

hammaddelerin doğru olduğundan 
emin olmamız gerekmektedir. Bu 
konu ile ilgili gerekli tüm çalışmalar 
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Yeni, yepyeni bir yılı coşku 
ile kutladık. Kimimiz 
sevdiklerimizle bu kutlamayı 
güzel ve de keyifli bir akşam 

yemeği ile dışarda belki hoş bir 
restaurantta gerçekleştirirken, 

kimimizde sevdiklerimizle birlikte evde 
kalmayı tercih ettik. Evde kalanlarımız 
yılbaşının adeta simgesi haline gelen 
yılbaşı ağacının altında birbirlerine 
hediyeler verdi ve bu hediyelerin 
belki de ilk akla geleniydi çoraplar. 

ÇORAPLAR
AŞKA GELDİ

2020 yılı hepimize mutluluk, sağlık ve başarı getirsin! Yeni yılın bu en güzel 
mesajlarını ayaklarımıza taşıyor çoraplar… Her yıl olduğu gibi, sadece 
ayaklarımızı değil, yüreklerimizi de ısıtıyorlar.

YILBAŞINDA

Yeşil ve 
kırmızı 

renkleri yeni 
yılın yine 

vazgeçilmezi 
arasındaydı.

Bu yıl çorap markaları bir farklılık 
yaptılar ve yeni yıl mesajlarını çorapların 
tabanlarına koydular. Ortaya da böyle 
ilginç ve güzel fotoğraflar çıktı.

Yılbaşı konseptli çam ağacı, Noel baba 
figürlü, penguen desenli çoraplar 
yılbaşı coşkusunu ayaklara taşıdı. 
Çorap markaları, yılbaşı çoraplarının 
bir çoraptan çok daha fazlasını ifade 
ettiğinden hareketle birbirinden farklı 
ve sıra dışı koleksiyonları 2020 yılına 
girmemize sayılı günler kala piyasaya 
sundular. Bunlardan biri dünyaca ünlü 
iki İtalyan markasıydı. Calzedonia ve 
Bay Wonderful işbirliği ile eğlenceli bir 
Noel koleksiyonu raflarda yerini aldı. 
Kadınlar, erkekler ve evin en küçüğü 
için farklı çorap modellerinden oluşan 
özel Noel baskısı çorap tutkunlarından 
da tam not aldı. Dünya çapında tanınan 

Bu yıl en çok Noel baba figürlü kırmızı ve yeşil renkli çoraplar tercih edildi. 
Yılbaşını evde geçirenler mutlaka giydikleri yılbaşı çorapları ile en renkli, en 
güzel fotoğraflarını sosyal medyada paylaştılar. 

Calzedonia ve Bay Wonderful işbirliği ile eğlenceli bir 
Noel koleksiyonuna imza atıldı.
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ÇORAPLAR YILBAŞI GECESİNİN 
GÖZDESİ OLDU

Birbirinden renkli çoraplar bu yıl da, diğer yıllar olduğu 
gibi yeni bir yılın gözdesi oldu. Yılbaşının adeta simgesi 
haline gelen çam ağacının yanı başında sevdikleri ile 
birlikte çekindikleri en güzel kareleri sosyal medya 

hesaplarında paylaşan binlerce kişi, ‘çoraplarım olmadan 
asla’ dediler. Biz de Çorapland ailesi olarak yılbaşının 
gözdesi olan çorapları ve tabii ki bu güzel kareleri siz 
okurlarımızla paylaşmak istedik. İşte dünyanın dört 

bir yanından en sevimli ve de en güzel çoraplı yılbaşı 
manzaraları…

global bir marka olmak hedefiyle yola 
çıkan Sock Station markası da yılbaşına 
özel rengarenk baston desenli çorap 
üretti. LC Waikiki’nin yılbaşı temalı 
soket çorapları çok sevildi. Özellikle 
kardan adamlı olanları bir harikaydı. 
Penti’nin Noel Baba ve kırmızı kar 
tanecikli çorapları da yeni yıla girmeye 
sayılı zamanlar kala tüketicilerin 
favorisi arasındaydı.

Yeni yılda çoraplar, bir 
çoraptan çok daha 

fazlasını ifade ediyor: 
mutluluk, huzur, barış, 

sevgi…
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Çorap giymeye bayılıyoruz. Çorap giymeyi çok seviyoruz. Ne soğuk kış günleri ne de fırtınalı 
havalar engel olabiliyor buna. Bunlar bizim sözlerimiz değil, çorap tutkunlarının sözleri. Her birinin 
ortak düşüncesi tam olarak bu sözler. Kendilerinin de ifadesi ile çorap hayatın ta kendisi. Yeni yılın 

ilk sayısında çorap tutkunlarını yine sayfalarımıza taşıdık. İki sevimli miniğimiz ise sayfalarımıza 
apayrı bir renk kattılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, çorap dolu bir yıl olmasını temenni 

ediyoruz. 

Sevcan Gökmen / 35 yaşında 
İnsan Kaynakları Müdürü

Aras  Urfani / 6 yaşında
 Kerem Urfani / 4 yaşında

Eğlenceyi kalp ritmimde 
buluyorum. Bu ritmi de 
hareketlendirmek için çorapların 
güzel ve bir o kadar enerji veren 
dünyasına giriyorum. Rengi, 
dokusu, deseni fark etmeksizin her 
kıyafete ayak uydurabilecek  kadar 
varlar dolabımda.  Biraz resmiyete 
eğlence katmak zor olmasa gerek... 
Bu yüzden seçimlerim klasik duruşu 
biraz modernize etmek üzerine 
kurulu.

Aras ve Kerem, oyuncaklarından, annelerinin 
yaptığı kreplerden sonra en çok renkli çoraplarını 

seviyorlar. Aras, çoraplarını kendi beğeniyor ve 
çoraplarında hayvan figürlerinin veya sevdiği 

süper kahramanların olmasını çok seviyor. Kerem 
bu konuda abisiyle uyum içinde. Fakat her zaman 

abisinin seçtiği çoraplardan daha renkli olan 
çorapları tercih ediyor. Zaman zaman da abisinin 

çoraplarını giymeye bayılıyor. Aras ve Kerem 
geleceğin çorap severleri olmaya aday. 

Benim için 
öncelik 

kesinlikle 
rahatlık! 

Uzun süren 
mesailerde 

kendimi rahat 
hissettiğim 

hareketlerimi 
kısıtlamayan 

ve sportif 
tarzıma uyum 

sağlayan 
çorapları 

severek 
kullanıyorum.

Eğlenmeyi, gezmeyi çok seven biriyim. Tabii birde spor var. Hayatımın merkezinde yer alıyor 
bunların hepsi. Ayaklarım rahat olmalı. Bu yüzden çoğunlukla soket çoraplar tercih ediyorum. Spor 

ayakkabılarımın içinde gözükmüyorlar ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Siz  görmüyorsunuz ama  ben 
soket çoraplarımla çok mutluyum. 

K I Ş I N  Y İ N E  İ Ş  B A Ş I N D A

Benim için çorap kombinimin 
vazgeçilmez parçalarından 
biridir. Çoğu zaman kıyafetimin 
tamamlayıcı parçasıdır. Bazen 
çorabıma göre kombin yaptığım 
bile olur. Özellikle renkli ve desenli 
çoraplar ile sade bir elbiseyi 
dikkat çekici hale getirebiliyorum. 
Çoraplarım benim için hem 
ihtiyaç hem de vazgeçemediğim 
bir aksesuar. Doğru kesimli ve 
kalitedeki bir çorapla duruşunuzu 
bile değiştirebilir kusurlarınızı 
kapatabilirsiniz.

Begüm Demir / Avukat 
 35 yaşında

Büşra Kandemir 
20 yaşında / Öğrenci

Buket Akın/ 25 yaşında   
Sosyal Medya Uzmanı

Esra Demir / Avukat / 34 yaşında

Çoraplarım ve ben… 
Muhteşem değil miyiz? 

Yaşamayı, doya doya gülmeyi 
çok seviyorum. Soğuk havalar 

bile hayatı gülümseyerek 
yaşamama engel olamıyorlar. 

Birde sevdiğim çoraplarım 
varsa yanımda değmeyin 

keyfime. Çorap, sadece bir çift 
çorap değil benim için. Hayata 

bakışım, neşe kaynağım… 
Şimdilerde siyah külotlu 

çoraplar giydiğime bakmayın, 
ben aslında tam bir renkli 

çorap tutkunuyum. 
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Genel olarak ayağımı açıkta bırakmayacak uzun ve renkli çorapları tercih ediyorum. 
Çorapların ayakları sıcak tutma misyonunun dışında kişinin karakterinin dışa 

vurumunda belirleyici bir rolü var bence. Zira ben özellikle ruh halime göre 
çoraplarımın desenlerinin ve renklerinin değiştiğini fark ediyorum istemsizce. Mutlu 

olduğumu anlamak için ayaklarıma bakılması yeterli. Aynı şey üzgün olduğum 
zamanlar için de geçerli. Çoraplar duyguları yansıtan başarılı bir ayna gibi adeta. 

Soğuklarda oldukça önemli oluyor. Çorapların stili tamamlayıcı bir unsur olduğunu 
düşünüyorum.

Tıpkı makyaj gibi, takı gibi çorapta 
benim için renkli dokunuşun 
simgesi, vazgeçilmezlerim 
arasında. Çoğu zaman ruh halime 
göre çoraplarımın rengine ve 
desenine karar veriyorum. 
Kış aylarının da etkisiyle son 
zamanlarda ki favorim kazak 
desenli çoraplar. Ama çok güzel 
değiller mi? 

Esra Ercan / 33 yaşında 
Fotoğrafçı

Elifcan Kıcı / 29 yaşında 
İçerik Editörü

Ezgi Gül / 32 yaşında 
Avukat

Sevdiğim 
çizgi film, dizi 
karakterli 
çorapları giymeyi 
seviyorum. 
Özellikle hafta 
sonları farklı renk 
ve desendeki 
çorapları spor 
ayakkabıları 
ve jeanlerle 
kombinlemeyi 
eğlenceli 
ve rahat 
buluyorum.

İşim yaratıcılık... Öyle 
bir an gelir ki giydiğim 
çorabın deseni 
yapacağım tasarımın 
ilhamı olur. Geometrik 
çizgileri, soft renkleri 
severek kullanıyorum.

Leyla Ahsen 
23 yaşında 
Art Direktör 
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paçaları kısalınca çoraplarda ortaya 
çıkıverdi. Ve bir baktık ki birbirinden 
renkli çorapları iş adamları giymeye 
başlamış. Sadece renkli çoraplar mı? 
Farklı desenlerde karikatürlü çorap 
giyen iş adamlarını görür bile olduk. Bu 
durum sizi korkutmasın. Çorap moda 
sektörünün bu alana yönelmesi ve tabii 
ki kadın erkek fark etmeksizin renklerin 
cinsiyet ayrımı yapmadan tüm insanlar 
tarafından sevilmesi özgürlük, adalet 
ve eşitlik kavramları içinde önem teşkil 
ediyor. Eski zamanlarda renkli çorap 
giyen erkeklere yöneltilen olumsuz 
bakış açısı, artık olumlu. Çünkü bu renk-
li çoraplar bir nevi söz konusu kişinin 
ne kadar cesaretli ve kararlı olduğunu 
da karşıdaki kişinin bilinçaltına işliyor. 
Yani iş adamlarına sektörlerinde ‘ben 
cesurum’ ve ‘işimi en iyi şekilde yaparım’ 
havasını fazlasıyla veriyor. Ülkemizde 
de bu tarz çorapları tercih eden çok 
sayıda önemli iş insanı var. Son olarak 
Norttwestern Üniversitesi’nin renkli 
çoraplarla ilgili yapmış olduğu araştır-
maya değinerek yazımızı sonlandıralım. 
Bu araştırmanın başında olan Psikolog 
Dr. Adam Galinsky’ye göre renkli çorap 
giyen insanlar daha yaratıcı ve başarılı. 

RENKLİ ÇORAP 
TUTKUSU

Kim demiş sadece kadınlar renkli 
çoraplar giyer diye? Bunu gerçek-
ten kim demiş bilmiyoruz ama bu 
düşünce yapısının özellikle son 

birkaç yıldır yıkıldığını gönül rahatlı-
ğı ile söyleyebiliyoruz. Hayatımız bir 
hayli hızlandı. Sürekli iş koşuşturması 
içerisinde olan iş adamlarının favorisi 
ise kısa pantolonlar oldu. Pantolon 

Pantolon paçaları kısaldı. Hal böyle 
olunca 'Sadece kadınlar mı renkli 
çorap giyermiş, biz de varız' diyen 
erkekler, kısa pantolonlarının altına 
birbirinden renkli çoraplar giymeye 
başladı. Bilhassa iş adamlarının 
takım elbiselerinin altına giydikleri 
renkli çoraplar cesaretin ve 
kararlığın göstergesi sayılmaya 
başlandı bile. 

Kraliçe  II. Elizabeth 1997'de Hindistan'da 
beyaz soket çoraplarıyla görüntülenmişti.

KRALİYET AİLESİNİN 
OPAK ÇORAP GİYMESİ 
YASAK MI?

Cambridge Düşesi Kate Middleton, 
bir huzur evini ziyaret etti. Ziyaret 
için Ocar de la Renta imzalı mor 
bir magenta takımı tercih eden 

Middleton, kıyafetini siyah opak çoraplar 
ve süet Gianvito Rossi stilettolar ile 
tamamladı. Buraya kadar her şey normal. 
Fakat İngiliz basını ilginç bir iddia ortaya 
attı ve Kraliyet ailesi mensuplarının siyah 
opak çorap giymesinin yasak olduğunu 
söyledi. Eğer bu iddia doğruysa Kate 
Middleton bu yasağı delmiş oldu. Moda 
uzmanları ise düşese bu tarz çorabın çok 
yakıştığından hem fikir. Neler olacağını 
bizde sizler gibi merak ediyor ve ilgiyle 
takip ediyoruz. 
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DÜNYA MARKALARININ Gucci, Versace gibi dünyaca ünlü markaların 2020 yılı kış trendlerini 
sizin için araştırdık. Tasarımcılar bu kışta koleksiyonlarını çoraplarla 
birlikte renklendiriyor. Renkli, dantelli ve opak çoraplar dünya 
markalarının yeni yılda gözdesi.

