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BAŞKAN

başarımız katlanarak 
artacak

Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
İlker Öztaş

Türk çorap sektörü, üretiminin yaklaşık yüzde 90’ınını ihraç 
eden dünyanın en büyük tedarikçilerinden. Sektörümüzün 
geldiği noktaya kısaca baktığımızda, 2 binin üzerinde atölye 
ve fabrika, yan sanayi ile birlikte yaklaşık 125 bin çalışanı ile 
yılda 2,5 milyar çiftin üzerinde çorap üreterek başta Avrupa 
ülkeleri olmak üzere 130’dan fazla ülkeye yılda yaklaşık 
1,1 milyar dolarlık çorap ihraç eden bir sektör görüyoruz. 
Çin’in ardından dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı 
konumuna gelen Türkiye, 12 miyar dolarlık çorap ihracatının 
yaklaşık yüzde 10’ununu tek başına karşılıyor. Bu bizler için 
büyük bir gurur ve de mutluluk. Öncelikle bu başarıda emeği 
geçen A’dan Z’ye tüm arkadaşlarımı canı gönülden tebrik 
etmek istiyorum. İnanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda bu 
başarımız katlanarak artacak.

Bizler de Çorap Sanayicileri Derneği olarak 1996 yılından 
bu yana, bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda çalışıyoruz, 
çalışmaya devam edeceğiz. Hem de vazgeçmeden, hırs ve 
azimle. Örneğin, üyelerimizin ve sektörümüzün yararına 
yürüttüğümüz çalışmalarımızda mesleki eğitim bizler için 
ilk sıralarda yer alıyor. Çünkü sektörümüzün ne yazık ki en 
önemli sorunlarından biri, nitelikli eleman eksikliği. Bu açığı 
kapatmak için hızlı meslek edindirme kurslarını başlatma 
kararı aldık. İSMEK, İHKİB ve İŞKUR ile işbirliğinde Marmara 
Üniversitesi Tekstil eğitim bölümünün desteğiyle Çorap 
Makine Operatörü Sertifika Programı için çalışmalara ağırlık 
verdik. Ayrıca yine İHKİB iş birliği ile Haziran 2015 tarihinde 
Bakanlık onayı alınarak başlattığımız URGE Projesi başarıyla 
sonuçlandı. Hatta 18 firmadan oluşan ilk projenin ardından 
daha yoğun bir ilgiyle 27 firmanın katılımıyla ikinci URGE 
Projesi’ne 27 Şubat 2019’da start verdik.

Kısacası Türk çorap sektörü ülke ekonomisine katkıda 
bulunurken, sektörün çatı kuruluşu Çorap Sanayicileri 
Derneği ’de yapmış olduğu çalışmalarla sektöre değer katıyor 
ve üretimin artırılmasına katkıda bulunuyor. Yolumuz uzun. 
Fakat yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisi. Buna emin 
olabilirsiniz.

Velhasıl, dopdolu bir sayıyla daha karşınızdayız. Özellikle 
arkadaşlarımızın Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Tekstil Bölümü’nde Çorap Tasarımı ve Aksesuar 
dersini veren değerli hocamız Öğrt. Gör. Türkan Akgül Er 
ile yapılan röportaj bir hayli keyifli ve de en önemlisi hayata 
ve sektörümüze dair güzel mesajlar veriyor. Diğer taraftan 
yazın sıcaklarını doyasıya yaşadığımız şu günlerde son çorap 
trendlerine de mutlaka göz atmanızı öneririm.

İyi okumalar.
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DÜNYADAN

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet 
Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında ticaret gö-
rüşmelerini yeniden başlatma konusunda uzlaş-
tı. Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan haberde, 
Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 
Zirvesinde Trump ve Şi'nin bir araya geldiği ve 
iki liderin 1 saatten fazla süren görüşme yaptığı 
kaydedildi. Trump ve Şi'nin, ABD ve Çin'i ortakla-
şa geliştirme konusunda hemfikir olduğuna işa-
ret edilen haberde, ayrıca iki liderin ABD ve Çin 
arasında ekonomik ve ticari istişarelerin eşitlik 
ve karşılıklı saygı temelinde yeniden başlatılması 
konusunda anlaştığı vurgulandı.
ABD'nin, Çin'e yönelik yeni ek tarifeler uygulama-
yacağının altı çizilen haberde, iki ülkenin ekono-
mi ve ticaret müzakere ekiplerinin belirli konular 
üzerinde çalışacağı ifade edildi. G-20 Zirvesi mar-
jında Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşen Trump, 
2017 yılında Çin'e gerçekleştirdiği ziyareti “Ha-
yatının en sıra dışı seyahatlerinden biri" olarak 
tanımlamıştı. Trump, “ABD-Çin iş birliği ayrılıktan 
iyidir, diyalog zıtlaşmadan iyidir. Aslında (anlaş-
maya) çok yakındık fakat bir şeyler oldu ve o sü-
reç biraz koptu, şu anda biraz daha yaklaşıyoruz” 
diye konuşmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın kamu borcunu azaltma taahhü-
dünün ardından ülkeye yönelik disiplin süreci başlatmamaya karar verdi. 
Kararın alındığı toplantı sonrasında basına açıklama yapan AB Komisyonu 
Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "AB Komisyonu, 
İtalya'ya bu aşamada borçlarından ötürü aşırı açık prosedürü başlatılması ge-
rekmediği sonucuna vardı" dedi. İtalya'nın yılın ikinci yarısındaki bütçe uygu-
lamalarını yakından takip edeceklerinin altını çizen Moscovici, İtalya'nın 2020 
taslak bütçe planını 15 Ekim'e kadar AB Komisyonuna sunması gerektiğini, 
bu bütçeyi de çok dikkatli şekilde değerlendireceklerini kaydetti. AB kuralları-

na göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'larının (GSYH) 
yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'larının yüzde 60'ını geçmemesi şartı 
bulunuyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin, AB Komisyonuna 
bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde söz ko-
nusu ülkeye yönelik "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin süreci uygulanabiliyor. 
Disiplin süreci sonunda ülkeye ekonomik yaptırımlar söz konusu oluyor. İtal-
ya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu ülke 
konumunda bulunuyor. İtalya'nın kamu borcu, mevcut durumda GSYH'sinin 
yüzde 132'sini aşıyor.

Dünya çapında imalat sektörü Satınalma Yöneti-
cileri Endeksi'nde (PMI) yaşanan düşüş, küresel 
ekonominde yavaşlama endişelerini artırıyor. Tica-
ret savaşları, jeopolitik gelişmeler ve küresel eko-
nomide yaşanan belirsizlikler, dünyanın önde gelen 
ekonomilerinin imalat PMI verilerini 50 seviyesinin 
altında tutmaya devam ediyor. 50 seviyesinin altın-
da olması durumunda aktivite daralmasına işaret 
eden PMI, ekonomik görünümü yorumlama açısın-
dan yol gösterici konumunda bulunuyor. Dünyanın 
ilk 20 ekonomisine bakıldığında 2019 yılı üretim 
açısından sıkıntılı bir dönemden geçiyor. 

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, bu yılın ilk çey-
reğinde Alman ekonomisinde görülen önemli büyüme-
nin ardından ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentile-
rinin düşük olduğunu duyurdu. Yayımlanan raporda, 
Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın, 
küresel ticaret ihtilafları gibi dış ekonomik ortamdan 
olumsuz etkilenmeye devam ettiği belirtilerek, "Bu yı-
lın ilk çeyreğinde Alman ekonomisinde görülen önemli 
büyümenin ardından ikinci çeyreğe ilişkin büyüme 
beklentileri düşük. Sanayi üretimi, nisanda keskin bir 

düşüş gösterdi ve imalat sektöründeki yeni siparişler 
düşük seviyelerde istikrar kazandı” ifadeleri kullanıldı. 
Ekonomide yavaşlamanın ilk belirtilerinin iş gücü pi-
yasasında görüldüğü aktarılan raporda, istihdamdaki 
artışın düşük kalarak devam ettiği vurgulandı. 
Küresel ekonominin ticari ihtilaflardan "muzdarip" 
olduğu, bu ihtilafların Alman şirketlerinin yurt dışı si-
parişlerini etkilediği belirtilen raporda, ülkenin mal 
ve hizmet ihracatının nisanda cari fiyatlarla yüzde 
3,4 azaldığı bildirildi.

İki ülke 
arasında ticaret 
görüşmeleri 
yeniden başlıyor

Alman ekonomisinde büyüme 
beklentileri düşük

Küresel ekonomide imalat 
sektörü yavaşlıyor

AB'den İtalya'ya disiplin süreci

Çin'de PMI 50 seviyesinin altında 
Çin'de imalat PMI endeksi, 2019'un ilk yarısında dal-
galı bir seyir izledi. Mart ve nisan aylarında sırasıyla 
50,5 ve 50,1 değerlerini alan imalat PMI, diğer aylar-
da 50'nin altında kaldı. Çin'de imalat PMI, haziranda 
bir önceki aya göre değişim göstermedi ve 49,4 de-
ğerini aldı. Avro Bölgesi haziran imalat PMI da son 
beş aydır 50'nin altında kalarak imalat sektöründe 
yaşadığı durgunluk dönemini atlatamıyor. Analistler, 
son üç aydır düşüş eğilimini sürdüren ve 47,6 sevi-
yesine gelen Avro Bölgesi imalat PMI'daki bu seyrin 
sebebinin ticaret savaşları, otomotiv sektöründeki 
yavaşlama ve yaşanan siyasi belirsizlikler olduğunu 
belirtiyor. Avro Bölgesinin en büyük ekonomisi olan 
Almanya'da imalat PMI haziranda 44,3'ten 45 sevi-
yesine yükselse de bulunulan seviye sadece 2008 fi-
nansal kriz sonrası ve 2012 yılı sonlarına doğru görül-
müştü. Almanya imalat PMI, Asya'da yaşanan talep 
daralması ve otomotiv endüstrisindeki yavaşlamanın 
da etkisiyle 6 aydır bozulan bir görünüm sergiliyor. 
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TÜRKİYE'DEN

Haziranda yıllık enflasyon yüzde 15,72 ile son 
bir yılın en düşük seviyesine gerilerken, 2019'un 
da en düşük aylık enflasyonu görüldü. Haziran 
ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 0,03 
ile piyasa beklentisinin oldukça altında artış 
göstererek, bu yılın en düşük aylık enflasyonu 
görüldü. Yıllık enflasyon da 2,9 puan azalarak 
yüzde 18,7'den yüzde 15,7'ye geriledi. Böylece 
yıllık enflasyon son bir yılın en düşük seviyesine 
gerilemiş oldu. AA Finans Analisti ve ekonomist 

Haluk Bürümcekçi, haziranda enflasyonda leh-
te baz etkisinin çok güçlü olduğunu söyledi. 
Geçen ay ki gerilemede, meyve-sebze fiyatla-
rında yüzde 11'i aşan aylık sert düşüşün etkili 
olduğuna dikkati çeken Bürümcekçi, enerji 
grubunda yüzde 1 ile geçen yılın tersine düşüş 
izlendiğini belirtti. Bürümcekçi, kurlara ve tale-
be hassas olan bazı gruplarda (mobilya, ev içi 
tekstil, ev aletleri, görsel-işitsel sistemler vb) 
fiyat artışlarının ılımlı kaldığını söyledi. Ancak 

otel-lokanta, kişisel bakım, ayakta tedavi gibi 
bazı gruplarda belirgin artışlar görüldüğünü ifa-
de eden Bürümcekçi, "Giyim fiyatları mevsimlik 
azalışının ise yüzde 1,5 ile geçen yılki indirimin 
üzerinde olması da yıllık enflasyonu hafif aşağı 
çekti. Böylece, yıllık TÜFE de önceki ayki yüzde 
18,7 seviyesinden yüzde 15,7'ye düşüş gös-
terdi" dedi. Bürümcekçi, gıda enflasyonunun 
işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı gerilediğini 
vurguladı.

MEB verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında, mesleki 
ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim mer-
kezlerinde yapılan üretimden 128 milyon lira gelir 
elde edildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine 
göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki 

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı 
(SETA), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın resmi temaslar için Çin'de bulundu-
ğu dönemde "Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri 
Raporu"nu yayımladı. Raporda Çin'in son kırk yıllık 
süreçte yakalamış olduğu ekonomik başarı hikaye-
si ve Ankara-Pekin ticari ilişkilerinden yola çıkıla-
rak Türkiye'nin odaklanması gereken stratejilerin 
masaya yatırıldığı kaydedildi.
Çalışmada ayrıca ticaret savaşlarının her geçen 
gün daha fazla sertleştiği bir ortamda iki ülkenin 
iş birliği içerisinde çalışmasının hem bölgesel hem 
de küresel arenada yeni ittifak girişimlerine örnek 
olması bakımından önem arz ettiği; BRICS, Avras-
ya Ekonomi Birliği ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi 
oluşumların güçlendiği günümüz küresel ekono-

SETA'dan 'Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri Raporu'

Enflasyon son bir yılın en düşüğüne geriledi

Meslek liseleri ekonomiye 128 milyon lira katkı sağladı

mik düzeninde ABD'nin benimsediği tek taraflı, 
şımarık ve dayatmacı tavrın Çin gibi Türkiye'yi de 
yeni ittifak sistemlerinin içine doğru kaçınılmaz 

bir şekilde yönlendirdiği vurgulandı. Raporun tam 
metnine SETA’nın web sitesi www.setav.org adre-
sinden ulaşılabiliyor.

eğitim merkezlerinde bu yılın ilk 6 ayında yapılan 
üretimden 128 milyon lira gelir elde edildi. AA 
muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye 
göre, en büyük gelir sağlayan iller Ankara, Hatay 
ve İzmir olarak sıralandı. Ankara'da 9, Hatay'da 

8,5, ve İzmir'de ise yaklaşık 5 milyon liralık üre-
tim gerçekleşti. En fazla geliri Hatay Dörtyol 
Recep Atakaş Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 
sağladı. Yaklaşık 3,5 milyon liralık üretim yapan 
Hatay Dörtyol Recep Atakaş Meslek ve Teknik 
Anadolu Lisesi'ni 3,3 milyon liralık üretimle Ha-
tay Payas Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ve 3 
milyon liralık üretimle Mersin Tarsus Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi izledi.
Bakanlık yetkilileri, uygulamalı eğitim imkanı 
veren ve öğrencilere sektörün istediği becerilerin 
kazandırılması ve kalıcı kılınmasında büyük fırsat 
sunan işletmelerdeki üretimi artırmaya çalıştıkla-
rını ifade ederken, böylece mezunların, mezuniyet 
alanlarında istihdam imkanlarının da çoğalaca-
ğına vurgu yapıldı. Döner sermaye gelirlerinden 
hazine kesintisinin 2018 sonunda yüzde 15'ten 
yüzde 1'e düşürülmesinin de bu artışı sağladığı 
belirtildi.
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SEKTÖRDEN

İngiltere Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson gün-
deme bu kez çoraplarıyla geldi. Daily Mail'in yar-
dımcı politika editörü John Stevens, İngiltere’nin 
bir sonraki başbakanı olmasına kesin gözüyle 
bakılan Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın son 
dört günde üç defa aynı çorabı giydiğini ortaya 
çıkardı. 
Stevens, Twitter'da paylaştığı görsellerle 
Johnson'ın 4 gün içinde verdiği BBC, Talk Radio 
röportajlarında ve katıldığı bir tarih etkinliğin-
de aynı çorapları giydiğini gösterdi. Stevens, 

Sosyal medyanın gücünün tavan yaptığı 
günümüzde çoraplarınızın tanıtımını Mark 
Zuckerberg'un yapacağını söyleseydik tepki-
niz ne olurdu? Çiçeği burnunda çorap markası 
DivvyUp eminiz ki oldukça şaşırdı. Çünkü, Ba-
balar Günü’nde Facebook'un kurucusu Mark 
Zuckerberg'un yaptığı paylaşım ile milyonlarca 

insanın merak konusu DivvyUp markası oldu. 
Babalar Günü’nde kızları Maxima ve August’un 
yüzlerinin baskılı olduğu çoraplarla Babalar 
Günü’ne özel paylaşımda bulunan Zuckerberg’un 
fotoğrafına 12 bin yorum yapıldı ve post 2 bin 
800 kez paylaşıldı. Facebook’ta 118 milyon 65 
bin 425 takipçiye sahip olan Zuckerberg’un pek 

çok kişi Babalar Günü’nü kutladı ve DivvyUp 
markası için çok olumlu yorumlarda bulundu. 
DivvyUp’ı hazihazırda Facebook’ta 123 bin 16 
kişi takip ediyor; Instagram’da ise 28,5 bin ta-
kipçisi var. Sizce de marka olma yolunda yeni 
yeni adımlar atan bir çorap firması için büyük bir 
başarı değil mi?

