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İstanbul’da ikincisi gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeler Çalıştayı’na Türkiye'nin farklı 

bölgelerinden TİM üyesi 83 bin ihracatçıyı temsilen 450 delege katıldı. Geniş bir katılımın olduğu 

Çalıştay'da TİM yönetimi, ihracatçıların sorunlarını dinledi, bakanlara aktardı. 

2019 HEDEFİ 182 MİLYAR DOLARA 
DOĞRU ADIM ADIM

T -

-

-

“Cephenin önündeki 
savaşçılarız”

-

-

-

-

-

2. Delege 
Çalıştayı’na katılan 

isimler arasında 
11. Dönem ÇSD 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent 

İyikülah da vardı.

2019 HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN 7 ÖNERİ 
1-F�nansman sorunu çözülsün. 

2-Mal�yet enflasyonuna çözüm 

üret�ls�n. 

3-Küresel marka satınalma teşv�k� 

ver�ls�n. 

4-KDV alacakları �le f�nansman sorunu 

çözülsün. 

5-Yeş�l pasaportta süre uzatılsın. 

6-İş Mahkemeler� �şveren� de d�nles�n. 

7-Türk�ye, loj�st�k ve t�caret merkez� 

hal�ne get�r�ls�n.



 
 

 www.groz-beckert.com 



14

URGE

Başarıyla sona eren 1. Çorap URGE Projesi’nin ardından, öncekine kıyasla çok daha yüksek bir 
katılımla 2. Çorap URGE Projesi’ne başlandı. 27 firmanın katıldığı projenin ilk bölümünü “ihtiyaç 
analiz süreci” oluşturdu.

2. ÇORAP URGE PROJESİ BAŞLADI

�

5N 1K kuralı ile 
ihtiyaç analizi
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5N 1K kuralı üzerinden ihtiyaç analiz sürecinin anlatıldığı toplantıda, proje hakkında 
çorap firmaları ile fikir alışverişinde bulunuldu.

Proje kapsamında firmalara 
yapılacak ziyaretler 
sırasında 15-30 dakikalık 
kısa bir üretim turu 
yapılması öngörülüyor.

2. Çorap URGE Projesi’ne 
27 firma katılım gösterdi.

1-Erbos Çorap 

2-Paktaş Çorap 

3-Akın Çorap 

4-Lateks Çorap 

5-Ro -Yal Çorap 

6-Tempo Dış Ticaret 

7-Öztaş Çorap 

8-Bross Tekstil

9-Eligül Çorap 

10 -Or -Al Tekstil 

11 -Ulaş Çorap 

12 -Gönültaş Çorap 

13 -Ultra Çorap 

14 -Şerif Çorap 

15-Okyanus Çorap 

16 -Murat Çorap 

17 -Çelik Çorap 

18 -Aber Çorap

19 -Taner Çorap 

20 -Temu Çorap

21 -Dönsa Tekstil

22 -Gelal Çorap

23 -Boğaziçi Çorap 

24 -Çimpa Çorap 

25 -Baz Çorap 

26 -Hobi Çorap 

27 -Güleçler Çorap 

YENİ ÇORAP URGE 
PROJESİNE BAŞVURAN 
FİRMALAR



FUAR
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T
TİGSAD ve ÇSD tarafından organize edilen Linexpo İstanbul 2019 Fuarı, 80 ülkeden yaklaşık 30 bin profesyoneli 

bir araya getirdi. Her sene artırdığı katılımcı ve ziyaretçi sayısı ile dikkat çeken Linexpo 2019’da çorap firmaları, 

hem yeni koleksiyonlarını tanıtma fırsatı yakaladı hem de yeni iş birlikleri geliştirdi.

ÇORAP FİRMALARINDAN YOĞUN İLGİ
LİNEXPO 2019’A
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Fuar açılışına, ÇSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ceyda Özdoğancı ve 
Ender Doğan, ÇSD Fuar Komite Başkanı Perran Yeşil ve ÇSD Basın Komite 
Başkanı Tuğçe İyikülah Arık katıldı.

11. Dönem ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İyikülah, Linexpo 2019’un 
açılışına katılım gösteren isimler arasındaydı.

“En önemli katkı insandan 
geliyor”

“Üretimde marka ülkeyiz”

Bu yıl dördüncüsü organize 
edilen Linexpo Fuarı’nda, 170 
firma 250 markasıyla yer aldı. 

“Türkiye öncülüğünü çorap 
sektörü ile ortaya koydu”

“En iyisini yapmak 
DNA’mızda var”



FUAR
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Açılış konuşması yapan ÇSD Başkan Yardımcısı Ender Doğan, geçmiş yıllardaki çorap ihracatı ile günümüz verilerinin kıyaslamasını yaparak, 
sektörün ne denli büyük bir yol kat ettiğinden bahsetti. 
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“İstanbul’da olmaktan 
mutluyum” Katılımcılara ÇSD’den plaket

İHKİB Yenibosna Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri ÇSD Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelerek, Linexpo 2019'u ziyaret etti.



FUAR
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“Gelen müşteri süreklilik arz 
etmiyor”

İç pazarın ilgisi yüksektiÇSD Fuar Komite Başkanı 
Perran Yeşil, Linexpo Fuarı'nn 
son birkaç senedir yapılıyor 
olmasına rağmen, oldukça 
hızlı bir ivme ile kendinden söz 
ettiren bir birleştirici olduğuna 
dikkat çekti.
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“Linexpo canlı atmosferiyle 
verimliydi”

Rusya’dan yoğun ilgi

Aksesuarlı 
ürünler revaçta

yoğun ilgi

açta



FUAR
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“Linexpo, Ar-Ge 
çalışmalarımıza yol 
gösterecek”

“Nitelik ve çeşitlilik daha 
fazlaydı” 
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“Avrupa’ya tanıtımı 
artırmalıyız”

Unisex modellere ilgi artışta



FUAR
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“Dış giyim markalarımızı da 
davet etmeliyiz”

“Doğal ve sağlıklı ürünler ön 
plandaydı”
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“Beklentilerin gerisinde 
kaldı”

“Yeni koleksiyonumuzu 
tanıttık”

“Son dönemde 
beklentilerimizin altında”



FUAR
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Ekinoks’tan Linexpo’ya 
ilk katılım

Dört gün boyunca yerli 

ve yabancı ziyaretçileri 

ağırlayan Linexpo 2019'a 

Çorap Sanayicileri Derneği 

bünyesindeki 27 firma 

katılım gösterdi.  Firmaların 

genel izlenimi, Rusya ve 

Arap ülkelerinden gelen 

katılımın bu sene arttığı 

yönündeydi. 
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ÇSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Doğan, Fuar Komite Başkanı Perran Yeşil ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kıymaz'ın 
katılımıyla gerçekleşen heyet, Linexpo 2019'a katılan çorap firmalarını ziyaret ederek, plaket takdiminde bulundular.



FUAR
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Üç gün boyunca ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen ve sektörün öncü fuarı olarak bilinen Magic 

Las Vegas’ta bu sene, Türk çorap firmalarının görünürlüğü arttı. ÇSD Başkanı İlker Öztaş, peş peşe katılım 

gösterdikleri fuarın, meyvelerini almaya başladıklarını ifade etti.

FUARA GÖSTERİLEN DEVAMLILIK 
MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

Y
-



29

-

-

“Pamuk çorap talebinde artış”

-

-

-

“Dünya piyasası hakkında 
bilgi edindik”

-

-

-

-
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BEBEK VE ÇOCUĞA DAİR A’DAN Z’YE HER ŞEY; 

Anne, bebek ve çocuk sektörü-

-

-

-

-

Bu yıl 36’ncısı düzenlenen CBME Türkiye Fuarı’na 750 marka ve 260 firma katılım gösterdi. 

CBME TÜRKİYE’DE
Bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul CBME 

Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı, anne, 

bebek, çocuk ürünleri üreticileri, distribütörleri 

ve alıcılarını bir araya getirdi. Çocuk ve bebek 

çoraplarında son trendlerin de sergilendiği fuara, 

ÇSD de katıldı. 

-

125 ülkeden 
18 bini aşkın katılım

-
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-

-

8 milyon TL'lik pazar payına 

ulaşan anne bebek çocuk 

sektörünü bir araya getiren 

fuarda, ÇSD üyesi firmalar da 

yeni koleksiyonlarını tanıtma 

fırsatı buldular. 