Kış geldi, montlar saklandıkları yerden çıktı. Artık renk-
li çorap giymeyeceğiz diye üzülmeyin. Çünkü aslında 
bu düşüncelerin tam tersi bir döneme giriyoruz. Moda 
tasarımcıları teknolojinin ilerlemesi ile birlikte altın 

çağlarını yaşıyorlar. Farklı ve sıradışı koleksiyonlarını bir bir 
tanıtan dünyaca ünlü markalar, 2020 yılının renkli geçeceğini 
bir kez daha gösterdi. Versace mavi, kırmızı birbirinden renkli 
çoraplarla farkını bir kez daha ortaya koyarken, opak çoraplardan 
vazgeçmeyenlerde vardı şüphesiz… Tabi diğer taraftan ne olursa 
olsun naylon çoraplar takım elbiselerinin vazgeçilmezi. Kısacası 
bu sayımızda, 2020 yılının ilk günlerini yaşadığımız şu günlerde 
sizler için dünyaca ünlü markaların son trendlerini araştırdık. 
Keyifli okumalar. 

TRENDLERİ

Dünyanın en ünlü ve prestijli moda markalarından 
biri olan Gucci, 2020 yılında tercihini beyaz 
çoraplardan yana kullanıyor. Kışın soğuk havaya 
inat aynı renk ayakkabı ile kombinleyeceğiniz 
Gucci çorapları kişiye maskülen bir hava katıyor.

Chanel markası, 
opak çorapları 
koleksiyonlarında 
kullanmayı seven 
dünyaca ünlü 
isimlerden biri. Bu kış, 
takım elbiselerinin 
altına beyaz opak 
çorap tercih ederseniz.

Fendi, logosunu 
özellikle külotlu 

çoraplarda kullanmaya 
bayılıyor. 2020 yılında 

kahverengi takımınızın 
altına giyeceğiniz hafif 

transparan Fendi logolu 
çorap, sizi davetlerde 

bir adım daha ön plana 
çıkaracak.

Miu Miu markası da çizgili çoraplardan yana. 
Klasik bir takımın altına bile çizgili bu çorapları 
kullanabilirsiniz.

Giorgio Armani, Milano Moda Haftası’nda 
2020 yılı koleksiyonunu tanıttı. Diğer 
yıllarda olduğu gibi klasik çizgisinden 
taviz vermeyen ünlü moda markasının 
çoraptan yana tercihi yine siyah naylon 
çoraplar. 
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Christian Dior, 2020 yılında ekose çılgınlığı 
başlatıyor. Bilhassa ceketlerinde kırmızı ve 
siyah renklerde ekoseleri tercih eden marka 
ince topuklu ayakkabının içerisine soğuğa 
inat soket çoraplar kullanmaktan yana… 
Şeffaf ve siyah çoraplar ekose takımların 
altına çok yakışıyor.

90 ülkede 2.254 mağazası bulunan 
Max Mara, 2020 yılı koleksiyonunda 
ekosenin yanı sıra hayvan desenleri 

kullanmayı tercih eden dünyaca 
ünlü markalardan biri oldu. Kalın 

kazakların altına siyah opak çoraplar 
firma tasarımcılarının tercihi oldu.

Ve sırada tül 
detayından asla 

vazgeçmeyen 
Prada var. Dev 

isim geçmiş 
yıllarda olduğu 
gibi farklılığını 

bir kez daha 
ortaya koyuyor 

ve tülden külotlu 
çoraplarla 

maskülen ve 
sıradışı bir 

hava katıyor 
kıyafetlerine.

Versace demek 
cesaret demektir… 
Versace demek 
sıradışılık 
demektir. Versace 
demek yenilik 
demektir. Versace 
çorapları 2020 
yılında tasarımı 
yeniden yazıyor. 
Hem renk hem 
de desenleri ile 
birlikte harika. 

OR-AL ÇORAP SAN. ve TİC. A.Ş.
Hocahanı Sokak Bahtiyar Han. No: 49 Yeşildirek - Eminönü - İstanbul

Tel: 0(212) 522 82 88 - 512 50 83 Faks: 0(212) 513 95 59
www.bellacalze.com.tr     www.or-al.com.tr     info@bellacalze.com.tr
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kotalarının kalktığı yılda, Türkiye’nin 
Avrupa pazarına yaptığı çorap ihra-
catında ortalama fiyatlar 0.50 avro 
seviyelerindeyken, fiyatlar hızlı bir 
sekilde artmış ve 2010 civarında 0.60 
avro üzerine çıkmıştır. Bu dönemdeki 
artışın en önemli nedeni, ucuz çorap 
segmentini Çin’li ihracatçılara kaptır-
mamız sonucu ortalama fiyatlarımı-
zın artmış olmasıdır diye düşünüyo-
rum.  Türkiye’nin  çorap ihracat fiyatı 
ani bir artışla, 2011 yılının Eylül ayında 
0.83 avro ile zirve yapmaktadır.  2010 
yılında yaşanan pamuk fiyatlarında 
görülen ani artış, bizim 2011 yılında 
çorap ihracat fiyatlarımızın zirve 
yapmasına neden oldu.  O yılı çok iyi 
hatırlıyorum.  2010 yılında Çinli çorap 
üreticileri, pamuk fiyatlarındaki artışı 
bizden önce görmüş, Avrupa’ya satış 

ÇİN VE TÜRKİYE ÇORAP FİYATLARI

Mithat Aracı
Dakong Türkiye Temsilciliği 

Dergimizin bu sayısında sizlere, 
EUROSTAT’dan sağladığım, 
tüm çorap kategorilerinin top-
lamını içeren rakamlarla, Av-

rupa çorap ithalat pazarında Türkiye 
ve Çin ortalama fiyatlarının analizini 
yapmaya çalışacağım.  Avrupa çorap 
ithalatında %45-50 aralığında pazar 
payına sahip en büyük oyuncu Çin ile 
%28-33 aralığında pazar payı sahibi 
Türkiye arasındaki fiyat trend deği-
şimlerini, gelecekte bu pazarda neler 
yapabileceğimizin bir öncü göstergesi 
olması açısından önemsemekteyim.

Türkiye fiyatları 2011, Çin 
fiyatları ise 2015 yılında 
zirve yapıyor
2004 yılında, Grafik 1’de görebileceği-
niz gibi, Çin’e Avrupa pazarında çorap 

UZUN VADEDE 
YAKINSAMA TRENDİ  
İÇİNDELER

fiyatlarını arttırmaya çalışmış, bu ne-
denle Avrupalı alıcılar Türkiye’ye 2010 
yılında akın etmişti. Biz ise pamuk 
fiyatlarındaki artışın iplik fiyatların-
da yaratacağı artışı geç algılamış ve 
artan iplik fiyatlarının kardaki negatif 
etkisini daha sonra yaşayıp görmüş-
tük.  Bu nedenle Tükiye 2011 yılında 
hem artan iplik fiyat etkisini yansıtan 
hemde kısmen 2010 yılının zararlarını 
da karşı karşılamak üzere çorap ihraç 
fiyatlarında ciddi bir artış yapmıştı.
Çin’li çorap ihracatçıları için ise, 2004 
yılında kotaların kalması sonra-
sı, Avrupa pazarına atak yapmaya 
başladıklarında, ortalama çorap 
satış fiyatları 0.20 avronun biraz 
üzeriymiş.  Çin ortalama fiyatları, 
Türkiye’nin aksine,  2010 yılına kadar 
çok küçük artışlar yaşamış, 2010-2013 
döneminde artan iplik fiyatlarıyla az 
bir miktar artmış, ama bir nedenle 
2015 yılının Ekim ayında 0.57 avro ile 
zirve yapmıştır.  Bizim fiyat zirvemiz 
2011 yılı iken Çin’lilerin fiyat zirvesi 
neden 2015 yıl olabilir?  2015 yılında 
hepimizin bildiği gibi Avro/Usd kuru 
1.38 seviyesinden hızla 1.1 seviyesine 
düşünce, maliyetlerini ve tahminen 
fiyatlarını da dolar bazında yapan 
Çin’li çorap ihracatçıları Avrupa’lı 
çorap ithalatçılarından daha fazla 
Avro talep etmişlerdir. 2004 yılındaki 
1.20 avro/usd paritesinden 2008 yı-
lında hızla 1.60 rakamına çıkan avro/
dolar paritesi, o dönemde tam tersine, 
Çin’li çorapçıların fiyatlarının Avrupa 
pazarında düşük tutmalarına yardım-
cı olmuştu.  Bizim için ise, Çin’in tam 
tersine, Avro’nun dolar karşısında 
düşük seyretmesi, Çin çorap ihracat 
fiyatlarını arttırması yönünde baskı 
yapması nedeniyle, bizim için daha 
pozitif bir görüntü vermektedir.  An-
cak Dolar karşısında düşük seyreden 
Avro paritesi, aynı zamanda Türk 
lirası karşısında da güçsüz kaldığın-
dan, bu etki bizi, maaesef 2013 yılına 
kadar negatif etkilemekteydi. Ancak 
2013 ile başlayan süreçte, TL nin hem 
Dolar hemde Avro karşısındaki hızlı 
değer kaybı bizim elimizi bir miktar 
kuvvetlendirmiştir.  Ancak 2019 yı-
lında görülen TL kurundaki stabilite, 
artan maliyetleri karşılamaktan uzak 
bir görüntü verirken, 2019 perfor-
mansımızdaki yavaşlamayı da kısmen 
açıklamaktadır.  Diğer bir neden de 

hepimizin bildiği gibi Avrupa ekono-
milerinde görülen yavaşlamadır. 

Çin-Türkiye fiyat oranı 2010 
yılında zirve, 2015 sonunda 
ise tavan yapmış
Avrupa çorap ihracatında Türkiye, 
Grafik 2 de görebileceğiniz gibi, ihra-
catı çoğunlukla orta ve üst segmentte 
olması  nedeniyle, ihracatında ucuz 
ve orta segment çoraplar ağırlıklı 
yer tutan Çin’e göre 2004-2019 yılları 
aralığında, fiyat olarak hep daha pa-
halıdır. Türkiye’nin Çin ile olan fiyat 
makası 2004-2019 yılları arasında, 
Grafik 2’de görebileceğiniz gibi, çok 
ciddi dalgallanmala göstermektedir. 
2004 yılında kotaların Çin’e kotaların 
kalktığı ilk yılda Çin fiyatları üzerin-
de %85 daha pahalı olan ortalama 

fiyatlarımız, Haziran 2010 ayında 
%132 seviyesinde zirve yapmıştır.  Bu 
tarihten sonra Çin ile aramızdaki fiyat 
uçurumu hızla düşmeye başlamış, 
2016 yılının Mart ayında %56 ile en 
düşük seviyesini görmüştür.  Yazımda 
kullandığım son rakam 2019 Haziran 
ayına ait olup %63 seviyesindedir.
Bu ciddi dalğalanmanın nedeni nedir 
acaba?  Yazımın önceki bölümün-
de bahsettiğim gibi, Dolar bazın-
da maliyet yapan Çin, 2010 yılına 
kadar Avro’nun Dolar karşısında 
değer kazanması nedeniyle artan 
maliyetlerini Avro bazında fiyatla-
rına yansıtmama lüksüne sahiptir. 
Türkiye tarafında ise, ucuz çorap-
ların ihracatını Çin’e kaptırması 
nedeniyle fiyat ortlaması artmış ve 
bu dönemde, TL’nin Avro karşısında 
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değer kazanmasının da etkisiyle, 
Türkiye’nin Avrupa’ya yaptığı çorap 
ihracat fiyat ortalamasında ciddi 
artışlar görülmüştür.  Bu nedenle 
2004-2011 yılları arası Çin  ile olan 
fiyat makası oldukça açılmıştır.  2011 
sonrası ise, Türkiye’nin fiyat baskısı 
gördüğü ve fiyatlarını arttıramadığı 
bir dönemi  yaşamaktayız, Grafik 2’ye 
baktığımızda.  Çin ise 2011 sonrası 
dönemde fiyatlarını arttırmaya baş-
lamış, bu artış 2015 sonrası Avro’nun 
dolar karşısında hızla zayıflamasıyla 
ve Çin’in son yıllarda başta işçilik 
olmak üzere artan maliyetlerini 
fiyatlarına yansıtması nedeniyle, 
Çin fiyatlarını çok hızlı arttrımış, bu 
da aramızdaki fiyat farkının kapan-
masına yol açmıştır.  Önümüzdeki 
dönemde aramızdaki fiyat makasının 
daha da azalması olasımı? Sorusuna 
cevabım; Avro’nun dolar karşısın-
daki değer artışının önümüzdeki 3-5 
yılda 1.30-35’lere kadar ulaşabileceği 
tahminimin (fiyatı düşüren etken),  
Çin’in artan maliyetlerini (fiyatı art-
tıran etken)  kompanse edebileceği-
ni, bu durumda ise, Çin ile aramızda-
ki fiyat makasında fazla bir değişme 
görmediğim şeklinde olacaktır. 