Granada Üniversitesi'ndeki İspanyol araştırmacı-
lar, bebeklerin ve çocukların zararlı maddelerin ba-
şında gelen BPA'ya ( bisphenol-A) veya paraben-
lere maruz kalma riski altında olup olmadıklarını 
belirlemek için geniş çapta bir araştırma başlattı. 
Araştırmacılar, 1-12 aylık ve 12-48 aylık bebekler 
için üç mağazadan 32 çift çorap satın aldı. Çalış-
ma sonuçları Environment International dergisinde 
yayımlandı.
Birbirinden farklı üç sosyoekonomik düzeye hitap 
eden mağazalarda yürütülen araştırmada, çorap-
lar fiyat renk ve kalite bakımından seçildi. Analiz 
edilene kadar plastik torbalarda saklandılar. Araş-

Çocuk çoraplarında sağlık ön planda

Johnson'ın ters giydiği çoraplar gündeme oturdu

DivvyUp, Zuckerberg sayesinde çorap ağını ördü

tırmacılar, çoraplarda bulunan BPA ve parabenler 
miktarını belirlemek için çoraplar üzerinde çeşitli 
laboratuvar analizleri yaptılar. Ayrıca çorapların 
ortalama olarak çocukların cildine temas etme 
sürelerini belirlemek için bir formül geliştirdiler. Bu 
formül araştırmacılara çocukların endokrin bozu-
culara maruz kalmalarını ölçmelerinde yardımcı 
oldu.
Araştırmacılar test edilen çorapların yüzde 
90,6'sında BPA'yı tespit ettiler. Örneklerin yüzde 
35,4'ünde, çocukların oyuncaklarında AB’nin 
0.1 ppm BPA sınırı aşıldığı görüldü. On beş ço-
rap 1000 ng / g'den fazla içeriyordu. Alışveriş 
mağazalarındaki çoraplar, diğer iki mağazanın 
çoraplarından 25 kat daha fazla BPA içeriyordu. 
Araştırmacılar ayrıca dört farklı paraben tipini 
test etti ve çoraplardaki kimyasalların hormonal 
aktivitelerini değerlendirdi. Çalışma, çorapların ço-
cuklar için bu kimyasallara maruz kalma kaynağı 
olabileceğini ve kimyasalların hormon tipi aktivite 
kaynağı olabileceğini belirledi. Araştırmacılar, ço-
cuk giyiminde kullanılan kimyasallar hakkında ek 
araştırmalar öneriyor. Ayrıca tüketicileri korumak 
için düzenlemelerin yapılmasını tavsiye ediyor. Bu 
sonuçların ışığında, tüketicilere giyim için alışveriş 
yaparken, bebekler ve hamile annelere en güvenli 
kıyafeti sağlamak için boyasız, doğal veya organik 
ipliğin önemine vurgu yapılıyor.

Johnson'ın Birmigham'daki tarih etkinliğinde ve 
Talk Radio röportajında çorapları ters giydiğine 
de dikkati çekti. Daily Mail editörü "Kesinlikle 
bir araştırmacı gazetecilik ödülü kazanacağım" 
dediği paylaşımlarda, "Johnson'ın tek bir çift ço-
rabı mı var?" diye sordu. Stevens ilerleyen saat-
lerde yaptığı paylaşımda bir sözcünün "Johnson 
cumartesiden beri aynı çorabı giyiyor" iddialarını 
yalanladığını ve aynı çoraptan birkaç çifti oldu-
ğunu söylediğini aktardı. Bahsi geçen çoraplar  
British Museum'un dükkanında 5.99 Sterlin'e 

satılıyor. Stevens, bu çorapların şu anda stokta 
bulunmadığını bildirdi. 
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orap Sanayicileri Derneği 
Başkanı İlker Öztaş ve Yönetim 
Kurulu; 19 Haziran 2019 tari-
hinde Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ı makamında ziyaret etti. 

Ziyarette Türk çorap sanayisinin gel-
diği nokta ve sektör sorunları ile neler 
yapılabileceği dile getirildi. Özellikle 
naylon ipliğe getirilmek istenen koruma 
önlemlerinin sektöre vereceği zarar 
ve ithal numunelerdeki muafiyetin 
kaldırılmasının çorapçılara olan etkisi 
aktarıldı. 
Toplantıya ÇSD Başkanı İlker Öztaş’ın 
önderliğinde, OR-AL Çorap’tan Perran 
Yeşil, Atlas Çorap’tan Haydar Özüren, 
Murat Çorap’tan Ümit Özüren Penti 
Çorap’tan Serkan Babataş ve Mutlu 
Çorap’tan Muharren Özdoğancı katılım 

2018 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül 
Töreni’ne TİM Başkanı, Birlik 
ve Dernek Başkanları ile sektör 
temsilcileri başta olmak üzere 

çok sayıda önemli isim katıldı. İstanbul 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı 

ÇorapÇılar sorunlarını ankara’ya iletti

en başarılı ihracatÇılar ödüllendirildi

sağladı. ÇSD Başkanı İlker Öztaş, bu-
rada yaptığı konuşmasında ayrıca Türk 
çorap sektörünün Çin’den sonra dün-

yanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı 
olduğunu söyledi. Ziyaret toplu fotoğraf 
çekiminin ardından son buldu.

ÇSD’nin önderliğinde çorap sektörünün önemli isimleri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’la bir araya gelerek 
sektör sorunlarını anlattılar.

İHKİB’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde geçen yıl 
gerçekleştirdikleri ihracatlarla ödül almaya hak kazanan firmalara plaket verildi.

Birliklerine üye firmalar arasında 2018 
yılında yaptıkları yüksek ihracatlarla sı-
ralamaya girenlere ödül verildi. 2018’de 
17,6 milyar dolar ihracata imza atan fir-
maların ödül töreninde konuşan İHKİB 
Başkanı Mustafa Gültepe, Türk Moda 

Endüstrisi’nin son 10 yılda Türkiye’ye 
net 150 milyar dolar döviz kazandırdığı-
nı bildirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı İsmail Gülle ise tekstil 
ve hazır giyim sektöründe başarılı 
olan her iş insanının başka sektörlerde 
de başarılı olacağını söyledi. Gülle, 
Türkiye’nin 2019’u 180 milyar doların 
üstünde ihracatla tamamlamasını bek-
lediklerini ifade ederek, şunları kay-
detti: “İhracatta hedef kısa sürede 200 
milyar dolar. 100’lerden sıkıldık, 100’ü 
geçelim artık, 200 olsun. Ancak bir 
şey var; Türkiye’nin ihracatı giderken 
hazır giyim ihracatını aynı paralellikte 
artıramıyoruz. Burada bir duraklamaya 
girdik. Buradan akılla çıkmamız gereki-
yor. İhracatımızı hemen 20’li rakamlara 
ve daha sonra da 33 milyar dolara gö-
türmemiz gerekiyor. Bu bizim olmazsa 
olmazımız.” Gecede 59’u platin, 182’si 
altın olmak üzere toplamda 2 bin 248 
firmaya ödülleri verildi.
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Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Tekstil 
Bölümü 2018-2019 Eğitim 
Öğrenim Yılı Diploma Proje 

çalışmaları için düzenlenen defilede 
dünyanın en ünlü moda merkezleri 
Paris ve Milano'yu kıskandıracak gö-
rüntüler sahnelendi. Taksim Grand 
Pera'da gerçekleşen defilede, 43 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Bölümü Moda Tasarımı öğrenci-
sinin hazırladıkları koleksiyonlar 
konuklar tarafından çok beğenildi. 
Yerli-yabancı 30 mankenin yer aldığı, 
43 tasarımcının birbirinden ilginç ve 
renkli 124 parça koleksiyonu, adeta 
dünyanın en ünlü moda merkezleri 
Paris ve Milano'yu kıskandıracak 
görüntülerin ortaya çıkmasına neden 

Geçtiğimiz günlerde İstanbul 
Sanayi Odası tarafından İHKİB 
Yenibosna Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ne bir ziyaret 

gerçekleştirildi. Ziyarete İSO Meclis 
Üyesi Bülent İyikülah, Haydar Özüren, 
İSO Çorap Meslek Komitesi Başkanı 
Ümit Özüren, İSO Çorap Meslek 
Komitesi Başkan Yrd. Osman Cengiz 
ve İSO Meslek Komitesi Üyesi Ceyda 
Özdoğancı katıldı. Okul sınıflarının tek 
tek gezildiği ve bilgi alındığı ziyarette, 

GenÇ tasarıMcılar 
paris’i aratMadılar

GenÇler bu okullarda yetişiyor

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Moda Tasarımı 
öğrencilerinin hazırladığı birbirinden ilginç ve renkli koleksiyonlar 
muhteşem bir defileyle tanıtıldı. Gösteride, dünyanın en ünlü moda 
merkezleri Paris ve Milano’yu kıskandıracak görüntüler vardı. 

İHKİB Yenibosna Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’ne yapılan 
ziyarette önemli açıklamalar 
yapıldı.

oldu. Yerli ve yabancı 30 mankenin 
podyuma çıktığı defilede, genç tasa-
rımcıların hayal güçlerini kullanarak 

yarattıkları ilginç koleksiyonlar 
ayakta alkışlandı. Serkan Duman’ın 
koreografın yaptığı defileyi genç 
tasarımcıları dünyaca ünlü marka-
ların temsilcileri de takip etmesi 
dikkatlerden kaçmadı. Gecede ayrıca 
Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı 
İlker Öztaş’a, sektöre ve öğrencilerin 
gelişimine katkılarından dolayı bir 
teşekkür plaketi verildi.

mesleki ve teknik liselerin sektörün 
gelişimine katkılarından bahsedildi. 
Özellikle bu noktada İHKİB okullarının 

önemine değinen ekip, gençlerin 
sektöre daha çok kazandırılması için 
neler yapabileceğini istişare etti.
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Türk çorap sektörünün çatı kuruluşu Çorap Sanayicileri Derneği, 11 Ayın Sultanı Ramazan’da 
“Geleneksel İftar Yemeği” düzenledi. Anlamlı gecede bir araya gelen sektörün duayen isimleri, başta 
ÇSD olmak üzere, çorap sektörünün bu başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.

ÇORAP SANAYİCİLERİ 
DERNEĞİ’NİN ANLAMLI GECESİ

14 Mayıs 2019 tarihinde Çorap Sa-
nayicileri Derneği’nin geleneksel 
iftar yemeği düzenlendi. İftar 
yemeğine İstanbul Vali Yardımcısı 

Mehmet Ali Özyiğit, Türkiye İhra-
catçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, 
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, Esenler 
Belediye Başkan Yardımcısı Abdül-
kadir Şengör ile Esenyurt Belediye 
Başkan Yardımcısı Müslim Akülker 
başta olmak üzere çok sayıda önemli 
isim katıldı.  

İftar yemeği, Türk çorap sektörünün 
ve ÇSD’nin tanıtımının yapıldı-
ğı kısa film gösterimi ile başladı. 
Filmin ardından Çorap Sanayicileri 
Derneği Başkanı İlker Öztaş; açılış 
konuşmasını yaptı. Öztaş, “Ramazan 
ayı berekettir. Ramazan ayı birliktir, 
beraberliktir, kardeşliktir. Bir sofra 
etrafında iyilikte ve güzellikte bir ara-
ya gelmektir. 12’nci dönem Yönetim 
Kurulu olarak sizlerle tekrardan bu 
sofranın etrafında bir arada olmaktan 
mutluluk yaşıyoruz. Emeğiyle, alın 
teriyle, ülke istihdamında ve ihra-
catında önemli bir yere sahip olan 
Türk çorap sektörü sadece Türkiye 

için değil, dünya içinde önemli bir 
noktadadır. Üretim ve ihracatta dünya 
ikincisi olan sektörümüz, özellikle 
Avrupa’da tüketilen çorapların yarısını 
tedarik etmektedir. Kaliteli üretim ve 
servis anlayışımız ile ülke imajımızı 
kuvvetlendiren çorap sektörünün bu 
başarısının devamlılığını sağlamak 
için bizlere, yönetimimize çok önemli 
görevler düşmektedir” dedi. 

Kalifiye personel sorunu 
ortadan kalkıyor
Başkan Öztaş, konuşmasının de-
vamında ÇSD’nin yapmış olduğu 
çalışmaları anlattı. Kendisinden 
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İSMAİL GÜLLE
TİM Başkanı

AhMEt ökSÜz
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı

İLkEr öztAş 
ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı

MUStAFA GÜLtEPE
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı

“Çin’i saymazsak, dünyada birincisiniz. Hep 
birlikte daha fazla üretim, daha fazla ihracat için 
çalışacağız.” 