Fuara yoğun ilgi 
gösteren ebeveynler, 

son trend bebek ve 
çocuk ürünlerini 

incelediler

Fuara katılan 
firmalar

Çimpa Çorap
Olay Socks
Bella Calze
Dore Çorap

Baykar Socks
Öztaş Çorap

Üretici firmalara özel teşvikler

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

fuar ko-

-



FUAR
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20-22 Mart tarihleri arasında, Şangay’da düzenlenecek olan 

CHPE, global pazarın çorap temsilcilerini bir araya getiriyor. B2B 

görüşmelerin yapılacağı fuarda, ÇSD bünyesinde 14 firma yer alacak. 

BÜYÜK BULUŞMA CHPE’DE YAŞANACAK

B

FUAR KÜNYESİ
Ülke / Şehir: Çin/Şangay

20-22 Mart 2019

Ücret: Ara Stantlı Paket 500 dolar/m2 Köşe 
Stantlı Paket 550 dolar/m2

Devlet Desteği: 1852 TL(2018-2. Dönem 
Tutarıdır)

Nerede: Shanghai World Expo Exhibition & 
Convention Center 1099 Guo Zhan Road/

Shanghai/China

Yılda Kaç Kez: Yılda 1 kez (Mart)

Web Sitesi: 

www.chpe.com.cn/en/

Öztaş Çorap

Akın Çorap

Or-Al Çorap

Erbos Çorap

Eligül Çorap

Ro-Yal Çorap

Söylemez Tekstil

Vasi Tekstil

Paktaş Çorap

Ultra Çorap

Çimpa Çorap

Penti Çorap

Play Çorap

Aytuğ Çorap

FUARA KATILACAK 
FİRMALAR
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RÖPORTAJ

PRO 
ÇORAP

TÜRKİYE’DEKİ 
PROFESÖRÜ; 

ERKEK ÇORABININ

Erkek çorabı denildiğinde, akla gelen ilk firmalardan 
olan Pro Çorap, 14 yıldır üretimdeki kalitesini 
koruyarak, iç pazara ulaşıyor. Ürünlerinde sağlık 
ve konfor unsurlarını öncelikli olarak gören firma, 
markalaşma yolunda hızla ilerliyor. 

S�z sektördek� farklılığınızı nasıl açıklarsınız?
Sektördek� amacımız, �ht�yaç karşılayarak fark yaratmak ve bunu 
sevg�yle gerçekleşt�rmek. B�z çorabı ayak sağlığı olarak düşünüyoruz. 
Bedendek� tüm organlar ayakların altından geçen damarlara bağlı. 
İşte ben de bu nedenle �nsan sağlığında en öneml� faktörlerden b�r�n�n 
çorap olduğunu kavradım. Çünkü vücudumuza d�rekt temas hal�nded�r 
ve en hassas noktalara nüfus eder. B�z de ayak sağlığını ürett�ğ�m�z 
çorapların, yıkamasıyla, kullandığımız hammaddes�yle, ant�bakter�yel 
�lacıyla, kullandığımız �pl�ğ�n kal�tes� ve �ncel�ğ�yle, ayağı sarmasıyla, 
b�lekten düşmemes�yle, erken deforme olmamasıyla sağlıyoruz. Çorap 
üret�m�n�n �çer�s�nde çok fazla tekn�k b�lg� var. Kullandığın �pl�ğ�n yapısını 
çok �y� b�lmen gerek�yor ve bu �pl�kler Ar-Ge’de sürekl� denen�yor. G�y-
d�ğ�m çorabın sağlıklı olmasından, konforuna kadar testler�n� yaparım, 
Ar-Ge’dek� arkadaşlarım da yapar, ardından çalışmalarına geçer�z. Kışın, 

Kuruldukları gün, “Türk�ye’dek� en kal�tel� erkek çorabını yapacağız” 
�dd�asıyla p�yasaya g�r�ş yapan Pro Çorap, verd�ğ� sözü tutarak, güç-
lü Ar-Ge çalışmaları �le pazarda farklılık yaratmaya devam ed�yor. 
Pro Çorap F�rma Sah�b� Mehmet Al� Kopuz, üret�mde öncel�kl� ola-
rak �nsan sağlığını önemsed�kler�n� bel�rterek, sektörde yapılmayanı 
yapmanın peş�ne düştükler�n�n altını ç�z�yor. 

F�rmanız hakkında b�lg� alab�l�r m�y�z?
F�rmamızı 1985 yılında R�ze’de çorap, çamaşır, ev tekst�l�, bebe 
g�y�m ve kıyafet ürünler� toptan satış üzer�ne kurduk. 2005 yılında 
da İstanbul’da �malata başladık. İnşaat, tur�zm ve s�gorta g�b� farklı 
sektörlerde de yatırımlarımıza devam ett�k. Bütün tekst�l sektörler�n� 
toptan pazarlama yaparken, �malatı hang� alanlarda yapmamız ge-
rekt�ğ�n� düşündük ve çorapta karar kıldık. Çünkü çorap kr�zlerde b�le 
en son etk�lenen üründür. Her türlü ulaşılab�lecek f�yatta olmasından 
dolayı… İnsanlar takım elb�se almayı öteleyeb�l�r, pantolonunu da 
öteleyeb�l�r fakat çorabını öteleyemez. 1980’de önce çoraplar elle 
örülürdü, daha dayanıklı olurdu. Ş�md� o dönem b�tt�, özell�kle Avru-
palılar artık “g�y-at” alışkanlığını kazandı.  Yırtık çorapları d�kmekten, 
yıkamadan atmaya geçt�k.  Öncek� yıllarda tekst�lde bütün ürünler� 
sattık, çorabın katma değer� düşük fakat, �malatı da d�ğer ürünlere 
göre daha mal�yetl�. Herkes bu sektöre g�remez, c�dd� b�r yatırım ge-
rek�yor. Bunun yanında şöyle b�r gerçek de var, çorabı 12 ay dokursun, 
satamazsan b�le b�r gün gel�r satarsın. Özell�kle erkek çorabında çok 
hızlı değ�şen renkler, modeller yoktur. Modası geçmez. 
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çorabın öncel�kl� amacı sıcak tutması olup de-
nen�r; sürtünmes�, pütürlenmes�, deformas-
yonu ölçülür; ardından üret�l�r. B�z ağırlıklı 
olarak �ç p�yasaya erkek çorap çalışıyoruz. 
Kadın çoraplarımız b�raz daha az. Türk�ye 
genel�nde markalaşma yolunda �lerl�yoruz. 
Yaptığımız ürünler�n �pl�kler� farklı, tasarımları 
farklı, et�ketler� farklı. Özel �pl�kler kullanıyo-
ruz. Türk�ye’de k�msen�n yapmadığı farklı 
çoraplar yapmaya çalışıyoruz. Yün akr�l�k, 
kaşm�r-yün karışımı �pl�klerle çoraplarımızı 
üret�yoruz. Modal, bambu �pl�kler�yle yaptık-
larımız zaten klas�kleşm�ş durumda. Modal 
ve bambuyu �lk yıllarımızda ürett�k. Babet 
çoraplarında herkes kapalı çorap model� 
çalışırken, b�z açık model� çalışıyoruz. 
R�ze’de çamaşır ve çorap satışı yaparken, �ç 
p�yasaya çalışan tüm f�rmalarla tanışmıştım.  
Çorap �malatına başlayacağımızda “Türk�-
ye’dek� en kal�tel� erkek çorabını yapacağız” 
ded�k. Bunun �ç�n hang� mak�neler� ve �pl�kler� 
kullanmamız gerekt�ğ�n� kararlaştırdık. Ve �lk 
kez yapılan b�r şey� yaparak, parfümlü çorabı 
çıkardık. Parfümlü çorabı, b�r �ç çamaşırı tanı-
tımından es�nlenm�şt�m. Ürüne koyduğumuz 
parfümü 2-3 yıkamaya kadar dayanıklılığını 
sağladık. Fantez� çorap üretmek �ç�n tüm 
organ�zasyonları tamamladık.