Türkiye ve Çin avrupa çorap 
ithalat Fiyatlarına doğru 
yakınsama trendi içindeler
Analizimi, birde Türkiye ve Çin’in 
Avrupa’nın ortalama çorap ithalat 
fiyatlarına göre, kendilerini nasıl 
konumlandırdıkları sorusuna cevap 
bulmak üzere derinleştirdiğimde, 
Grafik 3’de görebileceğiniz gibi şu 

çıkarımlarda bulunabiliriz.
Türkiye, 2004 yılında, Çin henüz 
yüklü bir şekilde devreye girmeden 
önce, neredeyse pazarın ana aktörü 
olarak domine ettiği pazarda, fiyatı da 
ortalama fiyatlara göre %100 sevi-
yesindeymiş. 2004 yılından sonra, 
Türkiye fiyatı ortalamalara göre hızla 
artarak, Haziran 2010 tarihinde %150 
rakamında zirve yapmaktadır.  Yani 
bu tarihte Türkiye çorap ihracat 
fiyatları, Avrupa ortalamasından %50 
daha pahalıdır. 2010 Haziran tarihin-
den sonra Türkiye fiyatları, göreceli 
olarak azalmış ve Mart 2016 tarihinde 
fiyatları ortalamanın %23 fazlasına 
kadar geri çekilmiştir. Analizimdeki 
son rakam Ocak 2019 tarihli olup %30 
ortalamaya göre %30 daha pahalı 
şeklindedir.
Çin ise, 2004 yılında başladığı atağına, 
Avrupa ortalama fiyatlarına göre 
%50 mertebesinde, yani yarı yarıya 
ucuz bir şekilde başlamıştır.  Grafik 
2’de göreceğiniz gibi, 2004 yılından 

2019 yılına kadar, Çin fiyatları hiç 
durmadan bir trend dahilinde artış 
göstermektedir. Ocak 2016 tarihin-
de, ortalama Avrupa çorap ithalat 
fiyatlarının %80’ine çıkan Çin çorap 
fiyatları, 2019 Ocak ayı itibarıyla %79 
mertebesine ulaşmıştır. 
Uzun vadeli trendlere bakıldığında; 
Türkiye fiyat olarak Avrupa ortalama-
sının %100’üne doğru aşağı yönlü yol 
alırken, Çin’de yukarı yönlü %100’e 
doğru yol almaktadır. Diğer bir de-
yişle, uzun vadede fiyatlarımız Çin ile 
yakınsama içine girme yolundadır. Bu 
durumun teknik olarak mümkün olup 
olamayacağını irdelersek, cevabım 
bu durumun mevcut pazar yapısıyla 
mümkün olamayacağıdır.  Nedeni ise, 
bizler Avrupa çorap ithalat pazarının 
orta ve üst segmentinde yer alırken, 
Çin’li çorapçıların ise orta ve alt 
fiyat segmentinde yer almasıdır.  Bu 
durum bu şekilde devam ettiği sürece, 
fiyatlarımızın uzun vadede de olsa 
benzer konuma gelmesi mümkün 
olamaz.  Ancak bir şartla olabilir, o da; 
Türkiye’nin de Çin’in ucuz ve volümlü 
olan orta-alt fiyat segmentine girmesi 
olasılığıdır.  Son dönemde yaşamakta 
olduğumuz,  İstanbul dışı şehirlerde 
yapılan binlerle ifade edilen makina 
sayılarıyla yapılan yeni yatırımlar 
devam ettiği sürece, Türkiye ve Çin 
fiyatlarının uzun vadede yakınsama 
olasılığına katkı yapabilir. Uzun 
vade olarak acaba kaç yıl sonrasında 
bu olasılık mümkün? Grafik 3’deki 
trendlerin birleşme noktası olan %100 
noktasına mevcut trenddeki hızla 
gidildiğinde, hem Çin hemde Türkiye 
yaklaşık 13-15 yıl sonra fiyatlarında 
yakınsama sağlayabilir diyebiliriz.  O 
tarih geldiğinde ise, Türkiye çorapta 
Avrupa’nın Çin’i olabilecektir.
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Pek çok kurum ve kuruluş, sosyal 
sorumluluk projelerinde çorabı 
kullanıyor. Kimi ‘kadına karşı 
şiddetin başına çorap örüyoruz’ 

derken, kimi de ‘askıda çorap’ uygula-
ması ile ihtiyaç sahibi olan insanların 
ücretsiz bir şekilde ayaklarını ısıtması 
için kampanya başlatıyor. Bu birbi-
rinden değerli ve de anlamlı projeleri 
saymakla bitmiyor, fakat biz yine de 
elimizden geldiğince dergimizin 2020 
yılının ilk sayısında bu çalışmalara yer 
vermek istedik. Hepimize ve tüm mar-
kalarımıza örnek olması temennisi ile. 
İşte bu örneklerden birkaçı:

Penti kadına şiddetin 
başına çorap ördü
Kadına yönelik şiddete dur demek 
ve toplumsal farkındalığı artırmak 
hedefiyle her yıl kurumsal sosyal so-
rumluluk projelerine imza atan Penti, 

bu yıl da kadına şiddetin başına çorap 
örmeye devam ediyor. Yüzde 85’lik 
kadın çalışan oranıyla kadın dostu şir-
ketler arasında zirveye adını yazdıran 
ve kadının toplumda güçlenmesine 
yönelik yaptığı çalışmalarla dikkatleri 
üzerine çeken Penti, kadınların ya-
nında olmaya devam ediyor. 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulus-
lararası Mücadele Günü için Türkiye 
Kadın Dernekleri Federasyonu ile iş 
birliği ile gerçekleştiren Penti ‘Kadına 
Şiddetin Başına Çorap Örüyoruz’ 
kampanyası ile www.penti.com üze-
rinden satışa çıkardığı kırmızı külotlu 
çorapların gelirini Aile İçi Şiddet Acil 
Yardım Hattı’na bağışladı.  

Delfa Alfa Çorap çalışanlarının 
maskeli farkındalığı
Yaptığı sosyal sorumluluk proje-
leriyle adından söz ettiren Düzce 

Bir çift çorabın aslında sadece çorap olmadığını kanıtlamak için yola çıkan kurum ve kuruluşlar, bazen 
de sadece bireyler yapmış oldukları sosyal sorumluluk projeleri ile yüzümüzü güldürüyor. 

SOSYAL SORUMLULUK 

inanılmaz gücü
ÇORABIN

İşçileri Dayanışma Derneği ve Delta 
Alfa Çorap Fabrikası çalışanları, 2-8 
Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda 
tüm Türkiye'de 'Maskemi Takarım 
Farkındalık Oluştururum' diyerek 
renkli etkinlikler hayata geçiren 
LÖSEV'e destek amacıyla fabrika 
bahçesinde toplanarak maskelerini 
taktı. Çalışanların farkındalık oluştur-
mak amacıyla düzenlenen etkinlikte 
gösterdikleri duyarlılık takdir topladı. 
Çorap fabrikası çalışanları geçtiğimiz 
aylarda da Düzce’nin daha yaşanabilir 
bir şehir olması için Cumayeri’nde 
yaptıkları hatıra ormanına 600 fidan 
dikmişlerdi. 

Çoraplarla ilmek ilmek
sevgi yayıyorlar
Samsun'un İlkadım ilçesinde Kazım 
Orbay İlkokulu Okul Aile Birliği ve 

Bir çift çorabın aslında 
hayat kurtardığını 
biliyor muydunuz? 
Bugün sadece ülkemizde 
değil, dünyanın dört 
bir yanında da çoraplar 
sadece ayaklarımızı 
ısıtmakla kalmıyor, 
insanlara olan inancımızı 
da pekiştiriyor ve 
kuvvetlendiriyor.

PROJELERİNDE 
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öğretmenleri tarafından hazırlanan 
“İlmek İlmek Sevgi” projesi kapsa-
mında toplanan kışlık giyecekler, 
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki köy 
okullarında öğrenim gören ihtiyaç 
sahibi öğrencilere gönderilecek. Proje 
kapsamında gönderilecek giyecekler 
arasında çoraplar başı çekiyor. Ço-
rapların yanı sıra  atkı, eldicen, mont, 
içlik ve çok sayıda bere de var.

Manavgat’ta başladı,
çığ gibi büyüdü
Manavgat merkezli sosyal sorumluluk 
projesi “Hayallerimin Elinden Tut, 
Çocuklar Üşümesin” kampanyası kap-
samında 4'üncü kez atkı ve bere et-
kinliği gerçekleştiriliyor.  Manavgatın 
yanısıra Türkiyenin değişik noktala-
rında bir araya gelen gönüllü kadınlar 
sadece geçtiğimiz yıl 3000'den fazla 
öğrenciye atkı, bere, eldiven ve çorap 
gönderdi.

EVSİZLERİN İLK 
İSTEĞİ ÇORAPLAR
Yurt dışında da çok sayıda sosyal 
sorumluluk projesinin içerisinde yer 
alıyor çoraplar. Özellikle Amerika’da 
‘evsizler’ olarak adlandırılan kesimin 
fazla olması pek çok çorap firmasını 
harekete geçirmiş bir durumda. 
Çünkü evsizlerin en çok ihtiyaç 
duyduğu ürünlerden belkide en 
başı çekeni, çoraplar. Çok sayıda 
kurum ve kuruluş, çoğu zamanda 
sadece bireyler sokakta kalan 
insanlara çorap dağıtıyor. Kimi 
zamanda yurt dışı meşeli bir çorap 
firmasından bir çorap aldığınız 
zaman, aynı zamanda bir evsize 
de bir çift çorap hediye etmiş 
oluyorsunuz. Örneğin, bundan 
birkaç yıl önce Tom Costello ve eşi 
“The Joy of Socks” firmasını kurdu. 
Amaçları sadece evsizlere çorap 
dağıtmaktı. Ve başardılar. Kısa 
sürede binlerce evsize ulaştılar 
ve yaptıkları çoraplarla ayaklarını 
ısıttılar. 2015 yılında kurulan Pals 
Socks firması da “Şanslı Bilezik” 
oluşumuna çorap desteğinde 
bulunuyor. Bu oluşum gençler 
tarafından işletilen ve kar amacı 
gütmeyen bir kuruluş. The Sock 
Drawer firması da kadınları, 
çocukları ve hayvanları destekleyen 
pek çok organizasyona sponsor 
oluyor. Bombas Socks’tan 
alacağınız bir çift çorap sayesinde 
aynı zamanda bir evsize bir çift 
çorap hediye etmiş oluyorsunuz. 
Bombas bu zamana kadar 10 
milyondan fazla evsize çorap 
yardımında bulunmuş. Bu örnekleri 
uzatabilmek mümkün. Özellikle 
Amerika’daki çorap markaları bu 
konuda oldukça duyarlı. Son olarak 
geçtiğimiz yıllarda İngiltere’de 
uygulamaya konulan çorap 
otomatına değinelim. Evsizler için 
faaliyet gösteren Action Hunger 
isimli yardım kuruluşu tarafından 
otomatlar İngiltere’nin Nottingham 
kentinde belirli noktalara 
yerleştirildi. Bu otomatların içerisine 
temiz havlu, sandviç ve tabii ki 
çoraplar konuldu. Amaç, evsiz 
insanların temel ihtiyaçlarının 
karşılanmasıydı. 

hayata geçmesi. Bir diğer haberimiz 
de Manavgat’tan geldi. Geçtiğimiz 
aylarda turistlerin en çok ziyaret ettiği 
camilerden biri olan Külliye Camii’de, 
turistlerin camiyi çıplak ayakla 
ziyaret etmemeleri için askıda çorap 
uygulaması başlatılmış ve yoğun ilgi 
görmüştü. 

Lösemili çocuklara çorap bağışı
yürekleri ısıttı
LÖSEV’in “Emek Atölyesi Projesi” 
kapsamında bir araya gelen yüzler-
ce kadın, 20 gün boyunca ördükleri 
atkı, bere, çorap ve eldiveni Lösemili 
Çocuklar Evine bağışladı. Örgüden ya-
pılan birbirinden renkli oyuncaklar da 
örülen kışlık ürünlerle birlikte lösemili 
minikleri sevindirmek için yola çıkarıl-
dı. Küçükçekmece Belediyesi Hünerli 
Eller Çarşısı'nda bulunan kadınlar, 
soğuk kış günlerinde ısınmaları için 
lösemili çocuklar için atkı, bere, çorap 
ve eldiven ördü. Lösemili çocuklar için 
bir araya gelen kadınlar hünerlerini 
sergileyerek hazırladıkları kışlıkları, 
Lösemili Çocuklar Evi'ne ulaştırılmak 
üzere elleriyle paketledi. 400 kadının 
20 günde yaptığı örgüler LÖSEV'in 
Emek Atölyesi Projesi kapsamında ba-
ğışlandı. Lösemili minikleri sevindir-
mek isteyen kadınlar, ördükleri birbi-
rinden eğlenceli ve renkli oyuncakları 
da çocuklar için yola çıkardı.

İhtiyaç sahipleri için
“Askıda Çorap” projesi
Sivas'ın Zara ilçesinde kaymakamlık 
tarafından “Askıda Çorap” projesi 
başlatıldı.  Proje ekibi tarafından 
ilçe merkezindeki cami duvarlarına 
ihtiyaç sahipleri için çoraplar monte 
edildi. İsteyen vatandaşlar bu çorapla-
ra ücretsiz olarak sahip olabiliyorlar. 
Hedef, ilçe merkezindeki camilerde 
başlatılan projenin köy camilerinde de 
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Çoraplar artık kıyafetimizin ta-
mamlayıcı bir aksesuarı değil, ta 
kendisi… Kışın en soğuk günlerini 
yaşadığımız şu günlerde çoraplar 

artık hayatımızın her dakikasında varlar. 
Özellikle opak çoraplar… Ten göster-
meyen kalın çoraplar olarak ifade edilen 
bu çorap türü, soğuk mevsimlerinde 

vazgeçilmezi. Fakat artık sadece siyah 
değil, rengârenk opak çorapları kıyafe-
timizle kombinliyoruz. Okula giderken, 
yemeklerde, ofiste ve hatta davetlerde 
bile kullanabileceğiniz renkli opak çorap-
ları 2020 yılının ilk aylarının da gözdesi 
olacak. Aslına bakarsanız son birkaç yıldır 
ünlü çorap markaları özellikle renkli opak 

Opak çoraplara

Merhaba

çorapları koleksiyonlarının zirvesine 
oturttu. Örneğin ülkemizin en önemli 
çorap markalarından biri olan Penti’nin 
bu yılki koleksiyonunda da renkli opak 
çoraplar dikkatleri üstüne bir mıknatıs 
misali çekiyor. Kırmızı, sarı, yeşil… Ço-
raplar cıvıl cıvıl… Enerji ve poziflik veren 
opak çoraplar soğuktan da koruma özel-
liğine sahip. Ayrıca sadece renkli değil, 
çizgili, desenli, mat ve parlak özellikleri 
ile opak çorapları bu yılda çok sevece-
ğiz ve gardırobumuzun başköşesinden 
ayırmayacağız. İtalya’nın ünlü çorap 
markası Calzedonia’nın da 2020 koleksi-
yonunda vazgeçilmezi arasında yer alıyor 
opak çoraplar. Başarılı çorap markası 
yeni dönemin çoraplarının tanıtımında 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi efsane isim 
Julia Roberts ile anlaştığını duyurmuş ve 
reklamlarını medyaya servis etmişti. Bu 
tanıtım filmlerinde de ünlü oyuncunun 
opak çorapları giydiğine tanık olmuştuk. 
Pierre Cardin, Marks and Spencer, Suwen  
ve Katıa&Bony gibi markalarda opak 
çoraplara ‘merhaba’ diyen isimler. Opak 
çoraplar ince klasik çorapları tahtından 
eder mi bilinmez ama pantolonların 
krallığını elinden almaya aday oldukları 
kesin. Özellikle de kış mevsiminde. 

Merhaba soğuktan koruyan, bir gömleğin altına 
bile giyerek hem klasik hem de spor bir hava 
yaratan opak çoraplar… Kırmızı, yeşil, mavi…. 
Hepinize merhaba! Opak çoraplar saklandıkları 
dolaplardan çıkıyorlar. 

www.csd.org.tr
ÇSD’DEN...