"Çorap sektörü bizim gözbebeğimiz. Kaliteli 
hammaddeyi çorap sektörü uzun zamandır 
kullanıyor."

"Üretim ve ihracatta dünya ikincisi olan 
sektörümüz, özellikle Avrupa’da tüketilen çorapların 
yarısını tedarik etmektedir”

"Çin'den sonra ikinci olmak, birinci olmak demektir. 
Kendilerini tebrik ediyorum. Takdire şayan  bir 
çalışma sistemleri var."

dinlemeye devam ediyoruz:  “Bu 
mübarek gündeki birlikteliğimiz gibi 
hep birlikte çalışmak ve sektörümüzü 
geleceğe taşımak için 12’nci Yönetim 
Kurulu olarak sektörel bir analiz yap-
tık. Ve gördük ki sektörün en önemli 
sorunu olan kalifiye personel ihti-
yacını çözmek bizim için en önemli 
vazifedir. Bu amaçla da çalışmalarını 
başlattığımız Çorap Örme Operatörü 
kursumuzun da son aşamasına gelmiş 
bulunmaktayız. Derneğimiz önderli-
ğinde İSMEK, İŞKUR, İHKİB ve Mar-
mara Üniversitesi işbirliği ile kurula-
cak kursumuz her iki ayda bir vereceği 

mezunlar ile sektörümüzün kalifiye 
personel ihtiyacını karşılayacaktır. 
Pilot olarak Merter’de başlatacağımız 
ve ardından sektörümüzün küme-
lendiği İstanbul’daki ilçelerimizde ve 
Anadolu’da sayılarını artıracağımız 
kurslarımızdan her dönem birçok kişi 
eğiteceğiz. Bu kurslarımızdan mezun 
olacak kursiyerlerimiz İŞKUR tarafın-
dan şirketlerimizde çalıştıkları ilk 6 ay 
boyunca da destek görecekler. İŞKUR, 
bu personellerin 6 aya kadar olan 
maaşlarını karşılayacak. Bu da firma-
larımız için önemli bir mali destektir. 
Öte yandan 2015 yılında İHKİB ile 

başlattığımız ve geçen sene itibariyle 
bitirdiğimiz URGE projemizin başarı-
sından dolayı bu sene tekrardan yeni 
bir projeye başladık. Ve daha önce 18 
olan firma sayımızı 27’ye yükselttik. 
Böylelikle ikinci URGE projemize 
başlamış bulunuyoruz. Umarım bu 
projemizde birincisi gibi başarılı olur 
ve bizim bütün sektörümüze üretim 
ve ihracatta katkı sağlar.”

“Sizler her türlü övgüye 
layıksınız”
İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali 
Özyiğit’in açıklamaları ise şöyle oldu: 
“Bizim dünya üzerinde rekabet ede-
bildiğimiz alanlardan birisi, tekstil. 
Çorap sektörümüz de tabii ki bunun 
bir parçası. Ancak bu akşama kadar 
çorap sektöründeki iyiliğimizin dere-
cesini bu derece bilmiyordum. Değerli 
arkadaşlarım siz her türlü takdire 
layıksınız. Siz her türlü övgüye layık-
sınız. Türk milleti ve devleti adına 
dünya ile rekabet eden, dünyaya ‘biz 
varız’ diyebilen siz yiğit kardeşlerimi 
tebrik ediyorum. Ülkelerin imkânları 
bellidir. Ülkelerin imkânlarını hare-
kete geçirende insan unsurudur. Her 
neyiniz olursa olsun iyi yetişmiş insa-
nınız yoksa sonuç almanız mümkün 
değildir. Sizler dünya ile rekabet ede-
bildiğinize göre üretimin maliyetlerini 
düşürebilen, pazarlama tekniklerini 
takip edebilen, rakiplerinizin yeni 
modellerini takip edebilen onlardan 
geri kalmayan hatta onlardan önde 
giden insanlarsınız.”

“Çorap sektörü bizim 
gözbebeğimiz”
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Öksüz ise konuşma-
sında “Çorap sektörü bizim gözbebe-
ğimiz. Çorap sanayii, 1 milyar doları 
aşan ihracatıyla kendine önemli bir 
yer edinmiş, yerini sağlam tutmakta 
olan bir sektörümüz. Ve ne mutlu 
ki dünyada ikinci sıraya yerleşmişiz. 
Aslında her sektörde ilk sıralarda oldu-
ğumuzu göze alırsak, dünyada lideriz 
diyebiliriz. Biz tekstil sektöründe dün-
ya sıralamasında 7’nciyiz diye gurur 
duyuyorduk ama çorap sektörünün 
ikinci sırada olduğunu duyunca daha 
bir gururlandım. Eskiden bugüne 
baktığımız zaman değişimi görebiliyo-
ruz. Eskiden daha ucuz iplikleri çorap 
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sektörü talep ederdi. Ama o günden 
bugüne geldiğimizde özel iplikler 
sektör tarafından talep edilmekte. Ne 
verirseniz o çıkar. Kaliteli hammaddeyi 
çorap sektörü uzun yıllardır kullanıyor. 
Bu da sektörün çıtasını çok iyi yerlere 
getirdi” dedi.

“Dünyada ikinci değil, 
birinciyiz”
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Gültepe de açıkla-
maları ile iftar yemeğinde yer alan 
isimlerden biri oldu. Gültepe, “Ben 
çorapçılara biraz daha kendimi yakın 
görüyorum. İş birliği içerisinde birlikte 
çalıştık ve çok fazla proje yaptık. Çoğu-
nu da tanırım. Bu anlamda çorapçılar 
çok fazla çalışkan iş insanları. Takdire 
şayan bir çalışma sistemleri var. Dün-
yada ikinci olmak kolay bir şey değil. 
Çin’den sonra ikinci olmak, birinci 
olmak demektir. Biz de hazır giyim 
olarak, Çorap Sanayicileri Derne-
ği’ndeki arkadaşlarla birlikte bir sinerji 
içerisinde çalışmalarda bulunuyoruz. 
Her türlü desteği elimizden geldiği 
kadar sağlamaya çalışıyoruz. Ve diyo-

rum ki, hep birlikte Anadolu’yu üretim 
üssü yapalım, İstanbul’u da moda şehri 
yapalım” dedi.

Hedef: 200 milyar dolar 
ihracat
Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı 
İsmail Gülle ise sözlerine “Sizle-
ri şahsım ve Türkiye İhracatçılar 
Birliği adına saygıyla selamlıyorum. 
Bizleri bu güzel akşamda bir araya 
getiren kıymetli Çorap Sanayicileri 
Derneği’nin Başkanı ve yönetimine 
teşekkür ediyorum. Ailemiz geniş. 
Aile büyük, hedef büyük, çalışma 
büyük” diyerek başladı. Gülle, hedef-
lerinin ihracat rakamını 200 milyar 
dolara çıkarmak olduğunu söyledi ve 
ekledi:  “Bu amaçla çalışıyoruz. Hep 
birlikte daha fazla üretim ve daha 
fazla ihracat için çalışacağız. Kıymetli 
arkadaşlarım, sektörünüzü yakından 
tanıyorum. Köklü bir sektör. Çin’i 
saymazsanız dünyada birincisiniz. 
Aslında pek çok sektörde birinciyiz. 
Biz birinci olmak, daha fazla üretmek, 
milyonlarca ton üretmek peşinde 
değiliz. Biz akılla, inovasyonla, katma 
değerle, daha değerli ürünlerle, bu işi 
yapmak istiyoruz. Biz daha karlı üret-
mek ve daha karlı satmak istiyoruz. 
Sizin amacınızda bu olmalı. Çünkü 
biz biliyoruz ki, bu rakamları çok 
büyük yatırımlar yapılmadığı takdirde 
artırmamız mümkün değil. Bizim şu 
aşamada değerimizi yükseltmemiz 
gerekiyor. Ve sizlerden de küresel 
marka olma yolunda çalışmalar istiyo-
ruz. Bundan sonraki süreçte bugüne 
kadar olduğu gibi ihracatla ilgili tüm 
çalışmalarda her zaman yanınızda ve 
destekçininiz.”

ÇSD Başkanı İlker Öztaş ve 
Yönetim Kurulu, geleneksel 
iftar yemeği sonrasında toplu 
bir fotoğraf çekildi.  Öztaş'ın 
önderliğinde 'birlikte çok 
daha güçlüyüz' mesajı verildi.

1. GAPSAN PAZARLAMA 
2. HELIOT INTERNATIONAL
    TEKSTİL
3. MAYA İPLİK 
4. EUROTEX TEKSTİL
5. HEMAK GENEL MAKİNE
6. İSTANBUL İPLİK 
7. GROZ BECKERT TURKEY 

SPONSORLARIMIZA 
TEşEKKüRLERİMİZLE

Konuşmaların ardından teşekkür plaketleri takdim edildi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı. 
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Yıllar sonra mezun olduğu okulda Çorap Tasarım dersi veren Öğr. Gör. Türkan Akgül Er’e 
göre çorap sektörünü geleceğe iyi yetişmiş tasarımcılar taşıyacak. Şöyle diyor başarılı isim; 

“Geleceğin güçlü firmaları tasarıma gereken önemi veren kurumlar olacak. Biliyoruz ki bugün 
ve gelecek, tasarlanmış ürünlerde. Bunu yapacak olanlarda tasarımcılar.”

ÇORAP SEKTÖRÜNÜ, GELECEĞE İYİ YETİŞMİŞ 
TASARIMCILAR TAŞIYACAK

Bu sene ilk defa Marmara 
Üniversitesi’nde Çorap Tasarımı 
ve Aksesuar derslerine baş-
landı. Bu dersi veren isim ise 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nden yıllar önce mezun olan 
Türkan Akgül Er. Bu yüzden kendisi 
için, bu sıralarda hem de şimdi öğret-
men koltuğunda oturuyor olmak bir 
hayli değerli ve de anlamlı. Öğrenciler 
oldukça heyecanlı ve istekli. Öyle ki, 
yılın ikinci yarısında çorap tasarım 
dersini seçen öğrenci sayısı ikiye 
katlanmış. Eğitimler hem teorik hem 
de uygulamalı olarak veriliyor ve ken-
disinin ifadesi ile öğrencilerle geçirilen 
iki eğitim döneminin sonunda çorap 
tasarımı ile ilgili tüm ön yargılar yıkıldı. 
Bu muhteşem başarıyı, A’dan Z’ye çorap 
sektörünü ve tabii ki tasarımın önemini 
konuştuk. 
Öğretim Görevlisi Türkan Akgül Er, bu 
okuldan geleceğin çorap tasarımcıları-
nın çıkacağından emin. Akgül Er, “Bu-
gün ve gelecek tasarlanmış ürünlerde. 
Bu işi yapacak olanlar da tasarımcılar. 
Yıllardır özveriyle çok çalışarak ülkemiz 
ihracatına katkı sağlayan çorap sektörü, 
bugün bulunduğu bu güçlü yerini 
yarınlara daha güvenli taşımayı hak 
ediyor. Bunun yolu da tasarım ve iyi 
yetişmiş tasarımcılardan geçiyor” diyor.

Sektör ve eğitim iş birliği 
adına uzun zamandır 
beklenilen hamle atıldı ve 
Marmara Üniversitesi’nde 
Çorap Tasarım ve Aksesuar 
derslerine başlandı. Yılın genel 
bir değerlendirmesini yapacak 
olursak, nasıl bir süreçti, 
öğrenciler ne gibi kazanımlar 
edindiler?
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Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde çorap tasarımı dersi ver-
mek benim için çok özel ve gurur veri-
ci bir deneyim oldu. Yıllardır sektörün 
bu tür iş birliklerine gitmesini her 
zeminde dile getirmeye çalışıyordum. 
Zaten kendi firmamla sektörümü-
ze yeni tasarımcıların kazanılması 
yönünde eğitimler vermekteydim. 
Projenin beni heyecanlandıran özel 
kısmı ise Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nden yıllar önce 
mezun olmam ve mezun olduğum 
okulda çorap tasarımı ile ilgili eğitim 
verecek oluşum benim için ayrıca 
gurur vericiydi. Bu nokta da ÇSD 
Başkanı Sayın İlker Öztaş beyefendiye 
ve üniversitemizin Tekstil Bölümü 
Başkanı Sayın Biret Tavman hanıme-
fendiye desteklerinden dolayı özellikle 
teşekkür etmek istiyorum.
Tasarım konusu ülkemizde son 
yıllarda sıklıkla dile getirildi ve 
önemseniyor. Fakat çorap tasarımı 
konusunda sektörde ihtiyacın 
olmasına rağmen nitelikli, iyi eğitimli 
ve iyi yetişmiş tasarımcıya ulaşmakta 
çeşitli nedenlerden kaynaklanan 
zorluklar bulunuyordu. Uzun yıllardır 
süregelen bu sorunlar, tasarımcılar 
için çorap tasarımının diğer tasarım 
alanlarında olduğu gibi tasarımcıların 
popüler olmasını zorlaştırıyordu. 
Bu zorlukların başında çorap 
tasarımını gerçekleştiren tasarımcının 
kullanmakta olduğu programların 
kullanım zorluğu ve tasarım yapılan 
alanın sınırlı ve çok küçük bir alanın 
olmasıydı. Makina ile gelen teknik 
programlar tasarımcıyı bunaltıyor, 
çizim araçları tasarımcıyı sınırlayan 
bir his veriyordu. Tasarımları 
göstermek ve sunum yapmak için 
kullandığı diğer programlarda grafik 
kökenli olması nedeniyle hem 
gerçekçi olmuyor hem de yeniden 
çizilmesini gerektirdiğinden sonuçlar 
hedeflenen tasarımdan başka sonuç 
veriyordu. Bu ve bunun gibi süreçler 
çorap tasarımının zor olduğu hissini 
veriyordu. Açıkçası bu yargıyı kırmak 
için bir hayli uğraş verdik. Tasarımcı 
için çorap tasarımının çok keyifli ve 
diğer tasarım alanları kadar önemli 
olduğunu ısrarla ifade ettik. Bu 
süreçte en önemlisi çorap tasarımı 
için çizim konusunda tasarımcı 
dostu yeni programların gelişmesi 
oldu. Artık çorap tasarlamak her 

zamankinden daha keyifli bir hale 
dönüştü. 