Tasarım kısmında pek�, ayrıca b�r Ar-Ge 
çalışmanız var mı?
Var. Ar-Ge’de çalışan arkadaşlarımız burun-
dan last�ğ�ne kadar çorapta nasıl değ�ş�k-
l�kler yapab�leceğ�m�z üzer�ne çalışıyorlar. 
Last�kler�m�z�n �çer�s�nde ayrı b�r örgü s�stem� 

gel�şt�rd�k. Şu an onun denemeler�n� yaptık. 
Çok kal�tel� last�k kullanab�l�rs�n ama y�ne de 
çorabı g�yen �nsanın b�leğ�n� ezer ve �z bırakır. 
İz bırakmaması �ç�n farklı çalışmalar yapıyo-
ruz. Topuk ve burun �le �lg�l� b�rçok ayrıntı var. 
Heps�n� ayarlamanız gerek�yor. 
Erkek çorabında farklı tarzlar var. B�z daha 
çok klas�k tarzı ben�msem�ş b�r f�rmayız. 
Renkl� ve desenl� çorabın alıcıları daha çok 
d�j�tal pazarda oluyor. Şu an Pro Çorap olarak 
Anadolu toptancısına h�tap ed�yoruz. Ana-
dolu toptancısı desenl� ve çok renkl� çorapları 
satmakta zorlanab�l�r. Değ�ş�m gerek�yor, 
o pazara da g�rmek gerek�yor ve b� z de bu 
yüzden hazırlıklarımıza devam ed�yoruz.

Yen� koleks�yon olarak hazırladığınız b�r 
ser� var mıdır?
Yılda yaz ve kış olmak üzere �k� koleks�yon 
hazırlıyoruz.  Bazı f�rmalar vardır, her ay b�r 

yen� model çıkarır fakat b�z kreasyon hazırlı-
yoruz. Şu an yazlık kreasyonumuzu çıkardık. 
Pazarlamacıların s�par�şler� topladığı dönem-
dey�z. Temmuz ayına kadar, beğen�lenlere 
devam eder�z. Ardından kışlık kreasyonu 
çıkarmak �ç�n hazırlıklarımıza başlarız. Bel�rl� 
müşter�ler�m�z var, onların talepler�yle �lerl�-
yoruz. Mahmutpaşa’da b�r mağazamız var, 
orada da Asya, Afr�ka ve Arap ülkeler�nden 
gelen müşter�ler�m�ze h�zmet ed�yoruz. 

L�nexpo’da bazı f�rmalar Avrupalı 
müşter�n�n beklenen�n altında 
olduğunu bel�rtm�şlerd�.
 S�z bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Türk�ye, dünya çorap üret�m�nde 2’nc� sıra-
da, fakat yaptığımız fuar b�zlere yakışmıyor. 
Böyle güçlü b�r üret�m yapıyorsak, tüm dün-
yada ses get�rmem�z gerek�yor. Avrupa’da 
kaç k�ş� bu fuarı duymuştur? Dünya sıralama-
sında �k�nc� olarak yer almamız, Avrupa’ya 
da �hracat yaptığımız anlamına gel�yor. 
Pek�, Avrupa’ya �hracat yapan kaç f�rmamız 
L�nexpo’ya katıldı? F�rma yokken, müşter�-
n�n de gelmes�n� bekleyemey�z. L�nexpo’yu 
duyurmamız gerek�yor. F�rmaların “Ben 
zaten �hracatımı yapıyorum, fuara katılmam 
gerekmez” d�ye düşünmemes� gerek�yor. 
Çorap sektörüne yakışır b�r etk�nl�k olması 
lazım. 

Hedefler�n�z nelerd�r?
Kal�teden ödün vermeden, kend� segmen-
t�m�z�n l�der� olmayı ve �novat�f ürünlerle 
pazada farklılık yaratmayı hedefl�yoruz.  

“Türkiye genelinde 
markalaşma yolunda 
ilerliyoruz. Yaptığımız 
ürünlerin iplikleri farklı, 
tasarımları farklı, etiketleri 
farklı. Türkiye’de kimsenin 
yapmadığı farklı çoraplar 
yapmaya çalışıyoruz.”
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Çift bazındaki inanılmaz 
dalgalanma miktar 
bazında gözükmüyor

-

-

-

-
-

İNGİLTERE’DEKİ ÇİN TEHDİTİ 
GEÇTİ Mİ?

Mithat Aracı
Dakong Enterprise Co., Ltd. Türkiye Temsilciliği

Çin’in İngiltere pazarına 
çorap ihracatı 2018 yılında 
çakılmış
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2015 ve 2016 yıllarında 
başlayan İngiltere 
pazarındaki Çin tehdidi
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-

-

-
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Türkiye’nin İngiltere’de 
Euro bazındaki pazar 
payında hiç azalma 
yaşanmamış
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İngiltere pazarında en 
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HALA
GEÇEN

ARADAN

K

New York’taki tekstil işçisi kadınların, 162 yıl önce daha iyi 

koşullarda çalışmak, eşit işe eşit ücret talepleri ile verdikleri 

mücadele, bugün de devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında 

kutlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlar, 

insanca koşullarda çalışabilmenin mücadelesini veriyor.

162 YIL VE

MÜCADELEYE
DEVAM

1
9
6
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OECD verilerine göre Türkiye’de 
kadın-erkek ücretleri 
arasındaki fark yüzde 20 
seviyesinde. OECD ortalaması 
yüzde 16 olan bu oran ABD’de 
yüzde 18, Yeni Zelanda, Belçika 
ve Lüksemburg’da ise yüzde 
6’larda.

İrdelememiz gereken bir 
konu var

Moda akımlarıyla değişen 
kadın imgesi

1
9
2
0
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1920 – Türk kadınının 
hayatındaki yenilik; jartiyer

1930 – Sadelik ön planda

1940 – Maskülen tavır

 pl

tav

anda

vır

1
9
4
0

1930

1
9
5
0
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1950 – Korsenin
muhteşem dönüşü

1960 – Renklerin 
içinden

klerin 

Ülkemizde hala pek çok kadın, 
üzerine yüklenen rolleri 
başarıyla yerine getirmek 
için limitlerini aşan bir çaba 
göstererek, hak ettiği ücrete ve 
yaşam standartlarına ulaşmaya 
çalışıyor. Verdiği emeğin, 
döktüğü alın terinin karşılığını 
“eşitlikler dünyası”nda hakkıyla 
almak için mücadele ediyor. 

1970 – Savaşma seviş!

1980 – Abartıyoruz,
fazlasıyla parlıyoruz

1990 – Rahat ve cool

1
9
9
0

1
9
7
0

Kaynakça
*Habertürk, “Türkiye’de kadınlar aynı işi yaptıkları erkeklerden yüzde 20 daha 
az kazanıyor” başlıklı haberi. 
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Merve Öztürk’ü nam-ı d�ğer Mel�na’s Mom’ı, 
yıllar süren uğraşlar sonunda kucağına aldığı 
dünyalar tatlısı kızı Mel�na’nın annes� olarak 
tanıdınız. Pek çok kadının duygudaşlık kurdu-
ğu, b�l�nçl� b�r anne ve sosyal medya fenomen� 
olarak tak�p ett�n�z. Fakat, Merve Öztürk bu ta-
nımlamalarla sınırlı kalmayan, on parmağında 
on mar�fet ded�rten b�r kadın g�r�ş�mc� aynı za-
manda. Ş�md� yepyen� b�r heyecanın peş�nde... 
Kurduğu "M�o Des�gn" markası �le basmakalıp 
çocuk g�y�m� algısına karşı, anneler�n çocukları 
�ç�n tam da �ht�yaç duyduğu tasarımları gün 
yüzüne çıkarıyor. Bugüne kadar b�zlere d�kte 
ed�len ‘pembe kızların, mav�n�nse erkek çocuk-
larının reng�d�r’ öğret�lm�şl�ğ�ne karşı “Doğanın 
tüm renkler� çocuklar �ç�nd�r ve kıyafetler�n 
c�ns�yet� yoktur” d�yor. 
Çorapland derg�m�z�n bu sayısında, hemc�ns-
ler�yle kurduğu güçlü bağ �le annel�k üzer�ne 
deney�mler�n� paylaşan ve kend� �ş�n�n patronu 
olmak �steyen pek çok kadına �lham veren 
Merve Öztürk �le b�r araya geld�k. M�o Des�gn’�n 
doğuşu ve Türk�ye’dek� çocuk çorap tasarımı 
üzer�ne key�fl� b�r söyleş� gerçekleşt�rd�k. Ve 
günün sonunda, çocukların dünyalarını bell� 
başlı renklerle sınırlandırmayan, özgür ruhlu 
tasarımların çoğalmasını d�led�k. Ne ders�n�z, 
olamaz mı?