65Çorapland Temmuz-Ağustos 2016
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Ayakkabı modası bu kış 
kendini yeniden tanımlıyor. 
Hem de çoraplarla birlikte. 
Yeni trend, çorap botlar. 
Şık, zarif ve maskülen! Tek 
kelime ile birbirinden renkli ve 
çarpıcı bu çorap botlarla göz 
kamaştıracaksınız. 

Bu sezonun trendi 
çorap botların kullanımı 
oldukça kolay. Sadece 

tek bir hareketle 
çorap botunuzu giyip, 

çıkarabiliyorsunuz.

Moda tasarımcıları özellikle çorap botların 
topuk kısmında bu sezon bir hayli iddialı 

çalışmalara imza attılar. Topuklar çoğunlukla 
şeffaf yahut camdan. 
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TREND

Bu kışın muhteşem ikilisi; 

ÇORAP BOTLAR kış geldi gelecek derken, 
kapımızı çalan yağmurlar ve 
buz gibi hava 12 ayın en güzel 
mevsiminin çoktan yanı ba-

şımızda olduğunu söylüyor. Hem de 
bu sefer sessizce değil, gümbür güm-
bür. Ve botlar çoktan kaldırıldıkları 
raflardan çıktılar. Fakat siz yine de 
onları rafta tutmaya devam edebilir-
siniz. Çünkü bu yılın kış modası, ço-
rap botlar. Şık ve zarif görünümleri-
nin yanı sıra maskülen bir hava veren 
çorap botlar kaba tabir ile ayakkabı 
tabanı ile bir çift çorabın birleşi-

minden oluşuyor. Çorap çizmeleri 
bilmeyenimiz yoktur. Moda tasarım-
cıları çorap çizmelerden ilham alarak 
şimdi de çorap botları yaptı. Hem de 
rengarenk! Sadece koyu tercihlerin 
olmadığı, aksine yeşil ve kırmızı gibi 
net renklerin bilhassa kullanıldığı 
çorap botları, bir takım elbisenin al-
tına bile gönül rahatlığı ile giyebilir-
siniz. Son olarak çorap botların güzel 
gözükmelerinin yanı sıra bileklerinizi 
ve bacak boyunuzu olduğundan 
daha uzun göstereceğini de özellikle 
belirtelim….

Çorapla botlar 
bileklere kadar 

uzandığı gibi aynı 
zamanda diz altı 
olanları da var.
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Dolce & Gabbana 
ve Fendi de çorap 

bot furyasına katılan 
markalardan. 

Çorap botlarda sivri burunlar 
dikkat çekiyor. Şık bir takım 
elbisenin altında çok hoş ve 

maskülen bir hava yaratıyorlar.
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her iki zirvede de BTSR firmasının 
mevcut ürünleri olan iplik kopma 
sensörleri, kalite sensörleri ve 
elektronik tansiyon kontrollü 

besleme cihazlarının yanında piyasaya 
yeni sunulacak olan IRIDIUM iplik kalite 
sensörü, Ultrafeeder2 & Unico2 besleme 
cihazları ve firmaların Endüstri 4.0 çalış-
malarına destek sağlayacak olan PC-LINK 
Web yazılım sisteminin de detaylarını 10 
Aralık 2019 tarihinde İstanbul Polat Rena-
issance Otelde ve 12 Aralık 2019 tarihinde 
ise Gaziantep Divan Otel’de katılımcılarla 
paylaştı. Gerçekleştirilen teknoloji zirve-
sinde Teksel Tekstil A.Ş. firmasıyla ilgili 

Türkiye’de Teksel Tekstil’in uzun yıllardır distribütörlüğünü yaptığı İtalyan BTSR firması, mevcut ve yeni 
geliştirdiği ürünleri Türk Tekstil sektörünün temsilcilerine İstanbul ve Gaziantep’te düzenlemiş olduğu 
teknoloji zirvesi ile tanıttı.

TEKSTİL SEKTÖRÜ,  
TEKNOLOJİ ZİRVESİNDE BULUŞTU

bilgiler de verildi. 1987 yılında İstanbul’da 
kurulan firma bugün sektörlerinde dene-
yimli 45 kişilik uzman kadrosuyla tekstil 
makineleri, yedek parça ve aksamları 
konusunda uluslararası 14 firmanın Türki-
ye’deki temsilciliğini yapmakta.

40’dan fazla ülkede varlar
Açılış konuşmasının ardından BTSR Satış 
ve Pazarlama Genel Müdürü Angelo 
Rizzo, firma ve ürünleriyle ilgili bir sunum 
gerçekleştirdi. 1979 yılında İtalya’da 
kurulan BTSR firması, 100’den fazla çalışa-
nıyla hizmet veriyor. Yenilikçi ve gelişim 
odaklı kültür yapısına sahip olan firma, 

200’den fazla Makine Üreticisine (OEM) 
ürünleri ile teknolojik destek sağlıyor, 
3000’den fazla Tekstil / Teknik Tekstil 
son kullanıcısı ve 40’dan fazla ülkede 
nitelikli çözüm ortakları ile çalışıyor. 
BTSR firmasının ana sektör uygulamaları 
hakkında da bilgi veren Rizzo, “Bayan 
ince ve soket çorap, yuvarlak örme, medi-
kal, seamless, iplik hazırlık uygulamaları, 
teknik tekstil, halı, hijyen ve bebek bezi 
prosesleri alanında hizmet veriyoruz.” 
dedi. Angelo Rizzo, BTSR firmasının 
tekstil uygulamalarında lider şirketler 
için iplik kopma takip sensörleri, tansi-
yon kontrollü iplik besleme çözümleri ve 

iplik kalite kontrol proseslerinde global 
bir referans olduğunu dile getirdi. Angelo 
Rizzo’nun ardından İstanbul Teknik Üni-
versitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarım 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent 
Özipek, ‘Tekstilde Yeni Ufuklar’ konulu 
bir sunum yaptı. Sonrasında gerçekleş-
tirilen paralel sunumlarda ise sektörlere 
özel BTSR uygulamaları, Teksel Tekstil 
Bölge Satış Müdürleri tarafından detaylı 
olarak sektör temsilcilerine aktarıldı. So-
ru cevap kısmında katılımcılar üretimde 
yaşadıkları sorunlara BTSR ürünleri ile 
nasıl çözüm sağlayacaklarına dair bilgi 
aldılar.

Çığır açacak
Sunumların ardından BTSR Satış ve 
Teknik Servis Yetkilisi Claudio Marini 
iplik kalite kontrol alanında çığır açacak 
Iridium sistemi hakkında bilgi verdi. Ma-
rini, “İpliğin kalitesini kontrol etmek için 
geliştirilen hızlı bir sensör olan Iridium, 3 
boyutlu okuma ve renk analiz sistemi-
dir. Optik okuyucu sayesinde bu yeni 
sensör, her koşulda ipliğin konumunu ve 
boyutunu tespit edebiliyor. Bu sisteme 
eklenen diğer bir sensör ile renkler oku-
nabilecek. Kirlilik nedeniyle ipliğin doğal 
rengi değişir. Bu kusurları tespit edecek 
olan sensör sayesinde iplik fabrikaların-
daki proseslerde daha kaliteli sonuçlar 
alınabilecek ve PC-LINK yazılım sistemi 
ile üreticiler, diledikleri gibi raporlama 
yaptırabilecek” diye konuştu.
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TEMU’nun hikayesinden biraz 
bahseder misiniz?
27 sene Almanya’da yaşadıktan 
sonra kesin dönüş yaptım. Dön-

düğümde Türkçe bile konuşamıyordum. 
Kardeşim ve ortağım Muhittin Sağlam 
inşaat sektöründe idi. Bugün benim 
çocuklarım da inşaat yapıyorlar. Fakat 
kardeşim bu kadar güçlüyken benim 
orada olmama gerek yoktu. Ben de araş-
tırdım ve Muhittin’in desteği ile birlikte 
çorap sektörüne girdik. Benim aklımda 
hep Almanya’ya çalışmak vardı. İhracat 
yapmak istiyordum. 

Almanya biraz da kaderinizi 
belirlemiş…
Aynen öyle. Ben Almanları çok severim 
ve saygı duyarım. Ayrıca onlarla da çok 
iyi anlaşırım. Ne iş yaparsam yapayım 

25 yıllık bir çorap üreticisi Tevfik Sağlam. Almanya’dan kesin dönüş yaptıktan sonra Almanya’ya ihracat 
yapmak hayaliyle kurmuş fabrikasını. Ortağı ve kardeşi Muhittin Sağlam için “O olmasa bunların hiçbiri 
olmazdı” diyor. Sağlam kardeşler yurt içine tek bir parça mal yapmıyor. TEMU çorap gerçek bir ihracatçı 
firma. Fakat İstanbul’da çalışacak adam bulamama sorunu Tevfik Sağlam’ı bıktırmış. Marka artık Sinop’ta 
üretime ağırlık veriyor. 

İSTANBUL’DA ÜRETİM YAPANA 
ALLAH YARDIM ETSİN

hedefim Almanya olacaktı zaten. Fakat 
ben milletini seven birisiyim. Milletine 
hizmet etmek isteyen birisi bana göre ül-
kesini ekonomik olarak dünyaya taşıyan 
kişidir. Benim için mutluluk Türkiye’de 
üretip Almanya’da kabul edilir olmak. 
Benim de misyonum bu. 

Çorapçıların kalbi olan 
Bayrampaşa’da mı  
başladınız siz de?
Evet. 12 makineyle, küçük bir üretici 
olarak ilk yerimizi burada açtık. O zaman 
burası merkezdi. Çok canlıydı. Şimdi bu-
rada üretim yapmak çok zor. İstanbul’da 
üretim yapana Allah yardım etsin. Çalışa-
cak eleman bulmak çok zor burada. Çok 
çok büyük bir sıkıntısı yaşıyoruz. Eleman 
bulamıyoruz. Biz de bu sebeple Sinop 
Organize Sanayi Bölgesinde bin 500 met-

rekare kapalı alanı olan bir fabrika açtık. 
2020 yılı içinde bu alanı genişleteceğiz ve 
üretimimizi belki yakın gelecekte tama-
men oraya kaydıracağız. 

Eleman bulamama sorunu çorap 
sektörüne ya da size mi has 
yoksa genel bir sorun mu?
İstanbul’da hazır giyim elemanı yok. 
Pek çok kişi yabancı çalıştırıyor. Bunu 
kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. 
Çünkü bu tercih çoğunlukla çaresizlik-
ten yapılıyor. Üretimde çalışacak, sebat 
edecek, yetiştirilecek birini bırakın, şoför 
daha bulamaz hale geldik. 

İşsizlik bu kadar yüksekken 
neden eleman yok?
İnsanlar zorlanmak, öğrenmek istemi-
yor. AVM’de güvenlik görevlisi olmayı 

tercih ediyorlar. Ortam sıcak, hiçbir şey 
öğrenmek, zorlanmak, efor sarf etmek 
zorunda değiller. Sabahtan akşama 
oturuyorlar ve maaş az olsa da bununla 
yetinmeyi seçiyorlar. Bunun sebebi 
neden sorusuna ben cevap veremem. Biz 
artık gidiyoruz. Burada kalanlara Allah 
yardım etsin.

Neden Sinop peki?
Ben aslen Nevşehirliyim. Sinop ile hiçbir 
ilişkim yoktu. Benimle birlikte 20 senedir 
çalışan Sinoplu bir ustam var. Zaman 
içinde çok sayıda elemanı da o yetiştirdi 
zaten. Bana hep Sinop’a gidelim, üretim 
daha ucuz, çalışanlar için yaşama şansı 
daha kolay, eleman bulma sorunu da 
olmaz diye ısrar ediyordu. Birkaç kez 
gidip araştırdık. Sinoplu çalışanlarımıza 
sorduk bizimle gelir misiniz diye? Şu an 
bu kararı verdiğim için çok mutluyum. 
Ayrıca çalışanlar da çok mutlu. Mutlu in-
sandan daha çok verim alınıyor bu arada? 
İyi ki yapmışım. 

TEMU çorabın pazarı nedir?
Dediğim gibi çok uzun yıllar orada ya-
şadım. Almanları iyi tanırım ve severim. 
Almanya benim ikinci vatanım. Öyle 
olunca hiçbir zaman pazar arayışı içinde 
olmadım. Metro grubuna çalışıyorum. 
Aldi markasına mal yapıyoruz. Real’e 
çalışıyoruz. Almanya’da mal vermekle 
ilgili bir sıkıntım olmadığı için ekstra bir 
arayışım da olmadı. 

Avrupa pazarında bir 
daralmadan bahsediliyor sizi 
nasıl etkiliyor. 
Ben böyle bir daralma gözlemedim. sipa-
rişlerimiz istikrarlı bir şekilde gidiyor. İyi 
ki Avrupa var. Diğer bütün pazarlara göre 
daha güvenli. Tabii benim durumum 
geneli yansıtıyor mu bilemem. Ufak 

çapta İngiltere ve Hollanda’ya da çalışı-
yorum. Biz güvenilir pazarlara çalışmak 
istiyoruz. Banka garantisi ile kendimizi 
koruyarak çalışmak istiyoruz. O sebeple 
Avrupa bizim için hep birinci tercih.
Ayrıca iç çamaşıra da girdik. D max ola-
rak Almanya’ya çalışıyoruz. Bu markanın 
tek üreticisi biziz. Bu marka ile boxer 
üretimine girmiş durumdayız. İngiltere 
pazarında da Ted Baker gibi markalarla 
devam ediyoruz. 

2019 yılını nasıl 
değerlendiriyorsunuz.  
Türkiye’de özellikle de İstanbul’da 
yaşam çok zor. Kiralar çok yüksek. 
Asgari ücret kaliteli bir yaşam 
kurmak mümkün değil. Ama inanın 
sanayicinin elinde imkan yok. Bizim 
sektörümüzde gelir kuruşlarla 
belirleniyor. Türkiye’de ekonomik 
bir kriz var. Bunu kabul etmek lazım. 