“Tüm ön yargıları yıktık”
Bu bilgiler ışığında Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde Tekstil Tasarımı 
Bölümü’nde başlayan Çorap 
Tasarımı derslerini nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Çorap Tasarımı dersini seçen öğrenci-
ler yukarıda da bahsetmeye çalıştığım 
sorularla başladıkları eğitimi dersler 
ilerledikçe büyük bir ilgiyle takip 
ettiler.  Yılın ikinci yarısında Çorap Ta-
sarımı dersimizi seçen öğrenci sayısı 
iki katı sayıya ulaştı. Derse katılan öğ-
rencilerimiz çorap tasarımının aslında 
nasıl keyifli bir konu olduğunu birebir 
uygulama imkânı bularak gördüler. 
Dersi seçen öğrencilerimizin Güzel 
Sanatlar Fakültesine kabul anlamında 

zaten yetenek sınavlarını geçerek 
gelmiş olmaları sebebiyle hepsi bir 
birinden başarılı, yetenekli kişiler. Bu 
özelliklerinin yanında tasarım ve örgü 
eğitimi almaya devam ediyor olmaları 
benim dersi daha kolay anlatmamı 
sağladı. Öğrencilerle birlikte geçir-
diğimiz iki eğitim döneminde çorap 
tasarımı ile ilgili tüm ön yargıları 
yıkarak bu yılı çok başarılı bir süreçle 
tamamladılar diyebiliriz.

Çorap tasarımında kısıtlı 
ve küçük bir alan söz 
konusu. Tasarım ile verilmek 
istenilen desen veya mesaj 
her ne ise, bunu belirli bir 
alanda yapabiliyorsunuz. 
Tasarım okuyan öğrenciler 
bu anlamda bir zorlanma 
yaşadılar mı? Ayrıca çorap 
tasarımında, diğer tasarım 
alanlarına göre farklılıklar 
neler oluyor kısaca bahseder 
misiniz?
Evet, çorap tasarımında vermek 
istediğiniz mesajınızı görsel olarak 
sığdırabileceğiniz alan tekstil tasarımı 
alanında sanırım kullanılan en küçük 
yüzeye sahip. Bir görseli, bir ifadeyi, 
bir duyguyu, bir yazıyı bir kibrit ku-
tusu büyüklüğünde bir alanda anlam 
bütünlüğü bozulmadan tamamlamak 

Öğretim Görevlisi Türkan 
Akgül Er, yılın ikinci yarısında 
derse katılan öğrenci 
sayısının ikiye katlandığını 
söyledi. 

Çorap tasarım dersine Çorapland ekibi olarak konuk olduk ve öğrencilerle bir araya geldik. Heyecanları ve 
istekleri gözlerinden okunan gençler, bir an evvel sektöre adım atmak istiyor. 
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zorundasınız. Teknik olarak söylersek 
çorap tasarımı, birbirine çeşitli örgü 
ilmekleriyle bağlanan değişik kalın-
lıkta ve renkteki iplikleri yönetmek 
diyebiliriz. En önemlisi de seçece-
ğiniz doğru örgülerinizle mesajınızı 
vereceğiniz görselinizi oluştururken 
makinelerin çalışma prensibinden, 
kullanıcının konforundan ve ayak sağ-
lığından ödün vermeden onun beğe-
nisini sağlama işi. Bu anlatım şekliyle 
bir hayli zor ve sorunlu görülebilir. Ta-
bii ki her mesleğin ve konunun zorlu 
tarafları var. Fakat işin eğitimini alıp 
tekniğini öğrendiğinizde ve sabırla 
tasarımları yapmaya başladığınızda 
ortaya çıkan sonuç çok keyifli. Zor bir 
işi başarmanın mutluluğu bu anlam-
da paha biçilemez. 

Peki, öğrencilerin çorap 
tasarımına ilgisi nasıl?
Son yıllarda çorapta moda ve trend 
anlamında oluşan pozitif algıdan 
öğrencilerde olumlu etkilenmiş gözü-
küyor. Çorap tasarımında sınırların 
kalktığı hayli özgür bir dönemdeyiz. 
Süreç itibariyle çorap bir hayli ön 
planda ve modanın çorabın görselli-
ğine göndermeleri bir hayli fazla. Bu 
özgürlük ve görünürlük tüm sektörü 
etkilediği gibi öğrencileri de cesaret-
lendirip etkiliyor. Birbirinden keyifli 
tasarımları özgürce yapabiliyoruz.

Ders içeriğinde öncelikle 
öne çıkardığınız konular 
neler oldu? Ders içeriğinden 
bahseder misiniz?
Öncelikle çorabın üretimine ve 
tasarımına giden süreçleri kısım 
kısım anlatarak ilerledik. Çorap 
makinelerinin ve buna bağlı olarak 
çorap tasarımının gelişim süreçlerini 
tarihçesi üzerinden işledik. Çorap 
üretiminde kullanılan malzeme ve 
bunların kullanım yerlerini irdele-

dik. Çorapta kullanılan temel örgü 
çeşitlerini ve bunların tasarımda uy-
gulanması işlendi. Çorap desen çizimi 
için kullanılan makine programları 
hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Bu 
programlarda bulunan toolslar detaylı 
olarak anlatıldı. Desen çiziminde 
makinelere göre ‘Base’ oluşturulması 
hakkında uygulamalı eğitim verildi. 
Desen çiziminde makine mekik 
renklerine ve iğne sayılarına göre 
tasarımın kurgulanması ve raporla-
narak çizimi yapıldı. Kısacası çorap 
tasarımının sorunsuzca yapılabilmesi 
için bütün teknik evreleri anlatıldı. 
Kısmi uygulamaları yapıldı. Bu teknik 
bilgiler ışığında ikinci aşama olarak 
dönem trendlerinin incelenmesi ve 
çorap yönünden yorumlanması ile 
moodboardlar hazırlandı. Hazırlanan 
moodboardların temalarına uygun 
iki boyutlu çorap tasarımları yapıldı. 
İki boyutlu olarak tasarlanan çoraplar 

dijital ortamda sanal numune olarak 
üç boyutlu hale getirildi. Kısacası 
çorabın tarihinden başlayan yolcu-
luğumuz, dönem trend ve modasına 
göre üretilen bir çorap tasarımının 
oluşturulmasıyla sürecini tamamla-
mış oldu.

Eğitimde üzerinde durulan 
konulardan biri de, teori 
kadar pratiğin önemi. 
Verdiğiniz derslerin pratik 
kısmında nasıl çalışmalar 
yapıyorsunuz? 
Mümkün olduğunca uygulamalı 
eğitimle süreci ilerlettik. Bu yıl ilk 
olması sebebiyle deneme ve numune-
lerimizi yapabileceğimiz çorap ma-
kinamız yetişmedi. ÇSD başkanımız 
Sayın İlker Öztaş beyefendinin söz 
verdiği makinamızın okulumuza 
teslim edilmesiyle eğitimimiz uygula-
malı olarak devam edecek.

Derslerde teorik bilgilerin 
yanı sıra uygulamalı eğitim 
de veriliyor.  Öğrenciler bir 
çorabın nasıl tasarlanması 
gerektiğini A'dan Z'ye 
öğreniyorlar. 
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“Bugün ve gelecek 
tasarlanmış ürünlerde” 
Verilen çorap tasarım 
dersleriyle hedeflenen nokta 
nedir?
Tasarım üretebilme gücü, günümüz 
rekabet koşullarında bir firmanın 
başarılı olması ve bunu sürdürülebi-
lir kılması için en temel şart olarak 
beliriyor. Firmalar için çok üretmek 
mi, yoksa katma değeri daha yüksek 
ürünlerle mi ilerlemek, bugün acil 
karar vermemiz gereken bir konu. 
Yani ürünlerimizi ya miktar bazında 
fazla üreteceğiz ya da sattığımız 
ürünlerimizi değerli kılacağız. De-
ğerli kılmanın yolu da katma değerli 
ürünler üretmek. Ürününüzde kayda 
değer bir katma değer artışı sağlaya 
bilmeniz için tasarımın, Ar-Ge, 
inovasyon ve markalaşmayla sıkı 
bir ilişkisinin olduğunu görüyoruz. 
Dünyanın yeni koşullarında tüketici 
istekleri ve talepleri ön planda. Bu 
taleplere cevap verebilmek için katma 
değeri yüksek ürün ve hizmeti üreten 
kendini yenileyen firmalar  (markalar) 
yaratma ve sürdürülebilir bir şekilde 
çoğaltma gerekliliği yaşamsal önem 
taşıyor. İşte tam bu aşamada hayati 
seviyede önemle devreye tasarım gücü 
giriyor. Biliyoruz ki bugün ve gelecek 
tasarlanmış ürünlerde. Bu işi yapacak 
olanlar da tasarımcılar. Yıllardır özve-
riyle çok çalışarak ülkemiz ihracatına 
katkı sağlayan çorap sektörü, bugün 
bulunduğu bu güçlü yerini yarınlara 
daha güvenli taşımayı hak ediyor. 
Bunun yolu da tasarım ve iyi yetişmiş 
tasarımcılardan geçiyor. 

Sizce çorap tasarım 
derslerinin ardından, eğitim 
sektör iş birliği kapsamında 
sıradaki adım ne olmalıdır?
Bildiğim kadarıyla ihracatçı birlikle-
rinin desteklediği 16 değişik konuda 
genç tasarımcıları desteklemek 
adına yarışmalar yapılıyor. Bu süreçte 
eğitim alan genç tasarımcıları ve yeni 
katılacak tasarımcıları desteklemek ve 
ilgilerini bu konuya çekebilmek için 
‘Çorap Tasarımı’ yarışması düzenlene-
bilir. Bunun sektöre ve tasarımcılara 
yeni bir heyecan dalgası getirerek 
pozitif anlamda birçok katkısının 
olacağını düşünüyorum.

Eğitim alan öğrencilerin 
sektörü daha iyi 
anlayabilmeleri adına, 
onları çorap firmalarıyla 
buluşturuyor musunuz ya da 
ilerleyen dönemlerde böyle 
bir planınız var mı?
Bu yıl dersimizi alan öğrencilerimizin 
büyük bölümü 3’üncü sınıf öğrencile-
rinden oluşuyordu. Yoğun bir eğitim 
süreci nedeniyle sektör buluşmasını 
gerçekleştiremedik. İnşallah, Ekim 
ayında başlayacak yeni dönemde daha 
sıklıkla bu tür ziyaretleri gerçekleşti-
receğiz.

Güçlü bir firma olmak 
istiyorsanız…
İhracatımızın artması 
için katma değerli ürün 
üretimi kaçınılmaz. 
Tasarım bu anlamda çok 
önemli. Türkiye’deki çorap 

firmalarının üretiminde 
tasarıma verdiği önemi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Bu soruya izniniz olura, tasarım 
kavramını tanımlayarak yanıt vermek 
istiyorum: ‘Şimdiki zamanın gerçekle-
rinden gelecek zamanın olasılıklarına 
yönelik üretme’ Bu anlamda tasarım 
‘ortada olan bir problemin çözümüne 
yanıt verme ya da yaratıcılık ile yeni 
bir duruma yönelik etkinlik ve karar 
verme sürecidir’ diyebiliriz. Daha kısa 
tanımıyla tasarım, problem çözme 
sanatı. Bu tanımlamaları dünyamızda 
son süreçte gelişen ve tüm sektörleri 
etkileyen bir duruma dikkat çekmek 
için değindim. Günümüzde artık 
emek yoğun ürünlerden, bilgi yoğun 
ürünlere geçildi ve üretim süreçle-
rindeki iş gücünün nitelikleri değişti. 
Değindiğim gibi Firmalar için çok 
üretmek mi, yoksa katma değeri daha 
yüksek ürünlerle mi ilerlemek karar 
vermemiz gereken bir konu. Yani 
ürünlerimizi ya miktar bazında fazla 
üreteceğiz ya da sattığımız ürünlerimi-
zi değerli kılacağız. Değerli kılmanın 
yolu da katma değerli ürünler üret-
mek. Bunu başarmak da tasarımdan 
geçiyor. Sektörün bu konudaki ara-
yışları uzun zamandır artarak devam 
etmekte. Geleceğin güçlü firmaları ta-
sarıma gereken önemi veren kurumlar 
olacak. Biliyoruz ki bugün ve gelecek, 
tasarlanmış ürünlerde. Bunu yapacak 
olanlarda tasarımcılar.

Sektörün ekonomiye katkısını 
nasıl değerlendirirsiniz?
Sektörümüz Dünya genelinde ikinci 
büyüklüğe sahip bir konumda. İhracat 
olarak artarak büyüyen bir ivmesi var. 
Bu büyüklük ihracat yoluyla döviz 
olarak ülkemize yaptığı katkının 
önemini yeterince anlatıyor. Döviz 
kazandırmasının yanında istihdama 
olan değerli katkısı çok kıymetli. 
Özellikle işsizliğin yoğun olarak 
konuşulduğu bu günlerde ülkemiz 
gençliği için bugün ve gelecekte iş, 
aş anlamında ümit vadediyor. Bu 
yönüyle özellikle genç tasarımcı 
arkadaşlarımızın çorap sektörüne 
yönelmelerini cesaretlendirip teşvik 
etmeye çalışıyorum. Sektöre katıla-
cak yeni tasarımcı arkadaşlarla daha 
da güçlenip ülkemize, ekonomimize 
dolayısıyla insanlarımıza değerli kat-
kılar yapacağımıza inanıyorum.
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Marmara Üniversitesi’nde Çorap Tasarım ve Aksesuarları dersini alan birbirinden yetenekli, 
pırıl pırıl gençler sadece ÇORAPLAND okurları için duygularını paylaştı. Ortak düşünceleri,

“iyi ki…” oldu, “İyi ki bu dersi almışız, daha önce hiçbir şey bilmediğimizi fark ettik.”

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN
“ÇORAP TASARIM VE AKSESUARLARI” DERSİ

Türkiye’de ilk defa bir Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nde “Çorap 
Tasarım ve Aksesuarları” dersi 
verilmeye başlandı. Marmara 

Üniversitesi bünyesi içerisinde ve-
rilen bu dersleri öğrenciler oldukça 
sevdi. Öyle ki yılın ikinci yarısından 
itibaren derse katılan öğrenci sayısı 
ikiye katlandı. Bir önceki sayımızda 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Tekstil Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Biret Tavman ile bir araya gelmiş 
ve kendisinden hem Çorap Tasarım 
dersini hem de sektörü dinlemiştik. 
Bu sayımızda ise dersi veren Öğr. Gör. 
Türkan Akgül Er konuğumuz oldu ve 
kendisi de değerli açıklamaları ile der-
gimize renk kattı. Şimdi ise söz, dersi 
alan öğrencilerimizde. Ne hissettiler, 
ne hedefliyorlar? Bir tasarım öğrencisi 

olarak sektörden beklentileri neler? 
Kısacası, geleceğimizin mimarı genç-
lerimizin gözünden çorap sektörünü 
ve tabii ki iki dönemdir yer aldıkları 
Çorap Tasarım ve Aksesuarları dersini 
dinliyoruz…

“Meğer hiçbir şey 
bilmiyormuşum”
İlk olarak Berru Tepeci sorularımızı 
cevaplayan isim oldu. Çorap Tasarım 
ve Aksesuarları dersine katıldıktan 
sonra çorapla ilgili hiçbir şey bilmedi-
ğini farkına vardığını söyleyen Tepeci, 
açıklamalarına şöyle devam ediyor: 
“Dersle katılmamla birlikte çorap ya-
pımında kullanılan makineleri, çorap 
çeşitlerini ve tasarımı nerede yoğun-
laştırmam gerektiğini öğrendim. 
Çorap tasarımında, tasarım yapılacak 

alan çok büyük değil. Ama işin keyifli 
kısmı o küçük alanda, istediğimizi 
göstermemiz için yapmamız gereken 
hesaplamalar ve renk kombinas-
yonları. Küçük alanda büyük işler 
yapılabileceğini ve her ayrıntının ne 
kadar önemli ve üzerinde düşünülme-
si zorunlu olduğunu bizlere gösteren 
hocalarıma sizlerin aracılığı ile teşek-
kür ediyorum.”