Pek çok blogger ve fenomen�n yanı 
sıra, annelere, anne adaylarına ve 
hatta genç kızlara çok güzel mesajlar 
ver�yorsunuz. Öncel�kle şunu sormak 
�ster�m; yaşadıklarımdan şunu öğrend�m 
ded�ğ�n�z ned�r? 
Öncel�kle güzel sözler�n �ç�n teşekkür 
eder�m. Dışarıdan da böyle gözüküyorsa çok 
mutluyum. Çünkü gerçekten de yapmaya 
çalıştığım bu. Aslında hayattan şunu öğrend�m; 

PEMBE 
DÜNYA ÇOCUKLAR İÇİN

İBARET DEĞİL!
 VE  MAVİDEN

Sosyal medyada Melina’s Mom olarak tanıdığınız 

Merve Öztürk, kurduğu yeni markası "Mio Design" ile 

çocuk giyiminde pembe ve maviler arasında sıkışıp 

kalan anneleri, sade ve doğallıktan yana tasarımlarıyla 

buluşturuyor.
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b�r� �ç�n değ�l, kend�n �ç�n yaşamayı. Bunu 
benc�ll�k olarak algılamayın ama “ben merkezl� 
yaşamak” d�ye b�r şey var, benc�l yaşamak 
�le aynı anlama gelm�yor bu. Uçakta ac�l 
durumlarda “maskey� önce kend�ne, sonra 
çocuğuna tak” d�ye b�r mesaj vardır, aynı 
bunun g�b� düşüneb�l�r�z. Önce ben mutlu, 
sağlıklı olmalıyım k� çevreme ondan sonra 
faydam olur. Mutsuzsam ve kend�me zaman 
ayırmıyorsam, çocuğuma da eş�me de 
ayırdığım zaman ne kadar uzun olursa olsun 
kıymetl� olmaz. Bu yüzden hayattan aldığım en 
büyük mesaj, önce kend�n �ç�n yaşa oldu. 

Bu farkındalığa ne zaman vardınız?
Lohusalık dönem�mde. B�r bebek sah�b� olduk-
tan sonra çok fazla çocuk odaklı yaşadığımı 
fark ett�m. İlk 40 gün dışarı çıkmadım, sütüm 
çok az gel�yordu. Çünkü mutlu değ�ld�m; aslın-
da mutlu olmam gerek�yordu, sonunda arzu 
ett�ğ�m çocuğa kavuşmuştum ama kend�m �ç�n 
b�r şey yapmayı o dönemde bırakmıştım. B�r 
yaşam koçum vardı ve bana “B�r an evvel ken-
d�n� sokağa at” ded�. Ben çocuğu bırakıp nasıl 
çıkarım ded�ğ�mde, şunu söyled�: “Sen kend�ne 
zaman ayırmazsan, sağlıklı olmazsan o sütün 
zaten gelmeyecek. Çünkü sen vücuduna 
olumsuz mesajlar ver�yorsun ve çocuğuna 
da yansıyor.” Ne zaman kend�m �ç�n b�r şeyler 
yapmaya başladım, o zaman çocuğumun da 
mutlu olduğunu gördüm. Evet, sütüm h�çb�r 
zaman çok gelmed� ama poz�t�f b�r çocuk 
yet�şt�reb�ld�m.

Blogunuzda hayat h�kayeler� 
paylaşıyor ve belk� de pek çok kadının 
yaşadıklarına duygudaşlık ed�yorsunuz. 
Bu gücü yaşadığınız zorlu süreçten m� 
aldınız? Tak�pç�ler�n�zle bu bağı nasıl 
kurdunuz?
Onu aslında h�çb�r kâr amacı gütmed�ğ�m nok-
tada yakaladım. Ben tüp bebek h�kayemde, ço-
cuğuma çok geç kavuştum. Ama h�çb�r zaman 
b�r tüp bebek merkez�yle, doktoruyla ya da 
�lacıyla �ş b�rl�ğ� yapmadım. Bu tarz tekl�fler çok 
fazla geld� ama ben bu durumu yaşadığım �ç�n 
h�çb�r zaman bunu b�r reklam aracı olarak gör-
med�m. İnsanlar da bu sam�m�yet�m� algıladı. 
O yüzden bana hang� doktora g�del�m ded�kle-
r�nde, h�çb�r zaman doktor önermed�m. Çünkü 
bana yarayan, s�ze yaramayab�l�r. S�ze �y� gelen 
de bana �y� gelmem�ş olab�l�r. Sonuçta ben 
çok �y� b�r kl�n�kte tüp bebek tedav�s� gördüm 
yıllarca, fakat orada çocuk sah�b� olamadım. 
Ama tüp bebek tedav�s� çok güçlü olmayan 
b�r hastanede çocuk sah�b� oldum. Dolayısıyla 
k�me, nerede rastlayacağı bell� olmuyor bu 
�şler�n. O yüzden de her zaman tak�pç�ler�me, 
“Kend� kalb�n�z� ve z�hn�n�z� d�nley�n” ded�m.

Kızınızı yet�şt�r�rken en çok d�kkat 
ett�ğ�n�z, hassas olduğunuz noktalar 
neler oldu?
Onu yet�şt�r�rken özgüvenl� olmasına çalışıyo-
rum. Daha önce NLP eğ�t�mler� aldım. Bana çok 
yaramıştı. Bana yaradığı �ç�n de b�rçok �nsana 
sosyal sorumluluk kapsamında ücrets�z nefes 
terap�ler� verd�m. Çocuğuma da aldığım NLP 
sayes�nde olumlamalarla yaklaşmaya d�kkat 
ed�yorum. Çünkü ben NLP eğ�t�m�nden sonra 
gördüm k�, bell� b�r yaşa er�şm�ş yet�şk�nler�n 
de kend�ler� �le �lg�l� çocukluk çağlarından 
�t�baren oluşturdukları olumsuz kalıplar var. 
Olumsuz kalıpları kend� yaşam b�ç�mler�nde 
her zaman hatırlayıp, hayatlarında b�r sabotaj 
olarak yaşıyorlar. B�rtakım şeyler� yapama-
yacakları h�ss�ne kapılıyorlar. Ben de ded�m 
k�, çocuğumu küçük yaştan �t�baren doğru 
kalıplarla, doğru alt yapıyla eğ�t�m�n� almış b�r 
şek�lde yaklaşırsam özgüven� yüksek b�r çocuk 
yet�şt�reb�l�r�m. Yanlış anlamayın, kes�nl�kle 
şımarık b�r çocuk dem�yorum. Çünkü o çok 
�nce b�r ç�zg�. Özgüven�n dışında, dışarıya olan 
sevg�s�n� de doğaya, hayvanlara, �nsanlara ve 
d�ğer çocuklara olan sevg�y� de açıklıyorum. 

Anın �ç�nden geçmey� öğrend�m
Pek�, nefes eğ�t�mler�nden sonra, 
hayatınızda ne g�b� değ�ş�kl�kler oldu? 
Mel�na doğmadan önce kend�m �ç�n eğ�t�m 
aldım. Mel�na doğduktan sonra da nefes 
terap�s� uygulama eğ�t�m� olan eğ�tmen eğ�t�m� 

aldım. Anda kalma, anın �ç�nden geçmey� 
öğrend�m. Nefes almayı hep�m�z b�lerek 
doğuyoruz ama sonrasında bazı sebeplerden 
dolayı unutuyoruz. Stres altında kaldığımız za-
manlarda nefes�m�z� tutab�l�yoruz ve aslında o 
anı durdurmayı �st�yoruz. Ama b�r şek�lde y�ne 
de �ç�nden geçmek durumunda oluyoruz o 
anın. Kend�m�z� durdurarak, kend� bünyem�ze 
zarar ver�yoruz. 