Ama ülke o kadar güçlü ve büyük 
ki bir yanıyla çarklar dönüyor. 2020 
yılında devletten beklentim işverenlere 
destek olmalarıdır. Düşünün bugün 
Almanya denince aklınıza ne geliyor? 
BMW geliyor, Siemens geliyor. Özel 
sektör Almanya’yı Almanya yapmıştır. 
Sanayisi, ekonomisi gelişmemiş bir ülke 
sorunlarını çözemez. Peki bir Siemens 
bir BMW nasıl oluşur? Bu işi yapacak 
insanlara fırsat vererek. 
Bizim ihracat yapan firmalara ihtiyacı-
mız var. Bakın benim sermayem ile üre-
tim yapıp gelir sağlamak yerine bankaya 
koyup faiz almak daha akıllıca. Üretim 
yaptığım bina bana ait. Burayı rahatlıkla 
kiraya verebilirim. Kiraya vermek eğer 
işletmekten daha karlı olursa kim üretim 
yapar? Durum açık net.

Tasarımla ilişkiniz nasıl?
Biz tasarımı dışarıdan destekle çözüyo-
ruz. Oturup bekleme zamanı değil. Biz 
sürekli öneri sunuyoruz. Fakat her sefe-
rinde bizim dediğimiz oluyor diyemeyiz. 
Biz bu noktada yatırım yapacak, trend 
belirleyecek durumda değiliz. Fakat 25 
senelik bir deneyimimiz var ve sürekli 
olarak müşterimize desen önerisinde 
bulunuyoruz. Fakat bunun markalaşma 
ile ilgisi yok. Markalaşmak imkansız. 
Dünyada artık bütün alanlar tutulmuş 
durumda. Bu sermaye yapısı ile bu 
altyapı ile dünyada bir marka tutundur-
mak bana göre mümkün değil. Tasarıma 
bakış açımız bu sebeple sadece müşteri 
memnuniyeti ile ilgili. 

TEMU Çorap, Sinop'ta 1500m2 alanda üretimini sürdürüyor. 
2020 yılında bu yatırım hız kesmeden devam edecek.

D max olarak Almanya’ya çalışıyoruz. Bu markanın tek üreticisi biziz. Bu marka ile iç çamaşırı 
üretimine de girmiş durumdayız. 
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Küçükken en yakın arkadaşımız-
la bağımızın ne kadar güçlü 
olduğunu göstermek için çeşitli 
oyunlar oynardık. Belki de bu-

nun en bilindik olanı; dostluk bileklik-
leriydi… Büyüdük… Teknoloji gelişti, 
hayat değişti. Tüketicilerin istekleri 
bu değişimle birlikte dönüşmüş olsa 
da 7’den 77’ye duygularımız hep aynı 
kaldı. Sevdiklerimizi, değer verdikleri-
mizi mutlu etmek ve her daim onlarla 
birlikte olacağımızın sözünü vermek. 
Bunları neden mi anlatıyoruz? Çünkü 
şimdi size farklı ve sıra dışı bir öneride 
bulunacağız. En yakın arkadaşınızın 

İsterseniz diğer yarınız, isterseniz çok sevdiğiniz bakmaya kıyamadığınız köpeğiniz yahut iş arkadaşınız… 
Super Socks firması sevdiklerimizi adımımızı attığımız her yere götürüyor. 30’dan fazla ülkede satışları olan 
firmanın çoraplarına bayılacaksınız. 

En yakın arkadaşınız 
ADIM ATTIĞINIZ HER YERDE

ya da en sevdiğiniz insanın fotoğra-
fının çoraplarınızda olmasını ister 
miydiniz? Bu soruya ‘evet’ diyen Super 
Socks firması 2017 yılında harekete 
geçti ve eğlenceli bir projeye imza 
attı. Başarılı firmanın başındaki isim 
Charlie Rodman çorapları eğlenceli 
hale getirmek ve sevdiklerimizin her 
daim yanı başımızda hatta ayakucu-
muzda olması için böyle bir çalışmaya 
imza attıklarını söylüyor. Bu çoraplar 
o kadar çok sevildi ki, firma dünya-
nın dört bir yanından sipariş üzerine 
sipariş alıyor.

30’dan fazla ülkede varlar
Şöyle diyor başarılı girişimci: “Çorap-
lar bizim işimiz. Küçükken sevdikle-
rimize bağlılığımızı göstermenin bir 
yolu hep vardı: dostluk bileklikleri, 
pembemsi sözler ya da sadece yemin 
ederim sonsuza kadar en iyi arkadaş 
olacağız. Biz bu bağlılığı çoraplarımıza 
taşımak istedik. Çorapları seviyoruz, 
giyiyoruz, üretiyoruz ve tasarlıyoruz. 
İsterseniz diğer yarınızı, isterseniz 
köpeğinizi, isterseniz de iş arkada-
şınızı çoraplarınızda görebilirsiniz.” 

Bugün Super Socks, 30’dan fazla 
ülkede kullanılmakta ve dünyanın en 
büyük mağazalarında yer almakta. 
Batman, Scooby Doo, Tom ve Jerry gibi 
çizgi film karakterleri ile çoraplarını 
süslemeyi ihmal etmeyen firmanın yıl-
başı, babalar ve anneler günü gibi özel 
günler içinde sıra dışı çorap koleksi-
yonları bulunuyor. İnstagram da 20 
binden fazla takipçisi olan Super Socks 
firmasının çorapların yanı sıra tişört ve 
iç çamaşırı üretimi de bulunuyor.

Hem kökleri merkezinin bulunduğu bölgede çok sağlam hem de bütün dünyada
kendini evinde hissediyor. Groz-Beckert’i farklı yapan özellik bu. Endüstriyel makine
iğnelerinin, hassas makine parçalarının ve sistemlerin dünyada lider üreticisi olarak,
ürünlerimizin ve servislerimizin kalite ve hassasiyet standartlarını mümkün olan en
yüksek seviyede tutuyoruz. Yaklaşık 9.000 çalışanımız ve örme, dokuma, keçe, tafting,
tarak ve dikiş alanlarında kullanılan yaklaşık 70.000 adet ürün çeşidimiz ile tekstil
endüstrisine en ideal desteği sunuyoruz. Ve 1852’den beri bu şekilde sizi hedeflerinize
ulaştırıyoruz.

Groz Beckert Turkey Tekstil Makine Parç.Tic.Ltd.Şti.
Gen.Ali Rıza Gürcan Cad. 
Alparslan İş Merkezi No: 29 / 1-2-3 
34169, Merter, İstanbul, Türkiye

T: 0212-9246868  |  F: 0212-9246869

info.turkey@groz-beckert.com   www.groz-beckert.com 

Ücretsiz myGrozBeckert Uygulaması
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Günümüzde artık her şeye hemen 
ulaşmak istiyoruz. Her anımız 
hızlı ve mutlaka yetiştirmemiz 
gereken işlerimiz var çünkü. 

Hal böyle olunca otomatlar hemen 
imdadımıza yetişiyor. Sanmayın ki 

Çok önemli bir toplantınız var ve 
hızlı adımlarla işe doğru giderken 
eyvah o da ne! Çorabınız kaçmış. 
Etrafınıza bakıyorsunuz fakat 
çorap alabileceğiniz herhangi bir 
dükkân yok. Şayet Japonya’da 
yahut Güney Kore’de yaşıyorsanız, 
bu tablo sizi korkutmasın. Çorap 
otomatları imdadınıza yetişmek 
için sizleri bekliyor çünkü. 

otomattan alır mıydınız?

sadece su ya da içecek gibi gıdalar veren 
otomatlar var. Bugün dünyanın dört bir 
yanında çorap alabileceğiniz otomat-
larda bulunuyor. Bunlardan biri Güney 
Kore’nin Seul kentindeki “Pazartesinden 
Nefret Ediyorum” markasının çorap 

veren otomatı. Birbirinden eğlenceli ve 
renkli çorapları cüzi miktarda bir para 
karşılığında alabildiğiniz bu otomat, 
gün içerisinde çorabını değiştirmek 
isteyenlerin imdadına koşuyor. Bir 
diğer örneğimiz de Japonya’dan. Kadın 
okurlarımız bunu çok iyi bilirler ki, ince 
külotlu çorapların kaçması ve yırtılması 
kaçınılmazdır. Yapacağınız en küçük 
bir hareket bile, toplantı öncesinde ço-
rabınızın kaçmasına neden olabilir. İşte 
tam da o esnalarda bu otomat devreye 
giriyor. Sadece ince külotlu çorabın 
satıldığı bu otomatta kadınlarımız için 
faydalı bir hizmet sunuyor. Evsizler için 
İngiltere’de kurulan ve yiyeceğin yanı 
sıra çorap gibi ihtiyaçları da karşılamaya 
yarayan otomatı da es geçmek olmaz. Bu 
otomat o kadar sevildi ve yoğun ilgiyle 
karşılandı ki, önümüzdeki dönemde ay-
nı hizmeti veren otomatın Amerika’nın 
belirli yerlerine de konulması planlanı-
yor.

Otomatlar sayesinde meyve, sandviç ve su 
alabildiğimizi biliyoruz. Peki çorapta alabil-
seydiniz ne olurdu? Şüphesiz ki, çorap giymeyi 
unutanlar yahut çoraplarını hemen kaçıranlar için 
dünya çok daha güzel bir yer olurdu.

imdi sizlere 81 yaşındaki Keiko 
Minomo’nun hikayesini anla-
tacağız. Japonya’nın güneyba-
tısındaki Miyazaki eyaletinde 
bulunan Takanabe kasabası 

sakinlerinden Minomo’nun, kocaman 
yürekli bir kadının hikayesi ve tabii ki 
bu hikaye de diğer tüm güzel hikayele-
rimizde olduğu gibi çorapla örtüşüyor. 
Minomo, Japonya’nın 6 bölgesinde 
etkili olan Hagibus Tayfunu nedeni 
ile yardıma muhtaç olan insanlara 
ulaşmak istedi. Kendisinin de ifadesi 
ile tek amacı, kışın çetin şartları henüz 
kapıya dayanmamışken, insanların 
ayaklarını ısıtmaktı. Kasım ayının 
sonlarına kadar yaklaşık bir ay  bo-
yunca sabah saat 6’da kalkarak 100 çift 
çorap örmeyi başaran Minomo’nun 
hikayesi hepimize örnek olmalı. Keiko 
Minimo’ya sözü bırakalım şimdi. 
Bakın bu durumu nasıl anlatıyor ken-
disi: “Hepimiz birbirimize bağlıyız ve 
birbirimize yardım etmek zorundayız. 
Her sabah erkenden kalktım. Kah-
valtı yapmadan önce çorap örmeye 
başlıyordum. Bir günde altı çift çorap 
örebiliyordum. Hızlı çalışmam gereki-

Bir ay boyunca kahvaltı bile yapmadan başladı örgü örmeye… Renkli renkli kalın örgüden çoraplar yaptı. Bu 
81 yaşındaki Keiko Minimo’nun hikayesi. Minimo; Japonya’nın belirli bölgelerini etkisi altına alan tufandan 
kurtulan insanlar için kısa bir sürede çorap örmeyi başaran koca yürekli bir kadın. 

yordu. Çünkü soğuk havalar kapıda ve 
insanlara yardım etmem gerektiğini 
düşündüm.” 

7’den 77’ye tüm  
kazazedeler için çorap
Minimo, kısa sürede çorapları bitiriyor 
ve tufandan etkilenen insanlara gön-
dermeyi başarıyor. O dönem zarfında 
çok çalışmaktan vücudunda pek çok 
ağrı meydana gelse de asla çalışmak-

tan vazgeçmeyen Minimo, başlangıçta 
sadece yaşlı kadınların giyebilmeleri 
için çorap yapmış olsa da, sonrasında 
bu fikrinden vazgeçiyor ve genci, ço-
cuğu 7’den 77’ye tüm yardıma muhtaç 
olan tüm kazazedelere çorap örmeye 
başlıyor. Sadece çorapla da kalmıyor 
bu güzel çalışma. 81 yaşındaki kadın; 
aynı zamanda çeşitli renklerde bulaşık 
bezleri de yapmış ve bu bezlerinde 
kazazedelere ulaştırılmasını sağlamış.

81 YAŞINDAKİ KOCAMAN YÜREKLİ KADININ

Hikayesi
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Hepimizin en büyük sorunla-
rından biridir, gün içerisin-
de yaşadığımız stres, sıkıntı 
ve yorgunluk. Ne yazıkki 

tüm bu duygu durumları en sonun-
da ya başımıza vurur ya da mide-

MADDELER HALİNDE REFLOKSOLOJİ’NİN FAYDALARI
Refleksoloji Çorabı, doğru kullanıldığı ve adımları doğru takip ettiğiniz zaman pek çok 
hastalığın önüne geçiyor. Bu hastalıklardan birkaçını maddeler halinde sizin için derledik. 
İşte bunlar:
•	 Stres,	yorgunluk,	migren	ve	baş	ağrısına	iyi	geliyor.
•	 Kadın	hastalıkları,	regl	sorunları,	idrar	kaçırma	gibi	sorunlara	çözüm	buluyor.
•	 Kabızlık,	hazımsızlık,	sırt	ağrısı,	romatizma,	siyatik,	eklem	iltihaplanmaları,	sinüzit,	astım	ve	

prostat	sorunlarına	birebir.
•	 Konuşma	bozuklukları,	algılama	ve	dikkat	eksikliğini	düzeltiyor.
•	 Rahatlama,	konfor	ve	huzur	hissi	yaratıyor.
•	 Vücut	enerjisinin	yeniden	canlanmasını	sağlıyor.
•	 Doğru	ve	eksiksiz	bir	şekilde	yapıldığı	takdirde	kendinizi	daha	mutlu	hissediyorsunuz.	
•	 Uyku	problemini	çözer	ve	yapıldığı	zamanlarda	uyuma	isteğini	artırır.

mize. Fakat tüm bu hastalıkların 
çözümünün aslında ayaklarınızdan 
geçtiğini biliyor muydunuz? Hem 
de çorabınız sayesinde. Dermoteks 
firması bireylerin yaşadığı tüm bu 
sıkıntı ve streslerin önüne geçe-

tüm Dünya’ya ihracat edilecek olan 
Refleksoloji Çorabı böylelikle bir ilke 
imza atmış oldu. Peki nedir Reflekso-
loji ve de çorapta ne işe yarıyor? Kaba 
hatları ile kısaca değinelim. Reflekso-
loji çorabında, çorap üzerinde bulu-
nan noktalar organların sinir uçlarını 
gösteriyor. Ağrıyan organ üzerin de 
baskılı şekilde 15 dakika masaj yapıl-
ması sonucu biriken enerji dağıtılarak 
doğru organlara yayılmasını sağla-
nıyor. Böylelikle ağrı veya sızı ilaç 
kullanmaya gerek kalmadan geçiyor. 
Aynı zamanda uzun süreli ve periyo-
dik şekilde yapılması halinde birçok 
rahatsızlığın doğal yolla iyileşmesine 
de yardımcı olduğu biliniyor.