Çorap tasarlamanın en keyif 
verici yönü…
Dersin katkılarını anlatan bir diğer 
isim Çağla Cengiz… Cengiz, “Çorap 
tasarımının teknoloji olanakları 
doğrultusundaki çerçevesini daha iyi 
tanıdım. Çorap tasarımında nelere 
dikkat edilmesi gerektiğini; yaş, cinsi-
yet, kültür ve ülke gibi değişkenlerin 
tasarımdaki önemini kavradım. Bu 
bağlamda iç piyasadaki ürünler ile 
ihracat ürünleri arasındaki farklılık-
ları daha iyi görmeye başladım. Çorap 
tasarlarken, tasarımın uygulanabilir 
olması için hangi öncüllere göre 
hareket etmem gerektiği konusun-
da bilgi sahibi oldum” diyor.  Genç 
öğrenciye göre çorap tasarlamanın en 
keyif verici yönü ise küçük bir alanda 
bile yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak 
ortaya neler çıkabileceğini keşfetmek. 

“Bu gerçekten çok eğlenceli ve 
keyifli bir süreç”
“Hangi mevsimde olursak olalım, 
günlük giyimimizde aslında en çok 
kullandığımız ürün çorap olmazsa 
olmazımız” diyerek başlıyor açıklama-
larına Ezel Orhan. Hem sağlık açısın-
dan hem de estetik açısından çorabı, 
bu ders sayesinde sadece giyen bir kişi 
değil, tüm detaylarına kadar öğrenen 
kişi olma ayrıcalığını yaşadıklarını 
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özellikle vurguluyor. Orhan;  “Hayal 
ettiğimiz çorapların yapılmasını bek-
lememize gerek yok çünkü hayalleri-
mizi gerçekleştirmek bizim elimizde. 
Bu değerli bilgileri bizimle paylaştığı 
ve öğrettiği için Türkan hocama te-
şekkür ediyorum” diyor. Ezel Orhan’a 
göre ise çorap tasarlamanın en keyif 
verici yönü hayal edilen çorapların 
tasarlanması. “İstediğiniz boyut, renk, 
desen sadece bizim hayal gücümüze 
kalmış. Bu gerçekten çok eğlenceli ve 
keyifli bir süreç” diyor içtenlikle. 

“Rengârenk desenler üç 
boyutlu oluyor”
Sorularımızı cevaplayan bir diğer isim 
Ezgi Güler oldu. Güler, dersle birlikte 
kazanımlarını şöyle anlatıyor: “Çorap 
üretiminde boyutlarına göre farklı 
isimlendirmeler olduğunu öğrendim.   
Üç boyutlu olarak düşünülen çorabın 
İki boyutlu bir alanda tasarımı yapılır-
ken, programın sağladığı kolaylıkları 
tanıma fırsatı buldum. Çorap tasar-
larken oluşturduğumuz rengârenk 
desenlerin üç boyutlu hale dönmesi 
benim için çorap tasarımının en keyif 
verici yönü.”

“Bilmediğim birçok terimi 
öğrendim”
Şimdi de merceğimizi Furkan 
Canarslan’a çeviriyoruz. Çorap Tasarı-
mı dersi sayesinde öncelikle sektöre ve 
sonrasında tasarıma yönelik ilgisinin 
artığını söyleyen Canarslan, “Bir tasa-
rım öğrencisi olarak; çorabın detay ve 
inceliklerini öğrenmek aynı zamanda 

Derse katılan öğrencilerin çalışmalarından bir kare.

programda bunu uygulama şansı elde 
etmek büyük ayrıcalık olsa gerek. 
Bilmediğim birçok terimi öğrenmenin 
yanı sıra; çorabın her türlü tasarımsal 
ve işlevsel fonksiyonlarını sorgulayıcı 
bir müşteri oldum şu sıralar” diyor. 
Çorap tasarlamanın en keyif verici 
yanı ise kendisinin ifadesi ile dilediğin 
renk, desen ve türü tasarlayarak uygu-
layabilir olmak. Şöyle devam ediyor: 
“Programda hayal edip tasarladığım 
ürünü, üzerimde taşımak bir hayli 
keyif verici. Aynı zamanda da gurur 
verici. Derste bunun için uygun ortam 
sağlayarak bizi iyi bir çorap tasarımcı-
sı olmak yönünde ilerletiyor.”

“Çorap ve aksesuarlara artık 
daha dikkatli bakıyorum”
Son olarak sözü Sinem Özken’e 
bırakıyoruz. Çorap tasarımı konu-
sunda daha önceden hiçbir bilgisinin 
olmadığını vurgulayan Özken, ders 
sayesinde çorap türlerinin yanı sıra, 
işlevleri, üretim aşamaları, tasarım 
özellikleri hakkında bilgi edinme 
imkânı olduğunu söylüyor. Şöyle 
devam ediyor: “Teorik olarak kitaptan 
başladığımız dersin ikinci döneminde 
ise program üzerinde uygulamalar 
yaptık. Çorabın da aslında kullanım 
türleriyle beraber, moda akımların-
dan da etkilendiğini görmüş olduk. 
Ürünü giyip çıkarmaktan ziyade, 
bir çorabı gördüğümde desenlerine, 
nakışına ya da üstündeki aksesu-
arlara daha dikkatli bakıp üstünde 
düşünmeye başladığımı fark ettim. 
Çorap tasarımında dar bir yüzeyde 
çalışıldığı için bu desenlerin tasarımı 
için bir engel ya da kısıtlama gibi dü-
şünülse de ben aksini düşünüyorum. 
Küçük bir alanda bu imkânlarla neler 
yapılacağı üzerinde kafa yormanın, 
tasarımcıyı ileriye taşıyabileceği 
kanaatindeyim. Çorap, önceden 
yalnızca giysilerin birer tamamlayıcısı 
olarak gördüğüm bir tekstil ürünü 
iken bu dersi aldıktan sonra fikrimin 
daha ileri boyutlara taşındığını ve 
ileride bu alanda çalışma imkânına 
sahip olmaktan memnun olacağımı 
söyleyebilirim.”
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Hayallerinden asla vazgeçmeyen Baran Başboğa’nın kurduğu Get Socks firması, kısa zamanda 
sektörde fark yarattı. Hedefte Amerika ve Kanada çorap pazarı var. Genç girişimcinin 

başarısının sırrı ise röportajımızda. 

HAYALLERİNİZDEN ASLA VAZGEÇMEYİN

Baran Başboğa, geçen yıl Get 
Socks firmasını kuran başarılı 
genç bir girişimci. Şu anda 
28 yaşında.  Kadın, erkek ve 

çocuk çorapları üretimi yapıyor. Ayda 
yarım milyon çorap üretimi var. Ba-
şarının her şeyden önce iyi bir ekiple 
yola çıkıp o ekiple devam etmekten 
geçtiğini düşünen Başboğa’nın sektö-
re giriş hikâyesi ve sonrasında hayal-

lerinden asla vazgeçmeden ilerlemesi 
pek çok okurumuza örnek teşkil 
ediyor. Çevresinde hiç kimse çorap 
sektöründe yokken, bir gün bu sektö-
rün cazibesini fark eden ve bu alanda 
yatırım yapmaktan korkmayan Baran 
Başboğa’nın sözleri mutlaka kula-
ğınıza küpe olmalı. Çünkü gurur ve 
mutlulukla şöyle diyor: “Hayalleri-
nizden asla vazgeçmeyin. Bu dünyaya 

geçici olarak geldiğimizin farkında 
olmamız lazım. Hedefleri ve hayalleri 
ertelemenin bir anlamı yok. Çünkü 
erteleyebileceğiniz bir zamanınız 
yok. Ne zaman ne yaşayacağınız,  
belli değil.”

Kısaca hikâyenizi dinlemek 
isteriz…
27 yaşıma girmek üzereydim. Lojistik 
ve inşaat sektörlerinde yatırımlarımız 
vardı. Lojistik şirketinin yönetimin-
de  abimle ile  ben vardım. İnşaatta 
ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
babam yer alıyordu. Ani bir kararla 
lojistik şirketinden ayrılmak istedim 
ve çorap sektörüne hızlı bir giriş 
yaptım.

Çorap sektörünü neden 
tercih ettiniz?
Öyle bir iş yapayım ki, bu işi to-
runlarım dahi devam ettirebilsin 
istiyordum. Tekstil benim için çok 
farklı bir sektördü. Dengeler sürekli 
değişiyordu. Çorap sektörünü araştır-
dığım zaman çok hızlı değişimler ol-
madığını gördüm. Genellikle firmalar 
20 yıl ve üzeriydi. Firmamı açmadan 
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önce sektöre yönelik yapmış oldu-
ğum araştırma bana güven verdi. Bir 
sektörde firmaların varlığını uzun 
süre sürdürebilmesi , sektörü  olan 
cazibeyi arttırıyor. Böylelikle çorap 
sektörünü tercih ettim ve 2018 yılında 
“Get Socks” firmasını kurdum. Fir-
mamı kurarken Get Socks’ın Amerika 
Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa 
da isim hakkını aldım. Türkiye’yi ise 
öncesinde hızlı bir şekilde almıştım. 

Neden GetSocks?
Bence bir markanın ismi kısa 
olmalı  ve farklı dillerde okunduğu 
gibi yazılmış olması çok önemli. 

2018 yılında kurulan Get 
Socks tecrübeli kadrosu, 
son teknoloji ürünü üretim 
parkı ve geniş pazar ağı ile 
kadın, erkek ve çocuk çorap 
pazarında tercih edilen bir 
firma. Esnek, dinamik ve 
yenilikçi yapısıyla başarılı 
firmanın hedefinde Amerika 
ve Kanada var. 

İnsanların rahat telefuz edebilme-
si gerekiyor. Şu anda uluslararası 
dil İngilizce. İngilizce ’de buy satın 
almak anlamına geliyor, get ise almak 
anlamına geliyor. Get almak anlamı-
na geldiği için siz aslında bu kelimeyi 
sürekli kullanıyorsunuz. Mesela 
çorap almak istiyorsunuz, ‘ı want to 
get socks’ diyosunuz. Bunu neden 
anlatıyorum? Çünkü tüketici benim 
ürünümü almasa bile, yanlışlıkla da 
olsa benim ürünümü görecek. Emin 
olun her tüketicinin yüzde 3 te 1 i bu 
hataya düşecek. Satın alma ihtimali 
ve marka bilinirliği için önemli bir 

ayrıntı olduğunu düşünüyorum. Ürü-
nü beğenmeme ihtimali de olabilir 
tabii ki. Ama ürünü beğeneceğine 
inanıyorum.  Kalitesiz bir ürün yapma 
taraftarı değilim.

Sektöre girdiğiniz zaman sizi 
yönlendirecek bir çevreniz 
var mıydı?
Benim arkadaş çevremde, akra-
balarımda ve hatta üçüncü derece 
akrabalarımda dahi çorap sektörü ile 
alakalı bir fabrikası olan yada tekstil 
satınalma şirketi olan herhangi biri 
yoktu. Türkiye’de sürekli sizi baltala-
maya çalışan insanlar var. 
Bu insanlar aslında sizi baltalamıyor. 
Bu insanlar sizin düşüncelerinizi 
baltalıyor. Zaten bir insanı bitirmek 
istiyorsanız manevi olarak bitirmeniz 
lazım, maddi olarak değil. Ama ma-
nevi olarak biterseniz adım atmaya 
bile haliniz kalmaz. Benim size öne-
rim, bir süre yalnız kalın. Ben yalnız 
olduğum için başarılı olabileceğime 
inandım.. Hayata bir kere geliyorsu-
nuz.. Ne kaybedebilirim ki? Aslında 
kaybedecek bir şeyiniz yok. 

O halde başarılı olmak 
isteyen girişimcilerimize neler 
önerirsiniz? 
Mental olarak yaşınızın çok fazla 
önemi var. Benim genel olarak genç 
girişimcilere söyleyeceğim şey, yaşın 
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hiçbir önemi yok. Ne istediğinizin 
bir önemi var. İnançlı olmanız çok 
önemli. Bu dünyaya geçici olarak 
geldiğimizin farkında olmamız lazım. 
Hedefleri ve hayalleri ertelemenin bir 
anlamı yok. Çünkü erteleyebileceği-
niz bir zamanınız yok. Ne zaman ne 
yaşayacağınız,  belli değil. Hayalleri-
nizi ertelemeyin ve hızlı bir şekilde 
başlayın. Hayallerinizden asla vazgeç-
meyin. Adım atmak çok önemli. Eğer 
adım atarsanız devamı da gelir. Gerisi 
artık takdiri ilahi ve  bilinçli bir şekil-
de çalışmaktan geçtiğine inanıyorum. 
Diğer önemli husus ise ekip. 25 kişilik 
bir ekibimiz var. Her işte olduğu gibi 
çorapta bir ekip işi. Tek başına bir 
insanın yapması çok zor. Çünkü kont-
rolü kaybedebiliyorsunuz, ve hata 
kesinlikle affetmiyor. Ekibinizi çok iyi 
seçmeniz ve iyi bir ekiple yol almanız 
lazım. Dolayısıyla iyi bir ekip kurmak 
istiyorsanız da insana değer vermeniz 
lazım. Çünkü çalışan arkadaşlar değer 
görmediklerini hissederlerse verimli 
çalışamazlar. Benim için verim eşittir 
çalışana verdiğiniz değer. 