Annel�k sürec� ve sonrak� 
paylaşımlarınız b�r mesleğe dönüşmüş 
durumda. Ş�md� güzel b�r yoğunluğun 
�çer�s�ndes�n�z. Yen� heyecanınız M�o 
markası nasıl ortaya çıktı? 
Ben aslında kızımı paylaşmayı ve bunu b�r �ş 
kolu hal�ne get�rmey� h�ç düşünmed�m, ama 
bu b�r şek�lde kend� kend�ne o hale döndü. 
H�çb�r zaman planlayıp, “Ben b�r gün blogger 
olacağım, çocuk sah�b� olduktan sonra da 
yayınlayacağım. O çocuk çok güzel ve �lg� 
çek�c� olacak, herkes onu tak�p edecek ve para 
kazanacağım” d�ye b�r şey planlamadım. H�çb�r 
anne, zannetm�yorum bu şek�lde yola çıksın. 
Paylaşımlarıma devam ett�kçe markaların 
�lg�s�n� çekmeye başladım. Markalar, dene-
y�mled�kten sonra önermem�z� �sted�ğ�m�z 
ürünler� b�zlere göndermeye başladılar ve bu 
�ş kolu hal�ne geld�. Ben bunu daha çok kısma 
telaşına g�tt�m. Sektör oluştu ve çok fazla 
�nsan “Çocuğunu kullanıyorsun” saldırılarına 
başladı. Bu onların görüşü, ben h�çb�r zaman 
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böyle h�ssetmed�m ama bu durum ben� de 
rahatsız etmeye başladı. O yüzden bunu 
artık kend� �ş koluma çev�rmel�y�m ded�m ve 
Mel�na da büyüdüğü �ç�n fotoğraflarını sosyal 
medyaya daha az koymaya ve kend�mle �lg�l� 
b�r �ş yapmaya karar verd�m. Mel�na’yı nasıl 
g�yd�rd�ğ�m hep soruluyordu. Kıyafetler�n� 
nereden terc�h ett�ğ�m, nasıl bu kadar tarz 
g�yd�rd�ğ�m soruluyordu. Ben genelde İskan-
d�nav tarzı g�yd�rmey� çok sev�yordum. Daha 
özgür ruhlu, mav�lere, pembelere bağımlı 
olmayan, turunculara, tabalara, s�yahlara, 
beyazlara bağlı kıyafetler� sev�yordum. Kend� 
markamı çıkarmadan önce de o tarz markalara 
yönel�yordum. Kadın g�r�ş�mc�ler�n eller�yle 
d�kt�ğ� kıyafetler� alıyordum. Ve her tanıttığım 
�nsanın b�r yerlere geld�ğ�n� fark ett�m. Sonra 
bunu neden kend�m �ç�n yapmıyorum ded�m. 
Kızımın üzer�nde görmek �sted�ğ�m tasarımları 
hayata geç�rd�m. Çok büyük b�r patlama oldu. 
Çok hızlı büyüyeceğ�n� gördüğüm b�r marka. 
Sektörde çok sözü geçen b�r marka, daha �k� 
aylıkken katıldığım b�r �hracat fuarında gel�p, 
kend� bünyeler�nde markamı konumlandır-
mak �sted�ler, tel�f�n� �sted�ler. Tab� k� kabul 
etmed�k, çünkü markanın nerelere geleb�lece-
ğ�n� tahm�n ed�yoruz. 

Beraber büyüyeb�leceğ�m�z 
üret�c�ler arıyoruz
Ürün yelpazen�zde çorap bulunuyor mu?
Şu an yok, ama en büyük hayal�m b�r çorap ta-
sarımı eklemek. Çünkü ben bugün Türk�ye’de 
kızıma çorap almaya g�tt�ğ�mde, pembelerden, 
lîlalardan, ç�çekl� desenlerden başka b�r çorap 
bulamıyorum. Kızım da g�ymek �stem�yor, 
ben de g�yd�rmek �stem�yorum. B�z d�yoruz k�, 
kıyafetler�n c�ns�yet� yoktur. Erkek çocukları 
da üşümemek �ç�n külotlu çorap g�y�yor. Erkek 
çocuk anneler�, erkek çocuğu �ç�n külotlu çorap 
bulmakta çok zorlanıyorlar. Neden sadece 
mav� ve pembeler var? Ç�zg�l� desenler, natürel 
şeyler yok. B�z de markamız �ç�n çorap üret�c�s� 
arayışındayız. Daha küçük adetlerde üret�m 
yapab�lecek, b�ze emeklerken destek olacak, 
büyüdüğümüzde beraber büyüyeb�leceğ�m�z 
yol arkadaşı arıyoruz. 

Pembe kız, mav� erkek değ�ld�r
Ürünler�n�z arasında neler var?
Genelde penye ve örme çalışıyorum. Şu an 
svetşörtler var. Yaz �ç�n dokumalara g�rd�k. Kız 
çocukları �ç�n elb�seler�m�z var. Ş�md�den mar-
kanın c�rosu üç katına çıktığı �ç�n 3 farklı renkte 
kend� kumaşını boyattırab�ld�. Yan� o adetlerde 
kumaş s�par�ş� vereb�ld�k. Hazır kumaşlara 
g�tmek zorunda kalmadık. Kız çocuklarına 
çok önem verm�şt�k, ş�md� erkek çocuklarına 
önem ver�yoruz. Bu yaz çok fazla metraj baskılı 

ürünler�m�z var. B�z ç�çeğ�, böceğ� kullansak da 
retro kullanmayı sev�yoruz. Kıza mav�, erkeğe 
pembe de g�yd�r�r�z. Çünkü “pembe kız, mav� 
de erkek” demek değ�ld�r. 

Anneler İskand�nav tarzı çoraplar �st�yor
Çocuk gel�ş�m� konusunda da b�lg�l� b�r 
anne ve tüket�c� olarak, çocuğunuz �ç�n 
kıyafet ve çorap seçerken nelere d�kkat 
ed�yorsunuz?
Rahat olmasına, oyununu engellemeyecek, 
dünyayı, dışarıyı keşfetmes�ne engel olmaya-
cak kıyafetler seçmeye çalışıyorum. Üzer�nde 
kend�s�n�n büyümüş algısı yaratmayacak 
kıyafetler seçmeye çalışıyorum, farklı gözle-
r�n�n üzer�ne çevr�lmemes� �ç�n. Çocuksu ama 
st�l sah�b� kıyafetler seç�yorum. Daha çok doğa 
renkler�n� terc�h ed�yorum. Türk�ye’dek� çocuk 

“Türkiye’deki çocuk 
çoraplarını rahatlık ve 
kullanış anlamında 
çok iyi buluyorum. 
Sadece tasarım 
anlamında biraz 
daha yaratıcı işler 
bekliyoruz. Anneler 
çocukları için 
çorapçılardan biraz 
daha İskandinav tarzı 
çoraplar üretmelerini 
bekliyor.”

“Mio Design’da bu yaz 
çok fazla metraj baskılı 
ürünlerimiz var. Biz çiçek 
desenlerini kullansak da 
retro kullanmayı seviyoruz.”

çoraplarını rahatlık ve kullanış anlamında çok 
�y� buluyorum. G�y�mde de dünya çapında en 
kal�tel�s�n� b�z üret�yoruz, �nanılmaz b�r ön görü-
ye sah�b�z. Sadece tasarım anlamında b�raz 
daha yaratıcı �şler bekl�yoruz. Anneler çocukları 
�ç�n çorapçılardan b�raz daha İskand�nav tarzı 
çoraplar üretmeler�n� bekl�yor. 
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Görsel zenginliğin üretilen ürünle sınırlı kalmayarak, sunuş şekline 

de yansıdığı günümüzde, müşteriyi cezbeden ve ürünü satın almaya 

götüren öncelikli nokta; o ürünün nasıl sunulduğu oluyor; 

bir başka deyişle ambalajın önemi artıyor. 

İÇİNDEKİ GÜZELLİĞİ 

Ş -

-

-

-
-

-

-

-

Kışın içimizi ısıtan iki şey; 
çorba ve çorap
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SOUP SOCK 
Ürün çek�mler�nde �lg� çek�c� b�r sunuma g�den Soup Sock, ağırlıklı 

olarak meyve ve sebzeler�n renkler�n� kullanarak tasarladığı 

çorapları, çorba kaseler�ne yerleşt�rmes�yle d�kkat çekt�.