Mucize çorap deniyor
Şu an yalnızca eczanelerde bulunan 
ve halk dilinde “Mucize çorap” adı 
verilen bu çorap, başta kadınların en 
büyük sorunu regli ağrısı olmak üzere, 
doğum öncesi ağrılar, migren ağrısı, 
kolesterol ve şekerin dengelenmesi, 
baş ağrısı gibi onlarca hastalığın doğal 
yolla iyileşmesini sağlıyor. Ayrıca stres 
ve yorgunluk ile de refleksoloji tekniği 
ile baş edebilirsiniz. Refleksoloji; 
ayaklar, eller ve kulaklar üzerindeki 
spesifik noktalara basınç uygulama 
tekniği olarak ifade ediliyor. Çoğun-
lukla ayaklara uygulanıyor. Bunun 
nedeni ise ayaklardan çok sayıda sini-
rin geçmesi ve oldukça duyarlı olması. 
Uzmanlar sağlıklı kişilerin dahi belirli 
zamanlarda oluşabilecek hastalıkları 

‘Mucize Çorap’ olarak adlandırılıyor. Çünkü bu çorapta refleksoloji tekniği kullanılarak stres ve yorgunluk 
atılabiliyor. Size kalansa ayaklarınızı uzatıp, akşamınızın keyfini çıkarmak.

bilmek için geçtiğimiz günlerde 
‘Mucize Çorap’ olarak adlandırılan 
Refleksoloji çorabın üretimini 
gerçekleştirdi. Kenevir ipinden üre-
tilen ayak cilt sağlığında önemi olan 
ve Türkiye’de ilk defa üretilerek 

STRES VE
YORGUNLUĞA
Bu çorap

iyi geliyor
önlemek için refleksoloji masajı yap-
tırması gerektiğini söylüyor. Reflek-
soloji çorabı ise size ihtiyacınız olan 
bu masajın  yapılmasında yardımcı 
bir görev üstleniyor ve doğru yolu 
gösteriyor.

Refleksoloji terapisi, kişinin 
kendisini, fiziksel, duygusal 
ve ruhsal bakımdan iyi 
hissetmesini sağlıyor. 
Refleksoloji çorabı da 
bu amaçlarla üretilen bir 
çorap. Çorabın önümüzdeki 
dönemde ihraç edilmesi 
bekleniyor. 
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2020 YILININ GÖZDE FUARLARI  
MARKANIZI ÖNE TAŞIYACAK
Yeni yılın yeni ajandaları henüz gelmişken, bu fuarları yeni ajandalarınıza not etmeyi unutmayın. Her biri 
birbirinden değerli ve ihracat yapan hazır giyim ve tekstil firmaları için katılımın şart olduğu fuarlara yerinizi 
şimdiden ayırtın. Bizden söylemesi.

ANNE BEBEK ÇOCUK FUARINA ÇORAP DAMGASINI VURACAK 
122 farklı ülkeden 16 binin üzerinde ulusal ve uluslararası alıcı 
ile 600'den fazla markanın katılımı gösterdiği fuarda katlanabilir 
banyo küvetinden hem seyahat çantası hem de yatak olarak 
kullanılabilen çocuk minderine, yer kaplamayan bebek banyo 
setlerinden elektrikli beşiğe kadar sektörün en yeni ve trend 
ürünleri görücüye çıktı. 2020 yılı İlkbahar-Yaz Bebek Çocuk 
modası ile başta bebek-çocuk hazır giyim ve aksesuarları olmak 
üzere; araç gereç, bebek bakım ve beslenme ürünleri, mobilya ve 
ev tekstili, oyuncak ve bisiklet grubu ile anne ve hamile ürünlerine 
kadar, bebek ve çocuk sektörüne ait tüm ürün grupların yer aldığı 
İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı, Türkiye'nin en büyük 
anne, bebek, çocuk ürünleri üreticileri, distribütörleri ve alıcılarını 
tek bir çatı altında buluşturdu.

122 ülkeden 16 binin üzerinde ziyaretçi
 Uluslararası ziyaretçi sayısı ile yeni yılda katılımcılarının ve sektörün 
yüzünü güldürdüklerini belirten Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı 
Direktörü Hatice Dinçer, "122 ülkeden 16 binin üzerinde ziyaretçi 
sayısına ulaştık. En çok ziyaretçi gelen ilk 5 ülke sırasıyla Cezayir, 
Irak, Libya, Rusya ve Suudi Arabistan olarak gerçekleşti. 4 günün 
sonunda Uluslararası ziyaretçide toplam ziyaretçiye oranla yüzde 
32 gibi çok yüksek bir orana ulaşırken, yabancı ziyaretçi sayısında 
bir önceki seneye göre yüzde 28 artış oranını yakaladık. Özellikle bu 
yıl yeni işbirliklerine katkı sağlamak amacıyla Lübnan, BAE, Kuveyt, 
Filistin, Fas, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Libya, Irak, Belarus, 

Ülkemizden yurt dışına uzanan 
geniş bir yelpazede 2020 yılı 
yepyeni ve birbirinden değerli 
fuarları bünyesinde barındırı-

yor. Bu fuarların gözdeleri ise çoraplar. 
Örneğin; 8-11 Ocak tarihleri arasında 

düzenlenmesi planlanan Anne, Bebek 
ve Çocuk Fuarı’nda şimdiden çok sayı-
da çorap markası yerini ayırttı. Sadece 
ülkemizde mi? Örneğin; sektördeki 
liderliğini kaybetmemekte ısrarlı 
olan İnternational De La Lingerie &  

Interfliere Paris fuarında da çoraplar 
ön plana çıkacak. Kısaca dünyanın 
dört bir yanında yeni yılın ilk ayların-
da firmanızı öne taşıyacak ve adınızı 
marka yapacak çok sayıda fuar sizleri 
bekliyor.

Gürcistan, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna dâhil 15 hedef ülkeden özel 
olarak ağırladığımız 200 kişilik alım heyeti fuarımızı ziyaret etti” dedi.

250 milyon dolar ihracat
2010 yılında 118 milyon dolar olan bebek giyim ihracatı, 2019 yılında 
250 milyon dolar civarına yükseldi. Ülkemiz, bebek ve çocuk giyim 
sektöründe hem ihracat hem de ithalat payı olarak, yaklaşık 600 
milyon dolarlık iş hacmiyle de önemli bir konumda yer alıyor. Türkiye 
anne bebek ve çocuk sektörünün yeni ticari işbirlikleri ve sektöre 
dair en son yeniliklere ulaşma hedeflerine uygun olan platformu 
sağlayan Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı, binlerce yerli, 
yabancı firma ve markayı bir araya getiriyor.
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İÇ GİYİMDE FUAR HEYECANI
5-8 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde 
düzenlenecek Linexpo İstanbul İç Giyim ve Çorap 
Fuarı yeni trendlerin sergilendiği, defileler ve 
görsel şovlarla dev bir sektörel buluşma şeklinde 
gerçekleştirilen ve sektöre yön verme hedefinden 
asla ödün vermeyen Türkiye’nin en önemli moda 
etkinlikleri arasında yer alıyor. LINEXPO İstanbul 
tekstilde öncü konumda olan Türkiye’nin Dünya 
çapındaki bilinirliğini ve ticaret hacmini arttırmak için 
Türkiye'nin saygın tekstil derneklerinden TİGSAD-Tüm 
İç Giyim Sanayicileri Derneği ve ÇSD-Çorap Sanayicileri 
Derneği tarafından organize ediliyor. Yılda sadece bir 
defa düzenlenen LINEXPO İstanbul İç Giyim ve Çorap 
Fuarı yeni müşterilere ulaşmak isteyen firmaların 
yurtiçi ve yurtdışı pazarlara açılmasını sağlayan etkili 
bir uluslararası ticari buluşma. Sektörlerin gücünü, 
kapasitesi ve koleksiyonlarını sergileyebileceği, 
yeni müşterilerle buluşabileceği uluslararası satış 
ve tanıtım ortamı. Katılımcıların ürün ve hizmetlerini 
nitelikli ziyaretçilerin beğenisine sunacağı modern ve 
yüksek standartlarda sergileme alanı. Sektörün hızlı 
üretim özelliğini fırsata çeviren firmaların, değişen 
pazardan pay almaları için en doğru pazarlama 
platformu. Balkanlar, Karedeniz Havzasi, Kafkasya, 
Rusya, Batı ve Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
coğrafyalarındaki ülkeler LINEXPO Fuarı'nda önemli 
alımlar gerçekleştiriliyor. İstanbul'un hedef bölgelere 
maksimum 3 saatlik uçuş mesafesinde olması LINEXPO 
fuarının tercih edilmesini ve kolay ulaşılabilir olmasını 
sağlıyor. Ortadoğu ve Rusya ile vizesiz seyahat 
avantajı sayesinde özellikle bu bölgelerden uluslararası 
ziyaretçilerle karsılaşma imkânı, katılımcılarla yeni iş 
fırsatları yaratacaktır.

ABD’NİN EN BÜYÜK FUARI: 
MAGIC LAS VEGAS
Kadın, erkek, çocuk 
hazır giyim, ayakkabı ve 
aksesuar moda fuarı olarak 
adlandırılan Magic Las Vegas 
Fuarı; bu sezonda dünyaca 
ünlü markaları misafir 
edecek.  Büyüklüğü, katılımcı 
ve ziyaretçi sayısıyla ABD’nin 
ve dünyanın en önde gelen 
moda fuarlarından birisi 
olan Magic Las Vegas 04 
– 07 Şubat 2020 tarihleri 
arasında lüks markalardan 
fast fashion’daki son 
trendlere ve üretici imalatçı 
firmalara kadar yine 
lokomotif görevi görecek. 
Hazır giyimden deri kürk 
ürünlerine, aksesuardan 
ayakkabıya, tekstil, deri ve 
hazır giyim sektörünün en 
iyi moda markaları ve moda 
perakendesinin en etkileyici 
karar vericilerinin bir araya 
geleceği fuarda yerinizi 
almayı unutmayın. 

40 ÜLKE PURE LONDON’DA BULUŞACAK

İngiltere’nin en büyük hazır giyim moda fuarı PURE LONDON 40 
ülkeden, 800’ün üzerinde katılımcı firma ve 8.500 ziyaretçi sayısıyla, 
dünyada 250 ülkede, fuar ve konferans faaliyetleri yürüten, 
alanında 27 yıllık tecrübesi ile ITE Group PLC organizatörlüğünde, 
dünya markalarını bir araya getiriyor. 36.507 m2‘lik Olympia 
London'ın hafif, ferah hissi, harika atmosferi ve güzel zemini size 
mümkün olan en iyi showroom'u sunarken; yeni koleksiyonunuzu 
Fenwick, Harrods, Liberty, Asos, Cocosa, Bottega, The Dressing 
Room and John Lewisi primemark gibi zincir mağazalar, butikler, 
toptancılar ve online alışveriş sitelerinden binlerce satın alma 
yetkilisi ile buluşturma imkânı sağlıyor. Fuar bu yıl 9-11 Şubat 2020 
tarihleri arasında düzenlenecek. 
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UKRAYNA PAZARI İÇİN EŞSİZ 
BİR FIRSAT: KYIV FASHION

Ukrayna'nın en büyük ve 
prestijli uluslararası moda 
fuarı Kyiv Fashion 5-7 Şubat 
2020 tarihleri arasında Kiev’de 
International Exhibition Center 
alanında gerçekleşecek. 
Department store, zincir 
mağazalar ve butik alım 
gruplarına hitap eden fuar 
tüm moda profesyonelleri için 
önemli bir etkinlik olmasının 
yanı sıra Ukrayna pazarına 
girmek için eşsiz bir platform 
sağlıyor. 

MODAYA YÖN VEREN FUAR:  MOMAD METROPOLIS
Madrid Ticaret Fuar Kurumu olan ve 30 yılı aşkın tecrübesi ile 
dünya genelinde 26 farklı ülkede temsilcilikleri bulunan IFEMA 
tarafından düzenlenen Momad Metropolis fuarı Avrupa'daki 
kadın erkek ve çocuk modasına yönelik başta Latin dünyası 
olmak üzere uluslararası arenada son yılların en prestijli 
fuarlarından biri olarak ifade ediliyor. 
Her yıl Şubat ve Eylül aylarında basta Portekiz, Fransa, İtalya, 
Yunanistan, İngiltere, Türkiye, Hollanda’dan gelen firmalar 
olmak üzere yaklaşık olarak 900 markayı üç gün süre günde 
14.000 profesyonel ziyaretçi ile bir araya getiriyor. Bu yıl fuar 
6-8 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Üç gün süren 
bu moda etkinliğinde ticari anlaşmaların yanı sıra katılımcılar ve 
ziyaretçiler için ilham verici podyum şovları, öngörü seminerleri 
ve workshoplar gerçekleştirilecek. 