Çorapta asıl önemli olan 
kriterler nelerdir?
Bir çorapta olması gereken birinci 
öncelik, kalite. İkinci olarak ise fason 
örmeden çok markalaşmanın önemli 
olduğunu düşünüyorum. Eğer katma 
değerli ürün üretmek istiyorsak, ken-
di markamızın olması lazım. Yoksa 
dünyadaki çok büyük firmalara sade-
ce fason örgü yapıyorsunuz. Ülkemiz 
açısından tabii ki ülkeye döviz gir-
mesi çok güzel. Fakat diğer taraftan 
katma değerli mal yaratmıyorsunuz. 
Sonuçta o firmaların buradaki part-

nerisiniz. Kontrolü ele almak, katma 
değerli ürün üretmek, markalaşmak 
benim başlıca düşüncem. Bu yüzden 
bu hedefler doğrultusunda çorap 
sektörü ile ilgili ciddi bir yatırım 
yapıyorum ve yapmaya da devam 
edeceğim. Bu yatırımlarım 2021 yılına 
kadar devam edecek. Aylık 500 bin 
adet üretim kapasitemiz var. 

Hedefleriniz neler?
Hedefim, Kanada ve Amerika’ya 
ihracat yapmak. Kanada’da üniversite 
okudum ve  yurtdışı yatırımlarımı  
Toronto merkezli , Amerika kıtasında 
yaygınlaştırmak istiyorum. Toronto 
limanında bulunan serbest bölge 
de depo hizmeti almaya başlayaca-
gız. Eylül ayında Get Socks olarak 

Kanada Toronto’da kendi şirketimizi 
kuracağız. Burada ürettiğimiz mallar 
Kanada’daki depomuza gidecek. 
Depodan direkt satış yapılacak. 
Satışlarımız ilk önce online olarak 
gerçekleşecek. Çünkü Amerika’da-
ki nüfusun yaklaşık yüzde 60, 70’i 
tekstil ürünlerini online olarak alıyor. 
Buda çok ciddi bir pazar benim için. 
Amerika Birleşik Devletleri’nin geçen 
yılki çorap alımı  bir hayli yüksekti. 
Get Socks olarak küçükte olsa bir pay 
almak istiyoruz. 

Baran Başboğa, firmanın logosunu bile kendi tasarlamış. A’dan Z’ye tüm süreçlerde çalışmış. Kendisinin 
de deyimiyle, ‘Türk üretiminin gücünü ve kalitesini kendi markam ile ispatlama yolunda emin adımlarla 
ilerliyoruz.
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PAZAR ANALİZİ

Her şeyi eksiksiz yaptığınızı düşünüyorsunuz fakat yine de 
katıldığınız fuarda bir anlaşma dahi yapamadınız mı? Belki 

de atladığınız küçük bir ayrıntı vardır. Çorap firmalarına özel 
olarak hazırladığımız bu dosyamızda doğru stant kullanımını 

inceliyoruz. 

DOĞRU STANT
DİZAYNI, 

SATIŞLARINIZI 
ARTIRIR

Bir x firmasını düşünelim. Kali-
teli üretim ve doğru pazarlama 
yapıyor, sadece yurt içinde 
değil, yurt dışında da sayısız 

organizasyon, fuar ve etkinliklere katı-
lıyor. Büyük umut ve heyecanlarla yurt 
dışına adım atan ve ürünlerini yabancı 
alıcılarla bir araya getiren bugün pek 
çok firmanın, adı ne olursa olsun, bazı 
bazı ülkemize eli boş döndüğünü ve 
bir anlaşma bile yapamadığını duyarız. 
Bu aslında pek çok sektörde çokça 
duyduğumuz sonu hüsranla biten bir 
hikâyedir. Çok iyi ürünlerimiz olma-
sına rağmen, kimse ilgilenmedi. Çok 
ilgisizlerdi. Nerede hata yaptık gibi 
cümleler uzar gider.

Velhasıl, bugün günümüzde ihracat 
payını yükseltmek ve tanınırlığını ar-
tırmak için dünyanın sayısız ülkesinin 
yolunu tutan firmalarımızın katıldığı Sade ve şık bir dekorasyon, her zaman albeninizi artırır ve fuardaki diğer stantlardan gözle görülür 

derecede sıyrılmanıza vesile olur.
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fuarlarda verimliliklerini maksimum 
düzeye çıkarabilmesi için pek çok de-
tayı düşünmeleri gerekiyor. Bunların 
başında da stant dizaynı geliyor. Bu 
sayımızda “Bir çorap firmasının fuarda 
stant dizaynı nasıl olmalı?” sorusunun 
cevabını vermeye çalıştık. Örnek 
fotoğraf kareleri ile de dosyamızı 
zenginleştirdik. 

Gözü yormayan bir 
aydınlatma, ilk adım
Stant dizaynınızda ilk olarak dikkat 
etmeniz gereken husus, iyi fakat 
potansiyel müşterilerinizin gözünü 
yormayan bir aydınlatma sistemidir. 
Doğru aydınlatma, standınızın dikkat 
çekmesini ve diğer pek çok firmadan 
sıyrılmanıza vesile olur. Fakat aman 
dikkat! Işığı çok fazla kullanmanız 
müşterilerinizin gözünü yorabilir ve 
siz farkında dahi olmadan standı-

nızdan yavaşça uzaklaşabilirler. Bu 
yüzden bilinçli ve daha önce bu işi, 
hakkıyla yapan ve teknolojinin son 
nimetlerinden faydalanan bir aydınlat-
ma ekibi ile çalışmanızı öneririz.

Özel tasarım stantlar 
fiyatları artırır
Günümüzde inovasyon temelli 
yapılan mal ve hizmetler her daim 
albenisi yüksek olanlardır. Başarılı 
pek çok firmanın inovasyona, Ar-Ge 
ve teknolojiye yatırım yaptığına şahit 
oluruz. Nitekim uzmanlar, farklılık 
yaratmayan hiçbir argüman ve şirketin 
ayakta kalmasının mümkün olmadığı-
nın altını çiziyor. Bu hayatımızın her 
alanında kendini gösterdiği gibi stant 
dizaynında da geçerlidir. Stantlar genel 
itibarıyla ikiye ayrılır: özel tasarım 
stantlar ve modüler stantlar. Özel 

Doğru stant tasarımı, 
firmanızı başarıya 

taşır. İhracat payını 
yükseltmek ve katma 

değer yaratmak 
isteyen çorap firmaları 

aydınlatmadan renk 
kullanımına ve hatta 

müzik seçimine kadar 
pek çok ayrıntıyı 

düşünmek zorunda. 
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tasarım stantlar daha çok zevke ve söz 
konusu firmanın alanına göre deği-
şiklik gösterir. Örneğin; Walt Disney 
karakterleri ile çorap tasarımı yapan 
bir firma, standında bu karakterlerden 
birine yer verirse, hem görsel hafızaya 
etki eder, hem de dikkatleri üzerine 
kısa zamanda çeker. Çünkü farklılık 
yaratmış ve çorap desenlerini gerçek 
dünyaya taşımıştır. 

Renklere dikkat
Günümüz iş dünyasında her zaman 
renklerin gücü kullanılmıştır. Örne-
ğin, turuncu renginin satışları artırdığı 
bilinir ve bugün pek çok firma bu 
rengi kullanarak müşterilerinin bilin-
çaltına girerek, “beni almalısın” mesajı 
verir. Diğer taraftan mavi, huzurun ve 
dinginliğin rengidir. Gergin bir müş-
teri kendisi farkında dahi olmasa da 
mavi rengini gördüğü andan itibaren 
daha çok sakinleşmeye ve orta bir yol 

bulmaya çalışır. Toprak renkleri ise 
karar verme sürecini hızlandıran bir 
renk olarak literatüre geçmiştir. Stant 
dizaynınızı yaparken, mutlaka renkle-
rin gücünden yararlanmalı ve müşteri-
lerinize bu alt mesajları vermelisiniz. 
Diğer taraftan, yine diğer firmalardan 
sıyrılmanız ve binlerce kişinin ziyaret 
ettiği bir fuarda dikkatleri üzerinize 
çekmeniz içinde renkleri doğru bir 
şekilde kullanmanız hayati bir önem 
taşır. Fakat burada çorap firmalarımız 
için artı bir parantez açmak gerekiyor. 
Çünkü şayet söz konusu firmamız kla-
sik çoraplar yapan bir firmaysa ve kah-
verengi, siyah gibi renkler ağırlıklıysa, 
standın rengi buna paralel olarak daha 
renkli ve çarpıcı renklerle donatılabilir. 
Fakat firmamızın hedef kitlesi örneğin 
çocuklar ya da gençlerse ve çorapları 
desenlerle ve de karakterle doluysa 
stant dizaynında daha düz ve gözü yor-
mayan, beyaz gibi bir renk seçimi çok 
daha uygun olacaktır. Burada zıtlığın 
uyumuna dikkat etmekte fayda vardır.

Sade ve şık bir dekorasyon 
Fazla mobilya kullanımı satışlarınızı 
düşürür. Doğru stant dizaynının yanı 
sıra iç dekorasyonda üzerinde hassasi-
yetle durmanız gereken maddelerden 
biridir. İç dekorasyonun içerisine 
giren, firmaların broşürlerinin ve kata-

7’den 77’ye herkesin tutkunu olduğu Star Wars ve Minyonlardan çorap 
üretimi yapan bu firmanın standı oldukça dikkat çekici. Firma, ürünlerinin 

daha çok ilgi çekmesi için standının hemen yanına küçük bir plazma TV 
eklemeyi de unutmamış. Muazzam bir pazarlama taktiği.

Kelimelerin gücünü kullanan ve çoraplarını bu kelimelerle birlikte anlatan 
firmalar satışlarını artırıyor. Müşteriler bu tür mesajları çok seviyor.
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loglarının yer aldığı yahut çalışanların 
yoruldukları zaman oturmak isteye-
ceği mobilyaların çokluğu müşteriler 
üzerinde ters etki yaratabilir. Sade 
ve şık bir dekorasyon her zaman çok 
daha ilgi çekicidir. Günümüzde çorap 
firmalarının yaptığı en büyük hata-
lardan biri belki de budur. Çok fazla 
ürünün çok fazla mobilya ve görsel 
ile kullanımı müşterileriniz üzerinde 
olumsuz bir etki yaratacak, bu da 
satışlarınıza doğrudan etki edecektir. 
Çorap dünyasının aşırı renkliliği düşü-
nüldüğünde az mobilya kullanımının 
neden önemli olduğu gözle görülür bir 
derecede ortaya çıkar. 

Kelimelerin gücünü keşfedin
Kelimelerin her zaman sihirli bir 
etkisi vardır. Kelimelerin bu gücünü 
kullanın. Yurt dışı menşeli bir çorap 
firması, satışlarını artırdı, hem de 
sadece kelimelerin bu eşsiz gücünü 
kullanarak. Şöyle yazıyordu:

• Bu yılbaşında ne istiyoruz?
• Çorap.
• Ne zaman istiyoruz?
• Şimdi
• O halde, doğru yerdesin

Firma adınızın, markanızın ve logo-
nuzun çok uzaktan dahi görülebilecek 
şekilde standınıza monte edildiğine 
de özellikle dikkat edin. Binlerce kişi 
belki de çok daha büyük bir organi-
zasyon içerisindeyseniz milyonlarca 
kişinin ziyaret ettiği bir fuar alanında 
görünebilir ve bulunabilir olmanız çok 
önemlidir. 

Doğru müzik, satışları artırır
Sırada doğru müzik seçimi var. Müzik 
ruhun gıdası olduğu gibi, satışlar üze-
rinde de kanıtlanmış bir etkisi vardır. 
Çocuk çorapları satıyorsanız eğlenceli 
çocuk müzikleri, iş insanlarına özel 
çoraplar yapıyorsanız klasik müzik 
tercih edebilirsiniz. 

Defileler düzenleyin
Standınızın olduğu alanda ürünleri-
nizi tanıtan ve ürünlerle ilgili bilgiler 
veren hosteslerin olmasına bilhassa 
dikkat edin. Doğru ve bilinçli bilgilen-
dirme her zaman önemlidir ve firma-
nızı bu yarışta bir iki adım öteye taşır. 

Diğer taraftan fuarda, yine markanıza 
özel defileler düzenleyebilir ve çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirebilirsiniz. 
Örneğin yine çocuk çorapları yapan 
bir firma olduğunu düşünelim. Stan-
dınızın sadece bir kısmını çocukların 
oynayabileceği küçük bir park alanına 
çevirebilirsiniz. Çocuklar bu alanda 

oynarken, aileleri de sizin ürünlerinize 
bakıyor olacaktır. Küçük, sevimli, 
maliyetlerinizi çok fazla artırmayacak 
‘şekerleme’ tadında küçük hediyelerde 
firmanızın değerini müşterileriniz 
nezdinde artırır ve güveninizi derin-
leştirir. Küçük kaçamaklar yapın ve 
müşterilerinizi sevindirin. 

Çarpıcı renklerin ve mankenlerin satışlarınız üzerinde hayati bir etkisi vardır. Renklerin gücünü keşfedin!

İp üzerine sıra sıra dizilmiş çorapları görmemek neredeyse  imkânsız.
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Her birimizin aslında içinde bir aslan yatar. Lider, azimli ve kararlı. Jimmy Lion çorap 
markasının hikâyesi tam da böyle başlıyor. İki arkadaş kaliteli, yaratıcı ve uygun fiyatlı çorap 
üretmek için kolları sıvadı ve kısa zamanda büyük başarı yakaladılar.  Kendilerinin ifadesi ile 

hedef, hepimizin içindeki aslan tarafını ortaya çıkarmaktı. 

Bundan 7 yıl önce, Alvaro ve 
Felipe adında iki arkadaş New 
York’a taşındılar. Amaçları 
işletme üzerine MBA yapmaktı. 

Başlangıçta her şey tam da istedikleri 
gibi gidiyordu. Fakat zaman geçtikçe, 

bambaşka bir şeylerin eksikliğini his-
setmeye başladılar. İkisi de adeta bir 
çorap tutkunuydu. Renkli ve desenli 
çorapları seviyor, fakat istedikleri gibi 
çorap bulamıyorlardı. Bulsalar bile 
fiyatları oldukça yüksekti. Kaliteli bir 

çift çorabın fiyatı 25 ila 50 dolar ara-
sında değişiyordu. Bu bir çılgınlıktı! 
İyi tasarlanmış çorapların eksikliği 
ve kaliteli çorapların ulaşılmazlığı 
konusunda şok oldular. Velhasıl, ortak 
görüşleri, moda endüstrisinin çorap-

İÇİMİZDEKİ ASLANLAR, 
“JİMMY LİON”LA 

GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR 
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İki arkadaş, başarılı 
olmak isteyen girişimci 
adaylarına şöyle diyorlar: 
“Fikrinizi diğer insanlarla 
paylaşmaktan korkmayın ve 
soru sormaktan çekinmeyin”

ları diğer aksesuarlara 
nazaran ihmal etmesi 
oldu. Bambaşka hayallerle 
geldikleri New York’ta 
şimdi sadece çorap üzerine 
iş fikirlerini tartışıyorlar 
ve bundan oldukça keyif 
alıyorlardı.