BURLİNGTON SOCKSSandv�ç kutularından es�nlenerek ambalaj tasarımında farklılık yaratan b�r başka örnek de Burl�ngton.

Kutudan hangi renk çıkarsa…

-

Tasarım, birçok firma için 
bir farklılaşma ve rekabet 
unsuru niteliğinde. Pazara 
sunulacak bir ürünün 
tasarımla bütünleştirilmesi 
olmazsa olmaz bir gereklilik 
haline geldi.
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FLASHTONES
Petr Kudlacek tarafından tasarlanan Flashtones çoraplarının 

14 çeş�t reng� bulunuyor.

Tüketiciler ürünü sadece 
fonksiyonel kullanımı 
için değil aynı zamanda 
sembolik anlamı için de 
satın alıyor. Dolayısıyla artık 
marka sahipleri de ürünün 
kimliğini net bir şekilde 
ortaya koyan ambalaj 
tasarımları çalışmaları 
yapmaları gerektiğinin 
bilincinde olmalılar.

PHARMACİE GOODS SOCKKesk�n hatlara sah�p karton kutusu, çorabı sarmalayan gr� 
renkte ambalajı �le Pharmac�e Goods Sock, t�t�z ve düzenl� b�r hava yaratıyor. 

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
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Luckies of London 
tarafından geliştirilen 
Soup Socks konserve çorap 
paketleri, 60'ların çorba 
kutularına atıfta bulunuyor. 
Online müşterilerine, 
tasarladığı ambalaj ile 
seslenen marka,  “Sizi 
lezzetli bir şeyle tanıştırmak 
istiyoruz” diyerek; 3 farklı 
tattan bahsediyor.

-
-

Klaslığın zirvesine tırmanış

-

-

Rekabette bir adım öne çıkan 
ambalajlar

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ABD’de evsiz barınaklarında en çok 

talep edilen, ancak en az bağışlanan 

giyim eşyasının çorap olduğunu 

öğrenen Janne Hart, Bonfolk 

markasını kurarak “kazan-kazan” 

modelini hayata geçirdi. Satın 

alınan her bir çift çorap ile evsizlerin 

yüzlerini güldüren Bonfolk, 4 yılda 

100 bin çorap bağışladı.  

100 BİN EVSİZ 
BONFOLK İLE 
AYAKLARINI 
ISITTI

-

-

-

Birinci sınıf kalitede üretiliyor

K

en çok 

şlanan 

nu 

zan” 

n 

sizlerin 

yılda 

100 bin çift çorap bağışlandı

-

-
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Blacksocks, piyasaya sürdüğü Smarter Socks Plus+ adlı akıllı 

çoraplarla teknolojideki yeni dönemin haberciliğini 

üstleniyor. Akıllı telefon ile uyumlu olarak çalışan 

çoraplar, ne kadar sıklıkla yıkandığı, kaç kez 

kullanıldığı gibi verileri tüketiciyle paylaşıyor. 

ARTIK 
ÇORAPLARIMIZ 
BİLE ÇOK “AKILLI”

Bir çorap neler yapabilir?

B

ter Socks Plus+ adlı akıllı 

min haberciliğini 

olarak çalışan 

kaç kez 

aylaşıyor. 

Hang� çorapların b�rb�r�ne 

a�t olduğunu göstereb�l�r ve 

bunları düzeltmek �ç�n yardımcı 

olab�l�r�m.

Çoraplarınızı ne sıklıkla 

yıkadığınızı bel�rleyeb�l�r�m. 

Çoraplarınızın üret�ld�ğ� zamanı, 

Çoraplarınızı s�par�ş ett�ğ�n�zde 

ve çoraplarınız sevk ed�ld�ğ�nde 

s�ze göstereb�l�r�m. 

Bi

ve çoraplarınız sevk ed�ld�ğ�nde 

s�ze göstereb�l�r�m. 

 TELEFONUNUZ 
BİLDİRİYOR
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Showers Pass ve National Geographic 
ortaklığı ile piyasaya sunulan su geçirmeyen 

çoraplar, son teknoloji harikası olarak 
tüketiciye sunuldu. Duşa girdiğinizde 

dâhi su geçirmeyen çoraplar gözümüzün 
aşina olduğu National Geographic logosu 
ile tasarlandı. Özellikle sporcuların ilgisini 

çeken tasarım, açık havada spor yapanların 
vazgeçilmezi olmaya şimdiden aday.

SPORCULARIN YENİ GÖZDESİ, 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
ORTAKLIĞIYLA GELDİ

B

Kurdukları ortaklık 
ile piyasaya sunulan 

son teknoloji harikası 
çoraplar, en kötü hava 
koşullarında bile kuru 

kalmayı başarıyor. 
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TİCARET

Küresel ticaret önemli 
değişimlerden geçiyor. Yapılan 
araştırmalara göre, toplamda 
ihracat artmasına rağmen, 
küresel ihracatın oranı, yapılan 
üretime oranla azalıyor. Gelişen 
teknolojilerin klasik iş gücünün 
yerini almasıyla, dünya genelinde 
ucuz iş gücünün avantajı azaldığı 
belirtiliyor.

Ö
-

-

-

Yeni Çin etkisi

-
-

-

KÜRESEL TİCARET YENİ BİR 
DÖNÜM NOKTASINDA MI?

-

-

-

-

-
-

Ucuz iş gücü şekil değiştiriyor
-

-

-

-

-

-
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ÇOCUK TRENDİ
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“Ben Lina Yalçın, 4 yaşındayım. En çok kırmızı ve mavi 

renkli çoraplarımı seviyorum. Suluboya yapmayı, 

oyuncaklarımı renklendirmeyi seviyorum. 

Ama en çok sevdiğim annem, babam ve dedem…”

Lina Yalçın
 4 yaşında

“Benim adım Ozan. 2,5 yaşındayım. Arabalarımla oynamayı, 

parkta arkadaşlarımla koşmayı ve gökyüzüne bakıp ay, yıldızlar, 

kuşlar ve uçakları izlemeyi seviyorum. En sevdiğim çorabım 

yıldızlı çorabım.”

Halil Ozan Doğan 
2,5 yaşında

“Benim adım Ege, soyadım 

Apaydın. 7 yaşındayım, birinci 

sınıfa gidiyorum. Futbol 

oynamayı çok seviyorum. Futbol 

oynarken dikişsiz ve havlu 

çorapları seviyorum. Çünkü onlar 

ayağımı rahatsız etmiyor. Futbol 

oynarken ayaklarımın yanlarını 

çok kullandığım için çorapların 

o kısımları şişiyor ve rahat 

etmiyorum. Ama havlu çorap 

giydiğimde daha iyi oynuyorum. 

Okulda renkli çoraplar giymeyi 

seviyorum. Yeşil, gri ve mavi 

renklerindeki çorapları 

seviyorum. Anneme Minyonlar ve 

Şimşek McQueen’in çoraplarını da 

aldırıyorum.” 

Ben Rabia Pelin. 15 yaşındayım, 

9’uncu sınıf öğrencisiyim. Çoraplar 

benim için iç dünyamı yansıtan bir 

aracı gibi. Her gün uyandığımda 

o gün nasıl hissediyorsam o renk 

çorap giyerim. Ayrıca çoraplar 

belirli ve kendime özgü bir tarz 

oluşturmamda da yardımcı 

oluyorlar.

Ben Ayşe Naz. 12 yaşındayım, 6’ncı 

sınıf öğrencisiyim. Giydiğim kıyafet 

ne ise, altına o renge uygun bir 

çorap giymeyi seviyorum. Günlük 

hayatımda da çizgi film karakterli 

çorapları severek giyiyorum. 

Ege Apaydın 
7 yaşında

Rabia Pelin Ceylan
15 yaşında

 Ayşe Naz Ceylan
 9 yaşında
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Birinci sınıfa gidiyorum. Kısa çorapları ve külotlu çorapları 

çok seviyorum. Çorapta hoşlandığım renkler sarı, mor, 

kırmızı. Aslında benim için hiç fark etmez. Kare, yuvarlak 

desenleri severim. Mesela çiçekli elbiselerimin altına beyaz 

çorap giyiyorum, çok güzel oluyor bence. Pembeli, noktacıklı 

olsun mükemmel gözüküyor. Sabah uyanır uyanmaz annem 

çoraplarımı giydiriyor, ayaklarım sıcacık oluyor. 