SEKTÖRDEKİ  LİDERLİĞİNİ HİÇ KAYBETMEDİ 

Salon İnternational De La Lingerie &  Interfliere Paris Avrupa’da 
düzenlenmeye başladığı 1963 yılından bugüne kadar sektörde ki 
liderliğini hiç kaybetmemiş, iç giyim denilince dünyada akla gelen ilk 
fuar olarak ifade ediliyor. Fuarda erkek kadın iç çamaşırları, çoraplar, 
aktif giysiler, pijamalar, ev giysileri, plaj giysileri, mayolar ve aksesuar 
sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yer almakta. Fuar müşterilerinin 
yüzde 75’inin uluslararası olduğu fuarda gelen alıcı profilinin sadece 
yüzde 25’ini Fransızlar  oluşturuyor. Uluslararası alıcı oranının yüksekliği, 
bir başka ifade ile alıcıların başka ülkelerden fuarı görmeye gelmeleri 
gelen alıcıların alım niyetlerini de açıkça göstermekte. Fuar bu yıl 18-20 
Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. 2019 yılının ilk döneminde 
Uniqe By Mode kısmına 260, Interfiliere kısmına ise 247 firma katılım 
göstermiş. 14.800 civarında ziyaretçinin katıldığı fuar da bölümler 
arasında geçiş kontrolü yapılmamakta. Ayrıca fuar alanına davetiyesiz 
girişe izin verilmemesine karşın geçen dönem 14.800 ziyaretçi fuarı 
ziyaret ettiği dikkate alındığında fuarın sektörün gelecek yıllarına ait 
trendlerin belirlendiği bir fuar olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. 
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 
katılımıyla Kasım ayı geçici dış 
ticaret verilerini, İstanbul'da Dış 

Ticaret Kompleksi'nde açıkladı. Kasım 
ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi'ne 
(GTS) göre 16 milyar 214 milyon dolar 
oldu. Yılın ilk 11 ayında ise ihracat yüzde 
1,8 artış ile 165 milyar dolara, son 12 
aylık ihracat da 180 milyar dolara ulaştı. 
Küresel ticarette yaşanan daralmanın 
bütün ülkeleri etkilediğini ve küresel 
büyümede önemli bir ivme kaybına 
sebep olduğunu söyleyen TİM Başkanı 
İsmail Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İhracatçılarımızın tüm güçleriyle, tam 
performansla yürüttükleri çalışmalar 
küresel ortalamanın üzerinde bir ihra-
cat tablosu ile taçlanıyor, göğsümüzü 
kabartıyor. 2019 yılı ilk 9 aylık ihracat 
verisini açıklayan ülkelerden Güney 
Kore'nin ihracatı yüzde 9,8 düşmüş 
durumda. Birleşik Krallık'ta ise azalma 
yüzde 6,5, Almanya'da yüzde 5,2, 
Rusya'da da düşüş yüzde 4,6 olurken, 
Japonya'da yüzde 4,5, ABD'de ise yüzde 
1,2 düşüş var. Dünya devi Çin'in ihracatı 
yüzde 0,1 düşmüş durumda. Ülkemiz 

ise ilk 9 ayda yüzde 2,6 artış oranına 
imza atmıştı. İhracatçılarımızın dina-
mizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik 
kararları, hükümetimizin destekleri ile 
küresel arenadaki pozisyonumuzu daha 
iyi noktalara taşıyor, taşımaya da devam 
edecek.”
 
Hedef: dış ticaret fazlası  
veren Türkiye
Türkiye'nin ihracat ailesinin hız 
kesmeden büyümeye devam ettiğini 
söyleyen İsmail Gülle, “2019 yılında 85 
bine ulaşan mal ihracatçımız ve 5 bin 
seviyesindeki hizmet ihracatçımız ile 
ticaret diplomasimiz sahada 90 bin ne-
fere ulaştı. Hedefimiz, dış ticaret fazlası 
veren Türkiye. Bu hedef için çalışıyor, 
sürdürülebilir kalkınmanın en kritik 
bileşeni olarak ihracatı öne çıkarıyoruz. 
Hükümetimiz tarafından ihracata ve ih-
racatçıya sağlanan kolaylıklar, ülkemize 
her zaman misliyle geri dönüyor. Bizler 
de daha çok çalışıp, katma değer odaklı 
üretim bilinci ile işimize odaklanıyoruz. 
2023 yılı ihracat hedefimiz olan 226,6 
milyar doları, aşacağımıza yürekten 
inanıyoruz” dedi.

165 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Kasım ayı ihracat rakamlarını İstanbul'da açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 
2019 yılı kasım ayında 16 milyar 214 milyon dolar oldu. Yılın ilk 11 ayında ise ihracat yüzde 1,8 artış ile 165 
milyar dolara yükseldi.

Otomotiv sektörü liderliğini 
sürdürdü
Kasım ayı ihracatına ilişkin detaylara de-
ğinen TİM Başkanı şunları kaydetti: “Ön-
celikle, Kasım ayında ihracat ailemize 
1545 firmamızın katıldığını bildirmekten 
memnuniyet duyuyorum. Firma özelinde 
bakıldığında, kasım ayı içerisinde toplam 
40 bin 677 firmamız ihracat gerçekleş-
tirdi.” Kasım ayının lideri, 2,7 milyar 
dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü 
oldu. Otomotivi, 1,8 milyar dolar ihracat 
ile Kimyevi Maddeler ve 1,5 milyar dolar 
ihracat ile Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
sektörleri takip etti. 9 sektör yüzde 
10'un üzerinde artış yakalayarak başarılı 
bir performans sergiledi. Kasım ayının 
en güçlü performansına imza atanlar 
ise yüzde 447 artışla 162 milyon dolar 
ihracat gerçekleştiren Gemi ve Yat, yüzde 
57 artışla 360 milyon dolara ulaşan 
Savunma ve Havacılık ile yüzde 48 artışla 
265 milyon dolara ulaşan Fındık sektörü 
oldu. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke 
sayılarına bakıldığında 208 ülke ve böl-
geye gerçekleştirdiği ihracatla Kimyevi 
Maddeler birinci, 189 ülke ile Hububat 
ikinci, 188 ülke ile Çelik üçüncü oldu.

11 AYLIK İHRACAT 
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2019 yılı Kasım ayında 1,5 milyar 
dolarlık hazır giyim ve konfek-
siyon ihracatı gerçekleştirilmiş 
olup, bu değer 2019 yılı ilk on 

bir ayı için hesaplanan 1,494 milyar 
dolarlık aylık ortalama ihracat değeri-
nin üstünde bir değer olarak kayıtlara 
geçti. Türkiye’nin genel ihracatı, 2019 
yılının Ocak-Kasım döneminde 2018 
yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 
1,8 oranında artarak 162,2 milyar 
dolardan 165,1 milyar dolara yükseldi. 
2019 yılı Ocak-Kasım döneminde Tür-
kiye sanayi ihracatı ise yüzde 1,3 ora-
nında artarak 126,8 milyar dolar oldu. 
2019 yılının Ocak-Kasım döneminde 
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 
Türkiye genel ihracatındaki payı 

yüzde 9,9 olarak hesaplandı. Bu pay 
2016 yılının Ocak-Kasım döneminde 
yüzde 12,1; 2017 yılının Ocak- Kasım 
döneminde yüzde 10,9 ve 2018 yılının 
Ocak- Kasım döneminde de yüzde 10,1 
idi. 

Ortalama ihracat değerinin 
üstünde
Öte yandan, hazır giyim ve konfeksi-
yon ihracatının sanayi ihracatındaki 
payı 2018 yılının Ocak-Kasım döne-
minde yüzde 13 iken 2019 Ocak-Kasım 
döneminde yüzde 12,9 oldu. Veriler, 
hazır giyim ve konfeksiyon sektörü-
nün hem Türkiye genel ihracatındaki 
hem de sanayi ihracatındaki payının 
2019’un ilk on bir ayı itibarıyla azal-

Ocak-Kasım 2019 döneminde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2018 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 0,3 artış ile 16,4 milyar dolar oldu.

YÜKSELİŞ TAM GAZ
dığını ortaya koymakta. Hazırgiyim 
ve konfeksiyon sektörü 16,4 milyar 
dolarlık ihracat değeri ve genel ih-
racat içindeki yüzde 9,9’luk payıyla; 
yüzde 17’lik paya sahip olan otomotiv 
endüstrisi ile yüzde 11,4’lük paya sahip 
olan kimyevi maddeler ve mamulleri 
sektörlerinin ardından üçüncü sırada 
yer almakta. 2019 yılı Kasım ayında 
Türkiye’den 1,5 milyar dolar değerinde 
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 
yapıldı, ihracat 2018 yılının Kasım 
ayına kıyasla yüzde 1,2 oranında arttı. 
Diğer yandan 2019 yılı Kasım ayındaki 
ihracat rakamı değer olarak 2019 yılı 
ilk on bir ayı için hesaplanan 1,494 
milyar dolarlık aylık ortalama ihracat 
değerinin üstünde yer aldı.

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE 

A

B

C
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2019’da 1.8 milyar çift ürün ihraç 
eden sektör 1.2 milyar dolar gelir 
elde etti. Sektörün en önemli ilk 
20 pazarı içinde birinci ve ikinci 

sırada bulunan İngiltere ve Almanya’ya 
yapılan ihracat gerilemiş olmasına 
rağmen ilk 20 içinde BAE, ABD, Rusya 
Federasyonu,  Slovakya, Polonya, Libya 
ve Bosna Hersek gibi ülkelere yapılan 
ihracatın anlamlı biçimde artması sebe-
biyle sektör yılı büyüme ile kapattı. 
Türkiye, 2019 yılı içinde Güney 
Sudan’dan Yakutistan’a kadar yaklaşık 
200 ülke ve bölgeye çorap ihracatı ger-
çekleştirdi. 
İhracat rakamlarını değerlendiren 
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) 
Başkanı İlker Öztaş, Türkiye’de irili 
ufaklı 2 binin üzerinde işletmede yılda 
2,5 milyar çiftin üzerinde çorap üretimi 
yapıldığını ve üretimin yaklaşık yüzde 
90’ının ihraç edildiğini açıkladı. 12 
milyar dolarlık dünya çorap ihracatı 
pazarında Türkiye’nin yaklaşık yüzde 10 
olan payını ikiye katlamak istediklerini 
belirten Öztaş, bunun için öncelikle bi-
rim fiyatlarda bir iyileşme önerdiklerini 
ekledi.

2018-2019 karşılaştırmalı çorap ihracat rakamları çiFt BaZıNDa
(ilk 20 Ülke)

Ülkeler
çiFt

2018 2019 DeĞişim (%)

İNGİLTERE 438.399.387 443.722.942 1,21

ALMANYA 320.262.524 338.284.841 5,63

FRANSA 164.894.389 182.720.750 10,81

HOLLANDA 103.920.332 112.833.365 8,58

İSPANYA 60.358.430 67.770.644 12,28

İTALYA 57.997.101 62.561.026 7,87

İSVEÇ 54.769.814 55.643.484 1,60

BELÇİKA 38.748.559 42.755.504 10,34

SLOVAKYA 27.202.568 30.206.764 11,04

POLONYA 24.951.286 28.220.175 13,10

BAE 12.922.240 20.743.271 60,52

YUNANİSTAN 21.365.603 19.813.191 -7,27

BOSNA HERSEK 20.396.431 19.352.616 -5,12

RUSYA 11.927.263 18.616.130 56,08

DANİMARKA 19.526.892 18.386.001 -5,84

ABD 17.980.766 18.367.107 2,15

LİBYA 11.247.642 16.870.537 49,99

İRLANDA 14.882.325 15.692.387 5,44

UKRAYNA 12.282.048 14.533.112 18,33

AVUSTURYA 13.687.225 14.444.379 5,53

2018 Ve 2019 karşılaştırmalı çorap ihracat rakamları DeĞer BaZıNDa (ilk 20 Ülke)

Ülkeler 2018 2019 DeĞişim (%)

İNGİLTERE 260.408.934,70 245.579.184,66 -5,69

ALMANYA 217.996.519,72 214.795.446,46 -1,47

FRANSA 118.792.610,47 120.835.430,24 1,72

HOLLANDA 71.504.335,69 72.939.919,34 2,01

İSPANYA 50.973.784,25 52.595.758,26 3,18

İTALYA 31.337.016,43 31.849.970,56 1,64

İSVEÇ 33.402.453,08 33.839.553,62 1,31

BELÇİKA 26.801.633,86 28.682.889,28 7,02

SLOVAKYA 13.583.111,29 15.802.190,80 16,34

POLONYA 15.113.255,27 16.122.834,33 6,68

BAE 10.551.893,88 14.412.123,00 36,58

YUNANİSTAN 9.044.269,39 8.484.584,36 -6,19

BOSNA-HERSEK 6.364.436,66 7.054.207,58 10,84

RUSYA 8.154.504,73 13.300.522,94 63,11

DANİMARKA 15.105.044,74 13.660.882,15 -9,56

ABD 19.421.486,89 21.947.256,11 13,01

LİBYA 3.714.221,11 4.605.828,46 24,01

İRLANDA 8.831.509,65 7.765.939,25 -12,07

UKRAYNA 5.835.748,75 5.112.627,75 -12,39

AVUSTURYA 8.770.317,75 9.007.546,38 2,70

2018 Ve 2019 karşılaştırmalı çorap ihracatı Birim 
FiYatları (ilk 20 Ülke)

Ülkeler
Birim FiYat (çiFt/USD)

2018 2019 DeĞişim (%)

İNGİLTERE 0,59 0,55 -6,83

ALMANYA 0,68 0,63 -6,72

FRANSA 0,72 0,66 -8,20

HOLLANDA 0,69 0,65 -6,05

İSPANYA 0,84 0,78 -8,10

İTALYA 0,54 0,51 -5,78

İSVEÇ 0,61 0,61 -0,28

BELÇİKA 0,69 0,67 -3,01

SLOVAKYA 0,50 0,52 4,77

POLONYA 0,61 0,57 -5,68

BEA 0,82 0,69 -14,91

YUNANİSTAN 0,42 0,43 1,16

BOSNA HERSEK 0,31 0,36 16,82

RUSYA 0,68 0,71 4,50

DANİMARKA 0,77 0,74 -3,95

ABD 1,08 1,19 10,63

LİBYA 0,33 0,27 -17,33

İRLANDA 0,59 0,49 -16,60

UKRAYNA 0,48 0,35 -25,96

AVUSTURYA 0,64 0,62 -2,68

2019 YILINDA DÜNYA 
ÇORAP PAZARINDA 
TÜRKİYE’NİN PAYI 
YÜZDE 10’A ULAŞTI

2019 İHRACAT 
RAKAMLARI

Zor yıl 2019’un ardından çorap 
sektörünün ihracat rakamları da genel 
hatlarıyla ortaya çıktı. Sektör, 2019’u 
yüzde 1.25’lik ihracat artışı ile kapatırken 
birim fiyatlar geriledi.

1.802.732.988

1.100.607.069 
DOLAR

ÇİFT
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The “Socks Mechanics Training” 
course, that has been put into ef-
fect with the collaboration of ÇSD, 
İSMEK, ISKUR (Turkish Employ-

ment Agency) and İHKİB for the pur-
poses of bringing qualified personnel to 
the industry, started. Within the scope of 
the programme training courses under 
the topics Basic Spinning 1, Basic Knit-
ting, Electronic Socks Knitting Machines 
1, Electronic Socks Knitting Machines 2, 
Mechanical Socks Knitting Machines 1, 
Mechanical Socks Knitting Machines 2, 
Product Development through the use of 
Socks Knitting Machines are provided. In 
this training programme put into effect 
by ÇSD to help solve the problem of lack-
ing qualified personnel in the industry 
and to bridge the gap for the adequately 
trained and skilled workforce the trainees 
gain knowledge and skills in manufactur-
ing and product development through 
the use of socks knitting machines. The 
participants of these training courses 
learn everything from A to Z about socks 
mechanics. İlker Öztaş, the President of 
the Socks Manufacturers’ Association 
(ÇSD), Özkan Karaca, the Vice-President 
of İstanbul Apparel Exporters’ Associa-
tion (İHKİB) visited the “Socks Mechan-
ics Training” course and got together with 
the trainees. 