Aslanlar, 
flamingolar ve 
diğerleri
Avrupa’nın dört farklı 
ülkesinde 30’dan fazla fabri-
kayı beş ay boyunca ziyaret ettiler. 
Hedefleri, en iyi çorapları bulmaktı. 
Hepsinden örnek adılar. Kalitelerini, 
tasarımlarını, dayanaklıklarını ve 
maliyetlerini analiz ettiler. Nihayet 
Portekiz’de tüm ihtiyaçlarını karşıla-
yan bir ürün üreten fabrika buldular. 
Tabii ki bu dönemde pek çok moda 
endüstrisinin önde gelen isimleri ve 
satış ve pazarlama uzmanıyla iletişim 
kurmayı da ihmal etmediler. Hatta 
girişimciler için dijital pazarlama ve 
finansal pazarlama gibi alanlarda da 
eğitim aldılar. 
Ve tüm bu yoğun çalışmaların, uyku-
suz gecelerin sonunda 2014 yılında 
doğdu Jimmy Lion çorap markası. 
Aslanlar, flamingolar, ananaslar, ast-
ronotlar, çiçekler ve çok daha fazlası 
kendilerinin de ifadesi ile bilinen ve 
alışılmış çorap algısını yerle bir ediyor 
şimdi. Yüksek kalitede, şık ve eğlenceli 
bu çorapların fiyatları da oldukça 
uygun. Tam da Alvaro ve Felipe’nin 
istediği gibi, ulaşılabilir ve kaliteli. 

Dört ana değerden taviz yok
İki arkadaş, Jimmy Lion’da dört ana 
değerlerinin olduğunu belirtiyorlar. 
Bunlardan ilki, yüksek kalite. Şöyle 
diyorlar: “Kalite bizim her zaman 
önceliğimiz. Son derece rahat çoraplar 

üretmek için birinci 
sınıf penye ve üretici-

lerle çalışıyoruz.” İkinci 
değer yine kendilerinin 
ifadesi ile tasarım. Şir-
ketin bünyesi içerisinde 
ayrı bir tasarım ekibi var. 

Şirketin kurucuların-
dan Alvaro şöyle 
anlatıyor: “Tasarım 
ekibimiz, başka 

hiçbir yerde bula-
mayacağınız özgün ve 

benzersiz desenler oluşturmaya 
odaklanıyor. Sıkıcı ve sönük çoraplara 
bir alternatif sunuyoruz. Şehrin ener-
jisinden ilham aldık. Her bir tasarım, 
müşterilerimizin kişiliğini ifade etme-

lerini sağlamak ve hepimizin içindeki 
aslan tarafını ortaya çıkarmak için 
özenle geliştirildi.” Üzerinde mutlaka 
durdukları ve asla taviz vermedikleri 
konulardan biri de kişisel yaklaşım-
ları. Şöyle anlatıyorlar: “Başarımız, 
müşterilerimiz, çalışanlarımız, 
tedarikçilerimiz ve topluluğumuzla 
nasıl etkileşime girdiğimizle bağlıdır. 
Onları ailemizin bir parçası olarak 
görüyoruz.” Başarılı şirket aynı za-
manda sosyal sorumluluk projelerine 
de ağırlık veriyor. Belirli dönemlerde 
STK’larla birlikte evsizlere çorap dağı-
tımında bulunuyorlar. 

Kendi çorap paketini yap
Farklılığa bilhassa önem veren ve bunu 
çorap tasarımlarında da net bir şekilde 
gördüğümüz Jimmy Lion’da isterseniz 
kendi çorap paketinizi yapabiliyorsu-
nuz. 4’lü ve 10’lu olmak üzere iki paket 
hakkınız var. İstediğiniz çorapları se-
çip, Jimmy Lion’un özel kutu ve çevre-
ci paketlerinde satın alabiliyorsunuz. 
Ve fiyatlar yine oldukça makul. 4’lü 
paket için 40 dolar ödemeniz yeterli 
oluyor. Başarılı firmanın başarısının 
sırlarından biri de, sosyal medyayı 
aktif bir şekilde kullanıyor olmaları. 
Facebook, Instagram, Twitter ve 
Pinterest gibi mecralarda hesapları 
bulunan şirket, #JIMMYLION hastagi 
ile tasarımlarının paylaşımını yapıyor. 
Hem de birbirinden ilginç ve sıra dışı 
fotoğraflarla birlikte. 
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pazarlarına yönelmesi dolayısıyla, sa-
tışlarının eskisi kadar satış artırama-
malarından kaynaklanıyor olabilir. 
Türkiye daha çok markalara fason 
üretim yaptığı için bu ikinci sınıfta yer 
alan alım satımcı ülkelerde görülen 
satış durgunlaşmasından direk olarak 
etkilenmiştir.   

İtalya, Portekiz düşerken, 
Almanya hafif, Hollanda hızlı 
çıkışta
2004 başlarında, Avrupa içi çorap 
satışlarının neredeyse üçte birini 
tek başına gerçekleştiren, üst düzey 
çorap üreticisi olan İtalya 2010 yılına 
kadar az da olsa tutunmaya çalışır-
ken, sonrasında hızla pazar kay-
betmiş, 2018 yılına geldiğinde 2004 
yılının neredeyse yarısına, yüzde 16’ya 
düşmüştür. Yine İtalya gibi, Avrupada 
kalan nadir çorap üreticisi ülkelerden 
olan ve özellikle tenis çorap alanında 
yoğunlaşan Portekiz’de, Avrupa’nın 
artan çorap ithalatı karşısında pazar 
payı kaybeden ülkelerden bir diğeri 
olmuştur. Grafik 2’ye göre 2004 
başlarında yüzde 15 olan pazar payını 
her yıl daha fazla kayıp yaşatarak 
2018 yılında yüzde 5’lere, yani 2004 

AVRUPA ÇORAP TİCARETİNDE İTHALAT,
İÇ ÜRETİCİLERİ YOK ETME YOLUNDA

Mithat Aracı
Dakong Türkiye Temsilciliği 

ergimizin bu sayısında sizle-
re, Avrupa ülkelerinin EU28 
pazarında yaptıkları çorap sa-
tış miktarlarını analiz etmeye 

çalışacağım.  Rakamlar EUROSTAT 
kaynağından sağlanmış ve tüm çorap 
kategorilerinin toplamı üzerinden 
analiz yapılmıştır. 
2004 yılı başlarında Avrupa ülkele-
rinin ithal ettiği çoraplardan daha 
fazlasını Avrupa içi ülkelerden sağ-
larken, 2007 yılına geldiğinde yüzde 
60’lara son birkaç yılda ise yüzde 
50’lere gelmiştir.  Yani Avrupa dışı 
ülkelerden 100 çorap ithal ederken 
aynı dönemde Avrupa ülkelerindende 
120-140 çorap almaktaymış Avrupa 
ülkeleri Grafik 1’e göre.  Bu oran 2007 
de 100’e 60’a düşmüş, 2018 de ise 100’e 
53’e inmiştir. Burada iki farklı kayıp-
tan söz edebiliriz.  Birincisi, Avrupa 
içinde çorap üreticisi olan ülkelerin, 
ithalat baskısıyla üretimlerinde, dola-
yısıyla Avrupa içi satışlarında düşme 
olmasıdır.  İkincisi ise, daha önce az 
da olsa üretim yapan ancak esas satış-
larını Türkiye gibi ülkelerden çorap 
alarak satan Almanya gibi ülkelerin, 
Çin’den gelen ithalatın direct olarak 
daha önce alım satım yapan ülkelerin 
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değerinin üçtebirine düşürmüştür. 
Aynı dönemde, önemli çorap üreticisi 
olmayan  Almanya 2004 başında yüz-
de 10’lar olan pazar payını, ithalatın 
artmasıyla, pazara ucuz çorapların 
girmesi nedeniyle, alım satım volüm-
lerini arttırarak 2018 yılında pazar 
payını yüzde 15’e çıkarmıştır. Muhte-
melen, markaları, özellikle Çin’den ve 
Çin fiyatı baskısıyla Türkiye’den daha 
ucuz çorap tedarik edebilmeleri nede-
niyle, diğer Avrupa ülkelerinde pazar 
paylarını artırmış olabilir.  Ancak 
Çin sonrası dönemin esas kazananın 
büyük alım satımcı olan, sanırım 
Almanya gibi marka üzerine yoğun-
laşmayan Hollanda 2004 başlarında 
yüzde 5’in altında olan pazar payını 
neredeyse dört katına çıkararak yüz-
de 20 pazar payına ulaşmıştır. Ucuz 
Çin çoraplarının pazara girmesinin 
Hollanda’ya ciddi bir destek verdiği 
açıkça görülüyor.

Hollanda haricinde herkes 
pazar payı kaybediyor
EU28 iç satış rakamlarını, EU28 
ithalatına oranladığımızda, Hollanda 
haricinde kazanan hiçbir ülkenin 
kalmadığını Grafik 3’de görmekteyiz. 
2004 başında yüzde 32-35’lerde olan 
İtalya yüzde 10’ların altına düşmüş, 
satış rakamları toplam ithalat ile 
oranlandığında.  Almanya yüzde 10 
olan payını korumuş, yüzde 15’lerde 
olan Portekiz yüzde 2-3’lere düşmüş-
tür. Bu dönemde yine artan EU dışı 
ithalat oranının üzerinde büyüme 
gösteren Hollanda ise 2004’de yüzde 

5 olan payını 2018 yılında yüzde 10’a 
çıkarmış, yani toplam pazar büyüme-
sinden iki kat daha fazla büyümeyi 
başarmıştır. Tabiki bu büyümenin, 
ucuz Çin çorapları sayesinde olduğu-
nu söylememiz zor olmasa gerek.

EU dışı ithalat patlarken, EU 
içi ticaret yerinden saymış
Grafik 4 bize şu ana kadar yaptığım 
analizi biraz daha anlamanız için 
görsellik sağlamaktadır. 2004 yılında 
ithalattan daha fazla olan iç ticaret ra-
kamları, çok küçük dalgalanmalar dı-
şında son günlere kadar çok ciddi bir 
büyüme göstermemiştir.  Fakat aynı 
dönemde EU dışından yapılan çorap 
ithalatı ise 2.2 milyar çift civarından 
4.3 milyar çift civarına neredeyse iki 
katına çıkmıştır.  Yani pazar özellikle 
ucuz Çin çoraplarıyla dolarken, ucuz 
Çin çorapları ticaretine yoğunlaşan 
Hollanda gibi ülkeler büyümüş, Al-
manya gibi Çin’de daha ucuza çorap 
yaptıran marka ülkeler durumunu 
korumuş, ancak çorap üreten İtalya 
ve Portekiz gibi ülkeler ise pazar 
kaybetmişlerdir. Bu değişimler Avrupa 
ülkelerinin kendi aralarında olurken, 
Grafik 4’de gördüğünüz gibi, toplam 
rakamları ise değişmemiştir. 

EU28 pazarının iç ve dış 
büyüme dinamikleri 
dalğalanma gösteriyor
Grafik 5’de yıllık toplam miktarların, 
aylık bazdaki yıldan yıla olan deği-
şimini görmektesiniz.  Grafiğe göre, 
pazarın büyüme döngüleri yaklaşık 3 

Avrupa'da kalan nadir çorap 
üreticilerinden biri Portekiz.  
Fakat Avrupa'nın artan çorap 
ithalatı karşısında pazar payını 
kaybetti. Portekiz, özellikle 
tenis çorapları alanında 
yoğunlaşıyor.  Hollanda ise 
2004'te yüzde 5 olan payını 
geçen yıl yüzde 10'a çıkararak 
büyük bir başarı  gösterdi.
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yıl sürmektedir. Pazar yaklaşık 1.5 yıl 
büyüme gösterirken, sonrasında gelen 
1.5 yıl büyüme hızında yavaşlama yaşa-
maktadır. Bu trend, şaşırtıcı biçimde, 
hem EU içinde yapılan ticarette, hemde 
EU dışından yapılan ithalatta özellikle 
2008 sonrası parallel trendler göster-
mektedir. Örneğin, 2004 Ocak-Aralık 
toplamı, 2005 Ocak-Aralık toplamı ra-
kamına göre, Ocak 2006 tarihli rakam-
da göreceğiniz gibi EU dışı rakamlarda 
yüzde 20’nin üzerinde büyüme göste-
rirken, EU içi büyüme neredeyse sıfıra 
yakın çıkmıştır.  İthalatın ciddi büyüme 
gösterdiği 2004-2008 döneminde EU 
dışı çorap ithalatının 2008 yılına kadar, 
EU içi ticaret büyümesinin oldukça 
üzerinde olması şaşırtıcı değildir. 2008 
sonrasında ise her iki segment parallel 
biçimde büyüme göstermektedir. 

Grafik 5’e göre, pazarda yüzde 10 bü-
yüme tarafında en yüksek noktayken, 
daralma ise en düşük yüzde 5 olarak 
görülmektedir.  2009-10, 12-13, 15-16 yıl-
ları büyüme yılları olarak görülürken, 
Avrupa krizinin yaşandığı 2011-12, 13-14, 
17-18 yılları ise büyümede yavaşlama 
görülen yıllar olarak görülmektedir.  
2018 yılında EU iç ticareti dibi görmüş-
ken, EU ithalatı ise henüz büyümede 
düşmenin görüldüğü dönemi yaşamak-
tadır.  Sanırım 2019 da çok iyi geçmeye-
cek gibi.  Ancak 2020-21 dönemi, Grafik 
5’deki trendler tekrar ederse canlanma-
nın yaşanacağı yıllar olabilir. 

Dergimizin bir sonraki sayısında, EU İçi 
ve Dişı pazarındaki fiyat değişimlerini 
analiz etmeye devam edeceğim.
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Batın Özen’in hikâyesi bir hayli ilginç. Hayallerinin peşinden koşmak isteyen 
okurlarımıza cesaret veriyor, sessizce fısıldıyor: Sakın vazgeçme! Yapamazsın 
diyenlere inat sadece çorap ve bileklik satarak dünyayı gezen Özen’in yaşam 

öyküsüne hoş geldiniz.

ÇORAP SATARAK 
DÜNYAYI GEZİYOR
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Sadece 24 yaşında, fakat bu 
zamana kadar 23 ülke ve 150’den 
fazla şehir gezmiş. Hem de çorap 
ve bileklik satarak. Onun adı 

Batın… Batın Özen, daha küçükken 
başladığı bambaşka sokakları gezme, 
yeni insanlarla tanışma isteğini 
sınırlar ötesine taşıyor ve bir gezgin 
olarak bambaşka diyarlara gidiyor. Hiç 
tanımadığı insanların evinde kalıyor, 
Heidi’nin koşuşturduğu topraklarda 
ellerini gökyüzüne açıyor ve hayalle-
rinin peşinden gitmenin hazzını ve 
mutluluğunu yaşıyor çokça. Çorap 
satarak nasıl dünyayı gezeceksin di-
yenlere inat, başarıyı kucaklayan Batın 
Özen’le hoş ve içten bir röportaja hazır 
olun. Şöyle sesleniyor: “Hayalleriniz-
den asla vazgeçmeyin… Bahanelerden 
kaçının. Bahaneler her zaman ayağı-
nıza prangalar bağlayacaktır. Adım 
atmadığınız sürece pranganın uzun-
luğunu bilemezsiniz. Adım atın ve 
ayağınızdaki pranganın uzunluğunu 
görün. Gerekirse o prangaları kırın.”