Duru Deniz Yurtsever 
7 yaşında

Ela Yavuzkan 
5  yaşında

Değişik değişik 

çoraplar giymeyi 

severim. Bir 

Batman desenli 

bir de Beşiktaş’ın 

çoraplarını giyiyorum. 

Farklı çorapları çok 

seviyorum. Farklı 

olmak bence daha 

güzel. Renk renk 

çorapları hep giyerim. 

Siyah ve beyaz en 

sevdiğim renkler. 

Renas Ataş 
5 yaşında

62

Ben en çok Elsa ve unicorn severim. Çoraplarımı 

anneme böyle almasını söylerim. Rengarenk 

çorapları da beğeniyorum. Anneannemi de çok 

seviyorum çünkü o bana hep güzel çoraplar alıyor. 

Şekilli şekilli çoraplar da güzel bence elbiselerimin 

altına giyince çok yakışıyor.
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TREND

OKYANUSUN 

GELEN 
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söylenen mercan renginin kendine 

dinamik … 
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GEZ, GÖR, KEŞFET 
Birbirinden önemli fuarlar, farklı bakış açıları yakalayabileceğiniz organizasyonlar… 2019 yılında ajandanız boş 

kalmasın; gezdikçe, gördükçe ve araştırdıkça yenilikleri keşfetmenin keyfine varın. Global platformlardaki son 

gelişmeleri radarımıza aldık ve “İşte bu kaçmaz” diyebileceğiniz fuarları sizler için listeledik.

Kyiv Fashion / 30-01 Şubat 2019 / Ukrayna - Kiev

Ukrayna'nın en büyük ve prestijli uluslararası moda fuarı 
olan Kyiv Fashion, 15 yıldır sürdürdüğü başarısıyla bu sene 
de moda sektörünün profesyonellerini tek çatı altında 
topluyor. Hem ulusal hem de global düzeyde moda trendlerini 
gözlemlemek ve analiz etmek için eşsiz bir fırsat yaratan Kyiv 
Fashion, katılımcı ve ziyaretçilerine iş geliştirmeye yönelik 
bakış açısı sunuyor. Fuar kapsamında üretimden satışa, 
tasarımdan ticarete her konuda seminer ve konferanslar 
gerçekleştirilirken; düzenlenen farklı uzmanlıklara yönelik 
yarışmalar, eğitim programları ve sergiler ise oldukça dikkat 
çekiyor. 

Ücret: Nakliyesiz 270 Euro /m2

Devlet Desteği: 880 TL/m2 (2018-2. Dönem Tutarıdır)

CHPE Şangay / 20-22 Mart 2019 / Çin-Şangay
Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Şangay 
Uluslararası Çorap Satınalma Fuarı (CHPE) dünyanın en 
profesyonel ve en etkili çorap fuarı olmasıyla sektörün 
tüm paydaşlarını buluşturuyor. Tekstil ürünlerinin 
yanı sıra ipliklerden, çorap makinelerine, iç giyimden 
ayakkabıya kadar kapsamlı bir ürün yelpazesine sahip 
olan fuara, 500’den fazla çorap firması, 80 kadar 
iç giyim firması ve 100 kadar ayakkabı ve aksesuar 
firması katılımcı olarak yer alacak. Siz de bu fırsatı 
kaçırmamak için şimdiden yerinizi ayırtın. Fuara katılım 
başvurunuzu, İTKİB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Fuarlar 
Şubesi’nde gerçekleştirebilirsiniz. 

Ücret: Ara Stantlı Paket 500 Dolar/m2 Köşe Stantlı 
Paket 550 Dolar/m2

Devlet Desteği: 1852 TL (2018-2. Dönem Tutarıdır)

ITMA Barcelona 2019 / 20-26 Haziran 2019 / İspanya-Barselona

İplik, kumaş ve elyaf üzerine A’dan Z’ye tüm detayların yer aldığı 
ITMA Barcelona, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerine 
kapılarını açmaya hazırlanıyor. ITMA 2019’da sunulan en üst 
düzey çözümlerden yararlanarak işinizin geleceğine yatırım 
yapabilirsiniz; tekstil ve konfeksiyon üreticileri için birçok akıllı ürün 
ve işlemi pürüzsüzce entegre ederek rakiplerinizden bir adım öne 
geçebilirsiniz. 



TEKSEL TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15 Temmuz Mah. Bahar Caddesi No: 6 Polat İş Merkezi C Blok Kat: 4 D: 41 Bağcılar / İSTANBUL

T.: 0 212 269 82 82 - F.: 0 212 325 77 69   /   info@tekseltekstil.com.tr - www.tekseltekstil.com.tr

Kaliteyi
belirleyenlerin tercihi!
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Tex Style (Formerly Poznan Fashion Days ) / 05-06 Mart 2019 / 
Polonya – Poznan

Polonya moda endüstrisinin en büyük organizasyonu olan Tex 
Style, bu sene de tasarımcılardan üreticilere, satın almacılardan 
tüm modaseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Düzenlenen görkemli 
defileler ve büyülü atmosferi ile Tex Style, en yeni ve en güncel 
trendleri katılımcılarla paylaşıyor.

Premiere Classe / 01-04 Mart 2019 / Fransa-Paris

30 yıla yakın bir süredir modanın kalbi Paris’te düzenlenen Premiere Classe 
bu sene de, aksesuar dünyasına dair trendleri yakından inceleyebileceğiniz, 
tasarımlarınıza ilham olabilecek tüm detayları modaseverlerle buluşturuyor. 
Ürünlerinde özellikle yan sanayi ürünlerinin kullanımına ağırlık veren 
firmaların yararlanabileceği ve farklı bakış açılarına sahip olabileceği fuar, 
500 markayı bir araya getiriyor. Bu görsel şöleni yaşamak için, ajandanıza 
not almayı unutmayın.

SpinExpo / 05-07 Mart 2019 / Çin – Şangay

İpliğin bin bir hali bu fuarda… En yeni teknolojilerle bezeli bir alan, son 
trendlerin uygulamalı gösterimi ve daha nicesi… SpinExpo, büyüklüğü, 
katılımcı ve ziyaretçi sayısı ile bu sene de farkını ortaya koyacak. 
SpinExpo ile bugüne kadar adını dahi duymadığınız pek çok iplik ve 
elyaf türü ile tanışabilir, üretiminizi zenginleştirebilirsiniz. Siz de global 
pazarda farkınızı kaliteli üretiminizle öne çıkarmak isteyen firmalar 
arasındaysanız, güzel bir fırsat niteliğinde olan bu fuarı kaçırmamanızı 
tavsiye ederiz.

Premiére Vision İstanbul / 20-22 Mart 2019 
/ IKM-İstanbul
Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün iç ve 
dış ticaret gereksinimlerine yanıt vermesi 
planlanan “Premiere Vision İstanbul” fuarı, 
20-22 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini 
ağırlamaya hazırlanıyor. 2014 yılından bu 
yana, senede iki defa düzenlenen Premiere 
Vision İstanbul, Avrupa ve Orta Doğu’daki 
tüm moda profesyonellerinin ihtiyaçlarını 
karşılayan cazip bir platform olmanın yanı 
sıra yaratıcı moda çözümleri için de son 
derece önemli bir merkez haline geliyor. 
Dünya moda sektörüne hammadde ve 
hizmet sağlayan dört sektör, 3 gün boyunca 
İstanbul Kongre Merkezi’nde buluşuyor. 
Bu sezon ilk defa, hazır giyim üreticileri de 
iplik, elyaf, kumaş ve aksesuar üreticilerinin 
yanında yer alarak fuarda sunulan ürün 
yelpazesini genişletiyor.



creora® Power Fit spandex is engineered for 
higher levels of power and compression.

creora® Fresh spandex helps neutralizing body 
odor causes to keep you feeling fresh.

www.creora.com
creora® is registered trade mark of the Hyosung Corporation for its brand of premium spandex.

creora® hakkında daha fazla bilgi için

Mr.Song (Chang Seok Song)
cssong@hyosung.com

Tel: +90-212-284-1601
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167 ülkeye TL ile ihracat

-

Libya’daki artış dikkat çekti
-

- -

-

YENİ EKONOMİ PROGRAMI İLE HEDEF; 182 MİLYAR DOLAR
İhracatta 13,2 milyar dolarla Ocak ayı rekoru kırıldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 57’den 83,8’e 
çıkarken, dış açık yüzde 72 azaldı.