Training with Job Guarantee 
İlker Öztaş, the President of ÇSD ad-
dressed the importance of applied train-
ing saying, “In the training programme 
organized under the leadership and guid-
ance of our Association we provide train-
ing to trainees with job guarantee, train-
ees who will complete their training in 
this programme will not remain jobless, 
we will lead them to firms, companies 
and other entities closest to their home. 
We will lead our fellow members coming 

ÇSD has managed to put the “Socks Mechanics Training” course into effect to bridge the gap for qualified personnel 
in the industry. Participants of the training courses organized under İSMEK (İstanbul Metropolitan Municipality Art 
and Vocational Training Courses) learn everything from A to Z about socks mechanics through applied training. In 
the training programme participants gain knowledge and skills in manufacturing and product development and 
creation through the use of socks knitting machines by means of applied learning method.

SUPPLY BY THE SOCKS MANUFACTURERS’ ASSOCIATION 
(ÇSD) OF QUALIFIED PERSONNEL FOR THE INDUSTRY 

from Üsküdar to our associate member 
companies located in the vicinity of Çek-
meköy and those coming from Esenyurt 
to our associate member companies lo-
cated in the vicinity of Esenyurt. I would 
like to emphasize that our industry pro-
vides employment approximately to 100 
thousand people. Upon our friends’ suc-
cessful completion of their training pro-
gramme, our industry’s contribution to 
employment will continue by increasing. 
They will have the opportunity to pave 
the way and begin their employment in 
the industry as trained and qualified per-
sonnel. 

On the other hand, Özkan Karaca, the 
Vice President of İHKİB stated his views 
saying,” We have to seek to increase the 
number of this type of training pro-
grammes. In this type of training pro-
grammes, we provide training with job 
guarantee for our trainees. The trainees 
who successfully complete their training 
under this programme will find the op-
portunity to be employed immediately.” 

Applied Training is of a 
paramount importance
“The Instructor İsmail Usta who is pro-
viding training to the trainees under the 
programme stated that they have com-
pleted the third week and continued his 
comments saying, “In this training pro-
gramme we provide a complete training 
to all of our trainees, both theoretical and 
applied. The most important advantage 
of this programme is the provision of ap-
plied training to our trainees. We provide 
every trainee with the opportunity to 
use a knitting machine during the train-
ing programme. I think it would be very 
difficult to find another example of this 
approach. At the completion of this train-
ing programme our fellow trainees will 
become ready to properly operate these 
machines.”
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In In this issue of our magazine, I 
will attempt to analyze the Turkey’s 
and China’s average prices in the 
European socks import market 

based upon the figures covering each 
sock category that I have obtained 
from EUROSTAT. I place a special 
importance on price and trend changes 
between China, the largest player in 
the European socks import market 
with a share range of between 45 -50 
% and Turkey, with a share range of 
between 28 -33 %, due to the fact that 
these changes might represent a lead-
ing indicator in terms of showing what 
we can do in this market in the future. 

Turkey’s prices peaked in 
2011 whereas, on the other 
hand, China’s prices peaked 
in 2015. 
As you can see in Graph 1, in 2004, 
the year in which the quotas on socks 
imports from China were removed, 
the average price of socks exported 
to the European market from Turkey 
increased rapidly and raised over Euro 
0,60 around 2010 whereas it was at 
around Euro 0,50. In my opinion, loss 

CHINA’S AND TURKEY’S SOCKS PRICES 
APPEAR TO BE IN A CONVERGENCE 
TREND IN THE LONG-TERM 
of market share for socks in low price 
segment to Chinese exporters was the 
most important reason of the increase 
in our average prices in this period. 
The average price of socks exported 
from Turkey peaked in September 2011 
with Euro 0.83 with a sudden increase. 
The sudden increase in cotton prices in 
2010 caused socks prices exported from 
Turkey to hit the roof. I remember that 
year very well. In 2010, Chinese socks 
manufacturers anticipated the increas-
es and upward fluctuations in cotton 
prices before Turkish socks manufac-
turers and used their best efforts to 
increase their export prices to Europe 
and consequently all European buyers 
rushed into Turkey in 2010. On the 
other hand, we perceived the fact that 
the spike in cotton prices would trigger 
increases in yarn prices relatively late 
compared to our Chinese competitors 
and we saw the negative impact of the 
increasing yarn prices on the profit 
only after suffering loss of profits. For 
this reason, in 2011 Turkey significantly 
increased prices of socks exported 
both to reflect the impact of the recent 
increases in yarn prices and to cover 
the losses suffered in 2010, may be not 
in whole, but in part at least. 
On the other hand, for Chinese socks 
exporters the average sales price of 
socks was slightly over Euro 0.20 when 
they began to rush into the European 
market in 2004 following the removal 
of quotas on socks imports from 
China. On the contrary to Turkey’s 
prices, there have been very slight 
increases in China’s prices until 2010, 
and there have been little increases in 
prices during the period between 2010 
and 2013 with the impact of increases 
in yarn prices, in part, however China’s 
average price of socks peaked in 
October 2015 with Euro 0,57 for some 
reason whatsoever. China’s prices 
reached a peak level in 2015, whereas 
our price peak was reached in 2011, 
what can be the reason for it? As all 
of us know, in 2015 when the Euro/US 

Dollar exchange rate rapidly fell down 
to 1.1 level from its level at 1.38, Chi-
nese socks exporters calculating their 
costs and presumably their sales prices 
on a US $ basis asked for more Euros 
for socks from the European socks 
importers. On the contrary, the Euro/
US Dollar exchange rate which rapidly 
rose in 2008 to 1.60 level from its level 
at 1.20 in 2004 helped the Chinese 
socks exporters consistently keep their 
prices at a low level in the European 
market. As regards to Turkish socks 
exporters, just to the contrary of China 
the depreciation of Euro against US $ 
provides a more positive outlook for 
Turkish socks exporters due to the fact 
that it creates a pressure on Chinese 
socks exporters to increase their 
prices. However, Euro which did not 
only show a downward trend against 
US $ but that also has been weak 
against Turkish Lira, unfortunately 
has adversely affected our exports to 
the European market until 2013. But in 
the process beginning with 2013, rapid 
depreciation of Turkish Lira against 
both US $ and Euro has strengthened 
our hands to some extent. However, 
the relative stability of the exchange 
rate of Turkish Lira in 2019 provides an 
outlook which is far from covering the 
increasing costs, and also provides an 
explanation for the slowdown expe-
rienced in our performance in 2019, 
may be not in whole, but at least in 
part. One other reason is, as all of us 
know, the slowdown in the European 
economies.

The price ratio between China 
and Turkey hit the peak 
in 2010 whereas it hit the 
bottom at the end of 2015 
As you can see in Graph 2, due to the 
fact that Turkey’s socks exports to Eu-
rope generally target middle and high 
income segments its average sales pric-
es of socks exported have been always 
higher than (expensive) compared to 
those of China which predominantly 
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target the low and mid-price segments 
in the European socks import market 
during the period between 2004 and 
2019. As you can see in Graph 2, the 
price spread between Turkey’s and 
China’s export sock prices demonstrate 
very significant fluctuations during 
the period from 2004 to 2019. The ratio 
of our average socks prices which was 
85 % higher than the China’s prices 
in 2004, the year in which the quotas 
on socks imports from China were 
removed, hit the peak in June 2010 
reaching a level of 132 %. The price 
gap between Turkey and China began 
to rapidly fell down starting this date 
and has dropped to its lowest level in 
March 2016 with 56%. The last figure 
which I use in this article is related to 
June 2019 and is around 63 % level. 
I wonder what is the reason of these 
significant fluctuations? As I have 
mentioned before in the previous sec-
tion of my article, China, calculating 
its costs on the United States of Dol-
lars basis had the opportunity not to 
reflect its increasing costs on its export 
prices quoted in Euro thanks to the 
revaluation of Euro against the United 
States of Dollars until 2010. On the 
other hand, on the part of Turkey, the 
price average increased due to loss of 
its market share for socks in the Euro-
pean socks import market in low price 
segment to Chinese exporters and Tur-
key’s average price of socks exported 
to Europe has considerably increased 
also with the impact of the revaluation 
of Turkish Lira against Euro in this pe-
riod. Accordingly, Turkey- China price 
spread significantly increased during 
the period between 2004 and 2011. As 
regards to the period after 2011, we are 
experiencing a period in which Turkey 
has remained under price pressure and 
could not increase its prices. When we 
look at Graph 2, we can see that China 
started to increase its prices during the 
period after 2011 and that the China 
has very rapidly increased its prices 
in recent years due to the weakening 
of Euro against the US Dollar and in 
particular as a result of the reflection 
by China its increasing costs, especially 
labor costs in socks prices exported to 
the European market, in turn which 
resulted in closing of the gap between 
Turkey’s and China’s prices. Would a 

further narrowing of the price spread 
between Turkey’s and China’s prices be 
probable in the upcoming period? My 
answer to this question is as follows; I 
estimate that the revaluation of Euro 
against the US Dollar (price decreas-
ing factor) would reach 1.30-1.35 levels 
within the upcoming 3-5 years and 
would compensate the increasing costs 
(price increasing factor) of China, 
and in such a situation I don’t I expect 
a considerable change in the price 
spread between Turkey and China. 

China’s and Turkey’s socks 
prices appear to be in a direct 
convergence trend towards 
the European socks import 
market prices 
When I deepen my analysis to find out 
an answer to the question how Turkey 
and China position themselves accord-
ing to the European market’s average 
socks import price we can make the 
following inferences and assumptions 
as you can see in Graph 3. 
Turkey’s price in 2004, the year in 
which China has not yet become a 
main player in the European socks 
import market, was at 100 % levels 
compared to the average prices in the 
market where it was almost dominat-
ing as the main player. After 2004, 
Turkey’s average prices have rapidly 
increased compared to the market’s 
average prices and has reached its peak 
level with 150% in June 2010. This is to 
say that Turkey’s average prices quoted 
for socks exported to Europe are 50 % 
higher (expensive) than the European 
socks import market average prices. 
Turkey’s prices have fallen relatively 
since June 2010 and Turkey’s prices 
have driven down until it reached a 
level of 23 % over average prices is 
March 2016. The most recent figure in 
my analysis is related to January 2019 
and it is 30 % higher (expensive) com-
pared to an average level of 30 %. 
On the other hand, as regards to 
China, when rushed into the European 
socks import market in 2004, pen-
etrated into the market, with a price 
level of 50 % lower, in other words one 
and a half times cheaper according 
to the European socks import mar-
ket average prices. As you can see in 
Graph 2, China’s prices continuously 

demonstrated an upward trend in an 
uninterrupted manner from 2004 to 
2019. China’s socks prices which have 
reached over 80 % of the European 
socks import market’s average prices in 
January 2016 has reached to a level of 
79 % in January 2019. 
When we look at the long-term trends; 
one can easily see that Turkey demon-
strates a downward trend towards 100 
% of the European market average in 
terms of price whereas China demon-
strates an upward trend towards 100% 
of the European market price. This is 
to say that our prices appear to be in a 
convergence trend with China in the 
long-term. If we examine thoroughly 
whether this is possible in technical 
terms, my answer to this question 
will be that it would not be possible 
considering the existing structure of 
the market. The reason for this answer 
is that we target middle and top price 
segments of the European socks 
import market whereas Chinese socks 
exporters target middle and lower 
price segments of the same market. It 
would not be possible that our prices 
reach an equilibrium level even in 
the long term as long as the countries 
maintain their existing positions. This 
would be possible only on one condi-
tion, and this is essentially nothing 
different than the possibility for Turkey 
to penetrate into China’s middle and 
lower price segment with cheap price 
and high volume. In my opinion, as 
long as the new investments in cities 
outside Istanbul, which are expressed 
in thousands of machines that we are 
currently experiencing continue would 
make a considerable contribution 
to the possibility of convergence of 
Turkey’s and China’s prices. I wonder 
when this possibility will be available 
in the long term, in other in how many 
years it will be available. We can say 
that there would be a convergence in 
prices of both China and Turkey within 
a period of upcoming years of approxi-
mately 13 -15 years if and when both 
countries move towards to the 100 % 
point, which is the intersection point 
of the trends shown in Graph 3, with 
the same pace of the existing trends. 
When that date comes Turkey will 
be the China of Europe in the socks 
industry.



1001 GÜZEL SÖZDEN
SEÇKİLER

 “İçinden ne zaman birini eleştirmek gelse, bu dünyada herkesin senin sahip olduğun 
 üstünlüklerle doğmadığını anımsa, yeter.”  

 F. Scott Fitzgerald 
 

 “Denizi seviyorsan dalgaları da seveceksin çünkü korkarak yaşadığın sürece  
 yalnızca hayatı seyredersin.”  

 Nietzsche 

 “Peşinden gidecek cesaretin varsa, en imkansız gözüken hayaller bile gerçek olabilir.”
 Che Guavara 

 “Çıktığın yollarda engeller yoksa, muhtemelen hiçbir yere gitmiyordur.”  
 Frank A. Clark 

 “Mucizeler için büyüye değil, ter, kararlılık ve sıkı çalışma gerek vardır.” 
 Colin Powell 

 “Tecrübelerin iyi kararları, kötü kararların da tecrübeleri doğurur.” 
 Barry LePatner 

 “Herkesin doğru kabul ettikleri büyük ihtimalle yanlıştır.” 
 Paul Valery 

 “İlk düğmesini yanlış iliklersen, o gömlekte yanlış olanı düzeltemezsin.” 
 C. Bruno 

 “Kapının kilitli olduğunu anlamanın tek yolu onu açmaya çalışmaktır.” 
 Montaigne 

 “Fedakarlık yapmaya başladıysan, büyümeye de başlamışsındır.” 
 Sumru Anamur 

 “Bu dünyada görmek istediğin değişikliği kendinde başlat.” 
 Arun Gandhi 

 “Davranışı değiştirmeyen bilgi aslında bir işe yaramaz.” 
 Yuval Noah Harari 

 “Parayı, paranın alabileceği şeylere, zamanı da paranın satın alamayacağı şeylere harcayın.” 
 Haruki Murakami 

 “Düşmanlarını yenmek için çabalama, onları değiştir.” 
 George Orwell 
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