TÜRKİYE OCAK AYI İHRACATI
ALMANYA 1,2 Milyar $

BİRLEŞİK KRALLIK 931,7 Milyon $

İTALYA 780 Milyon $

İSPANYA 611,7 Milyon $

BİRLEŞİK DEVLETLER 586,6 Milyon $

FRANSA 555,7 Milyon $

IRAK 542,4 Milyon $

HOLLANDA 387,3 Milyon $

ROMANYA 309,9 Milyon $

İSRAİL 291,9 Milyon $
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Türkiye ihracatındaki pay; 
yüzde 10,8

TÜRKİYE HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI

2019 OCAK TOPLAM KONF.'DA 
PAY %

2018/2019 
DEĞİŞİM %

ALMANYA 271,9 MİLYON DOLAR 19,1 -10,4

İSPANYA 175,4 MİLYON DOLAR 12,3 7

İNGİLTERE 147,5 MİLYON DOLAR 10,4 -4,8

HOLLANDA 95,7 MİLYON DOLAR 6,7 2,7

FRANSA 81,1 MİLYON DOLAR  5,7 -4,1

İTALYA 61,2 MİLYON DOLAR 4,3 -1,6

ABD 55,7 MİLYON DOLAR 3,9 25,9

IRAK 47,6 MİLYON DOLAR 3,3 5,6

DANİMARKA 35,3 MİLYON DOLAR 2,5 -1,2

İRAN 28,4 MİLYON DOLAR 2 104,8

ABD PAZARINDA 
YÜZDE 25,9’LUK ARTIŞ

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 
Ocak ayında, 1,4 milyar dolar oldu. En çok 

ihracat yapılan ülkelerin başında Almanya 
yer alırken, geçen seneye oranla en çok 

ihracat artışı yaşanan ülke ABD oldu. 





GÖSTERGELER

74

2019 yılının ilk ayında Türkiye çorap ihracatı 88,4 milyon dolar olarak belirlendi. En çok ihracat yapılan 
ülke Almanya olurken, ihracatını en çok artıran ise Rusya oldu. Geçen seneye kıyasla yüzde 15,2 oranında 
büyüme gösteren çift çorap ihracatı ise 143 milyonu geçti.

143 MİLYON ÇİFT ÇORAP İHRAÇ ETTİK

-
- En büyük artış Rusya’da
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Çift çorap ihracatında yüzde 
15,2’lik büyüme

TÜRKİYE ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI (BİRİM: $)

ÜLKELER 2018 Ocak 2019 Ocak %Değişim %2019 Pay

ALMANYA 19.350.095 20.579.243 6,4% 23,3%

İNGİLTERE 17.002.170 16.587.150 -2,4% 18,8%

FRANSA 12.337.853 10.728.741 -13,0% 12,1%

HOLLANDA 4.875.091 5.091.871 4,4% 5,8%

İTALYA 3.280.454 3.616.218 10,2% 4,1%

İSPANYA 4.658.401 3.143.373 -32,5% 3,6%

İSVEÇ 3.307.712 2.645.657 -20,0% 3,0%

BELÇİKA 1.907.145 2.468.936 29,5% 2,8%

POLONYA 958.509 1.557.238 62,5% 1,8%

ABD 1.240.110 1.542.349 24,4% 1,7%

İSVİÇRE 1.302.562 1.187.808 -8,8% 1,3%

RUSYA 608.845 1.173.809 92,8% 1,3%

DANİMARKA 1.103.147 1.167.649 5,8% 1,3%

BİRLEŞİK ARAP EMR. 582.179 988.845 69,9% 1,1%

YUNANİSTAN 806.003 876.105 8,7% 1,0%

AVUSTURYA 928.454 849.290 -8,5% 1,0%

SLOVAKYA 905.252 791.052 -12,6% 0,9%

IRAK 567.204 710.157 25,2% 0,8%

ÇİN 647.578 705.630 9,0% 0,8%

ROMANYA 581.359 702.754 20,9% 0,8%

İlk 20 Ülke Toplamı 76.950.120 77.113.877 0,2% 87,2%

Genel Toplam 89.767.419 88.431.335 -1,5%

-

-

TÜRKİYE MİKTAR BAZINDA ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI (BİRİM: $)

2018 Ocak 2019 Ocak    %Değişim

Adet 10.605.540 9.987.994 -5,8%

Çift 124.142.857 143.007.755 15,2%
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URGE

Following the 1st Socks URGE (International Competitiveness Development Incentive) Project, which was 

highly successful, the 2nd Socks URGE Project has been launched with a much higher participation than 

the previous URGE project. “Need analysis process” took place in the first part of the project, in which 27 

companies participated.  

2. SOCKS URGE PROJECT 
HAS BEEN LAUNCHED

Organized by Apparel 
Exporters’ Association 
within the scope of the 
“Communique no. 2010/08 

on Supporting the Development of 
International Competitiveness" of 
Ministry of Trade, Opening Meeting 
of the URGE Project took place on 
February 22nd, 2019. “Needs Analysis 
Process” comprised the agenda of the 
first meeting of the new URGE project 
in which 27 companies participated.

Needs analysis with rule 
5W1H 
In the meeting, the need analysis 
process based on the rule of “5W1H”, 
strategic competencies, competencies 
related to production and supply, 
and marketing and order, and 
e-commerce were explained under 
topic titles. It was stated that macro-

economic status, industrial trends, 
legal regulations, sales channels, 
market dynamics, competition and 
market penetration strategy should 
be determined in the road map which 
will be determined within the scope 
of target countries and prioritized 
target countries, and it was further 
stated that it is proper to set up an 
action plan and a budget by finding out 
operational requirements according 
to this strategy. Planned to continue 
until May, the needs analysis process 
will be carried out by paying visits to 
companies. Although it is possible 
to make changes in the schedule if 
necessary, participating companies 
were requested to abide by the 
schedule as much as possible to be 
able to complete the work quickly. A 
short production tour of 15-30 minutes 
is planned during the visits to the 

companies. It was stated that it will be 
useful to pre-plan a tour of production 
facility for the producers which 
includes the process from raw material 
input to packaging and delivery, and 
the field visits were planned between 
2 and 5 hours per establishment 
according to the scale of the facility and 
level of complexity of the processes. It 
was also stated that prior to the visits 
related parties may receive further 
information from the persons whose 
contact information are given.
The second cluster meeting of the new 
Socks URGE project, which will cover 
2019-2021, will be held at the end of 
March. The meeting, in which 3 years 
of activity calendar and target markets 
together with cluster will be evaluated, 
will complete its first leg of the project 
with the submission of the need 
analysis report at the end of April. 
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1001 GÜZEL SÖZDEN

Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.
La Rochefoucauld

Aklın güzelliği dil ile, dilin güzelliği söz ile, kişinin güzelliği yüz 
ile, yüzün güzelliği göz ile belli olur.

Yusuf Has Hacip

Bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık. 
Terry 

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir.
Honore De Balzac

Bir insan parmağını başkasına uzatınca, üç parmağın da 
kendisine uzatıldığını unutmamalıdır.

Louis Nizer
 

Bir şeye ait her şeyi öğrenin; her şeye dair bir şeyler bilin.
Var Dyke

Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bundan 
doğacak felaket azalmaz.

B. Franklin

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. 
Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza 

ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza 
yerleştirdiklerimizdir.

Francis Bacon

Çiçeği küçümseyen, Tanrı’yı da küçümser.
A.Dumas

Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol! 
Mevlana

Sürekli olarak kendini yönetebilmek insanın sahip olabileceği 
en değerli yeteneklerden birisidir.

 Bertrand Russell 

Tenkit kolay, sanat güçtür.
Destouches

İnsanlar rakamlara benzer, durumlarına göre değer kazanırlar. 
Napoleon

Yaşamın gayesi; hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil, hoşa 
gitmeyen şeyleri yenmektir.

Forester