Dünyayı gezme ve yeni yerler 
keşfederek, farklı kültürler 
tanıma fikri nasıl doğdu?
Yeni yerleri keşfetme merakım ço-
cukluğumdan geliyordu. Yaşadığım 
yerde, bulunduğum sokakta oynarken 
hep yan sokakta neler olduğunu 
merak ediyordum. Yaşım ilerledikçe 
ülkemizde neler olduğunu merak 
ettim ve sonrasında kendime küçük 
geziler planladım. Üniversite döne-

minde derslerimden fırsat bulduğum 
zamanlarda şehir gezileri ve planlar 
yapıyordum. Artık başka topraklarda-
ki farklı insanlar nasıl hayat yaşıyor, 
onların sorunları neler, ülkemizdeki 
yaşadığımız sorunlar ve onların sorun-
ları arasındaki fark nedir gibi şeylere 
merakım uyandı. Bu merak doğrultu-
sunda aslında biraz da şehir dışındaki, 
yurt dışındaki kültürleri tanıma isteği, 
arzusuyla oraları ziyaret ettim. 

23 ülke, yüzlerce şehir
Bugüne kadar kaç ülke ve 
şehir gezdiniz? Hedef ülke ve 
şehirler nelerdir?
2 yılı aşkın süredir geziyorum. Şu 
ana kadar 23 ülke ve yüzlerce şehir 
gezme şansı buldum. Hedeflediğim 
bir ülke sayısı yok. Benim için önemli 
olan bir yeri yaşamak. Bu yüzden git-
tiğim yerlerde 1-2 gün kalıp yüzeysel 
gezmektense, 3-4-5 gün hatta 1 hafta 
kalıp iyice keşfetmeye ve yaşamaya 
çalışıyorum. Bir kasabayı, şehri, ülkeyi 
ancak bu şekilde anlamak mümkün. 
Hayalim, 7 kıtayı da görüp keşfet-
mek. İzlanda’yla beraber buzullara, 
Antartika’ya, Grönland’a ilgim çok art-
tı. Penguenlerin, fokların yaşam alan-
larını çok merak ediyorum. Doğaya 
karşı inanılmaz bir ilgim var. İsviçre’yi 
40 gün gezmiştim. Şu an Moğolistan’ı, 
Peru’yu Avustralya’yı, Yeni Zelanda’yı, 
Faroe Adalarını, Sri Lanka’yı ve Fili-
pinleri çok merak ediyorum ve gitmeyi 
çok istiyorum. 

En çok hangi şehir sizi 
heyecanlandırdı ve bunun 
nedeni nedir?
Şehir olarak değil de ülke olarak çok 
fazla etkilendiğim 2 yer var. Birisi 
İsviçre, diğeri İzlanda. Hayatımın 
dönüm noktalarından birkaçını ya-
şamıştım bu 2 müthiş ülkede. Çünkü 
neredeyse hiçbir yere benzemeyen 
doğası var. Örnek verecek olursam 
dünyanın en güzel olaylarından birisi 
olan kuzey ışıklarını günlerce izledik, 
devasa büyüklükte buzulları yakından 
görme şansımız oldu ve -30 derece 
havada üstümüze lapa lapa kar yağar-
ken sıcak su termallerine girip keyif 
yapmıştık. Yine bir doğa harikası olan  
İsviçre’de ise o masallarda anlatılan 
Heidi’nin koşturduğu yemyeşil toprak-
larda ve turkuaz göllerde kamp yapma, 
haftalarca otostopla gezme deneyimi 
yaşadım. Bu ülkeler tarif edemeyece-
ğim kadar güzel ve güvenliydi. Bakış 
açımı değiştirdi.

Mutlu çoraplarla dünyayı 
geziyor
Gezilerinizde, masraflarınızı 
nasıl karşılıyorsunuz?
Tamamen çorap ve bileklik satarak 
finanse ediyorum. Gittiğim ülkelerde 
turistik bölgelerde tezgâhımı kurup 
satışı gerçekleştiriyorum. Yurt dışında 
zabıta kavramı yok zaten. İnsanlar 
da hem destek olmak amacıyla hem 
de sattığım çorap ve bileklikleri beğen-
diği için alıyorlar. Özellikle Avrupa’da 
insanların happy socks yani mutlu 
çoraplara ilgisi çok olduğundan dolayı 
sattığım ürünler dikkatlerini çekiyor 
ve hiç çekinmeden yanıma gelip, soru 
sorup satın alıyorlar. Görsel olarak 
çevreye hitap eden şeyler her zaman 
ilgi görür. Ben de elimden geldiğince 
adet olarak çok fazla çorap götürmeye 
çalışıyorum ve satıyorum. 

Çorap ve bileklik satarak 
gezilerinizin masraflarını 
karşılama fikri nasıl doğdu? 
Herhangi bir maddi kaynağım veya 
sponsorum yok. Ailem dâhil kimseden 
de destek almıyorum. Gezilerime 
kaynak oluşturmak amacıyla ne ya-
pabilirim diye düşünürken insanların 
ilgisini çekebilecek bir şeyler yapmam 
gerektiğine karar verdim. Müzik aleti 
çalmıyorum ama el işi yeteneğim var. 
Çevremde bileklik satarak gezenler 
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görmüştüm. Bende yapabilirim dedim 
ve bileklik yapmaya başladım. Bon-
cuklu, örgülü derken üzerine bir de 
mutlu çoraplar diye ifade edilen çorap-
ları ekleyerek gittiğim yerlerde satış 
yaparak gezmeye başladım ve çorap 
çeşitliliğini her geçen gün artırdım. 
Başarılı olduğum için de bu şekilde 
gezmeye devam ediyorum. 

Çorap satılır mı diyenleri 
dinlemedi
Neden çorap? Ne tür çoraplar 
satmayı tercih ediyorsunuz? 
Çünkü dikkat çekecek bir şey lazımdı. 
Satabileceğimi düşündüğüm için 
çoraba yöneldim. Daha önce hiç kimse 
çorap satarak gezmemiş ve kaynak 
oluşturmamış. “Çorap mı? Ne çorabı? 
Çorap satılır mı?” diyenler çok oldu 

ama hepsine de yanıldıklarını göster-
dim.  Happy socks yani mutlu çoraplar 
satıyorum.  Gittiğim ülkelerde orta-
lama 5 Euro fiyat biçiyorum. Duruma 
göre değişiyor.  Günde yaklaşık 5-6 
çift satabiliyorum. Bazen 10’un üstüne 
çıktığı da oluyor tabi.

Ülkelere göre çorap talebi 
değişiklik gösterdi mi?
Kuzey ülkelerinde daha sade çoraplar 
tercih edildi. Güney Avrupa ülkele-
rinde daha çok renkli, animasyon ka-
rakteri olan çoraplara ilgi oldu. Bence 
Kuzey insanı sadeliği ve minimalistliği 
seviyor ve bu yüzden genellikle sade 
şeyleri tercih ediyorlar. Güney’de ise 
durum tam tersi. Çünkü hareketli ve 
canlı ülkeler. Çok aktif ve delidolu 
olduklarından dolayı canlılığı, renkli 

şeyleri daha çok seviyorlar. 

Peki, bir gezgin olarak sizin 
çorap tercihiniz nasıl? 
Her şeyden önemlisi rahat olması. 
Renkli veya sade olup da rahatsız 
ederse çok fazla bir anlamı olmaz. 
Ben çok hiperaktif olduğum için hem 
rahat hem de canlı, renkli, eğlenceli 
çorapları tercih ediyorum ve beni daha 
iyi ifade ediyor. Dikkat çektiği için de 
insanlar çorabın çok güzelmiş, nere-
den aldın şeklinde soruları sıklıkla 
yöneltiyor.  

Bahanelerinizi bırakın!
Son olarak eklemek 
istedikleriniz…
Gezmenin aslında çok da parayla 
ilgisi olmadığını belirtmek istiyorum. 
Konfor alanlarınızı, sınırlarınızı 
kendiniz ölçülendirip ve biçimlendirip 
ona göre hareket etmeniz gerekiyor. 
Benim yaşadığım süreçte; evet gittiğim 
ülkelerde belki otellerde kalabilirdim, 
çok güzel restoranlarda yemekler yiye-
bilirdim ama ben bunun dışında çorap 
ve bileklik satarak kazandığım parayla 
marketlerden gofret yiyerek, yeri 
geldiğinde hazır çorbalar makarnalar 
tüketerek, evlerine misafir olduğum 
kişilerden karşıladığım yemekler-
le gezmeye başladım. Onun için 
eğer hayalleriniz varsa hayallerinizi 
yaşamanız doğrultusunda kesinlikle 
bahanelerden kaçının. Bahaneler 
her zaman ayağınıza prangalar bağ-
layacaktır. Adım atmadığınız sürece 
pranganın uzunluğunu bilemezsiniz. 
Adım atın ve ayağınızdaki pranganın 
uzunluğunu görün. Gerekirse o 
prangaları kırın. Dünyanın birçok 
ülkesinde birçok yönetici pozisyo-
nunda güzel paralar kazanan birçok 
insan henüz benim kadar dünyayı 
gezmiş değil. Bunun sebebi insanların 
hedefleri, amaçları için kendilerini 
tamamen işlere, sığ veya başka şeylere 
odaklıyorlar. Bunun doğrultusunda da 
ne kadar para kazanırlarsa kazansınlar 
yan sokakta yaşanan olaylardan ve 
kültürlerden haberleri olmuyor. Ayrıca 
son olarak da gezilerimi minimum 
bütçelerle planlayıp çorap ve bileklik 
satarak gezdiğim için bu konuda bana 
destek olmak isteyen insanlar olursa 
onlarla beraber ortak projelerde yer 
almayı çok isterim. Bu beni oldukça 
gururlandırır ve mutlu eder.





44

SOSYAL MEDYA

Teknolojinin hızla gelişmesi sosyal medyayı hayatımızın tam merkezine 
yerleştirirken, sosyal medya fenomenleri de yaptıkları, söyledikleri ve giydikleri 

ile ailemizden biri gibi oldular. Ünlü ünsüz sosyal medyada kendine yer bulan 
bu isimlerin çorap tercihlerini mercek altına aldık.

Moda kavramı her ne kadar 
içinde özgünlüğü barındırsa 
da, “trend” sözcüğü beğene-
rek, taklit ederek çoğalmayı 

yansıtıyor. Beğendiğimiz moda ikon-
larının, takip ettiğimiz fenomen-
lerin tercihleri bizim tercihlerimiz 
haline geliyor. Piyasaya sunulan ya da 
yeniden moda olan bir şeyi çok daha 
kolay benimsememize neden oluyor. 

Yoksa o belimizden neredeyse düşe-
cek pantolonlara, aşırı sivri burunlu 
ayakkabılara gözlerimiz nasıl alışırdı? 
Gel gelelim çorapta çok daha farklı 
bir trend akımı var. Sosyal medya 
fenomenleri, baskılı ve sloganlı 
çorapları çok sevmiş durumdalar. 
Yurt dışında rengârenk çoraplı feno-
menlerin paylaşımlarına rastlıyoruz. 
Diğer taraftan, transparan ve spor 

çoraplar da son zamanların gözdesi. 
Kısacası hem ülkemizde, hem de yurt 
dışında bol takipçili sosyal medya 
fenomenlerini mercek altına aldık. 
Hangi çorapları giyiyor ve bizler 
farkında olmasak da bilinçaltımıza, 
“Bu çorabı almalısın, sana da çok 
yakışacak” mesajını veriyorlar. İşte 
birbirinden renkli isimler ve onların 
çorapları:

ÇORAP TERCİHLERİ
Fenomenlerin
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Yaşlanmayan kadın Madonna
Madonna’yı tarif etmek ve onu anlat-
mak neredeyse imkânsız. Dünya ça-
pında 120 milyondan fazla satan albüm-
leriyle Guinness Rekorlar Kitabı’na tüm 
zamanların en başarılı ve albümleri en 
fazla satan kadın müzisyeni olarak tari-
he geçen Madonna’nın biz bu yazımızı 
yazdığımız anlarda İnstagram’da 14 
milyondan fazla takipçisi vardı. Yaşlan-
mayan ve adeta yıllara meydan okuyan 
bu muhteşem kadının, paylaşımlarında 
özellikle transparan ve fileli çoraplar 
dikkat çekiyor. Çoraplarında çoğunluk-
la siyahtan vazgeçmeyen Madonna’nın 
6 çocuğu var ve ünlü ismin çocukları 
için çorap tercihi ise genellikle renkli ve 
desenli. 

Neymar ve renkli çorapları
Neymar da Silva Santos Júnior ya da 

daha çok bilinen adıyla Neymar, spor 
camiasının en renkli isimlerinden 
biri. Başarılı performansının yanı 

sıra sempatik tavırlarıyla da gözde 
olan ünlü Brezilyalı futbolcu, günlük 
yaşamında da spor giyinmekten vaz-
geçmiyor. Genellikle bermuda, capri 

pantolon ya da şortlar tercih eden 
Neymar’ın turuncu çorapları ile çek-

tirdiği bu fotoğraf tamı tamına 3 mil-
yon 614 bin beğeni aldı. Takipçi sayısı 
ise şimdilik 121 milyon. Çoraplarında 

marka olarak tercihini ise çoğunlukla 
Nike’dan yana kullanıyor.

Desenlere bayılan Katie
Moda danışmanı Katie Monster, yap-
tığı birbirinden renkli paylaşımlarla 
kısa zamanda İnstagram’da fenomen 
haline gelen isimlerden biri oldu. Ma-
donna yahut Neymar kadar takipçisi 
olmasa bile, yaklaşık 16 binden fazla 
kişi onun paylaşımlarını sabırsızlıkla 
bekliyor.  Moda tutkunlarının ve ken-
dine yeni bir stil yaratmak isteyenlerin 
mutlaka takip ettiği ve de takipte 
kaldığı Katie, kıyafet seçiminde 
rahatlığa ve zıt renklere önem veriyor. 
Monster’in çorap seçiminde ise kırmı-
zı gibi can alıcı renklerin yanı sıra si-
yah ve beyaz tonları ağırlıkta. Desenli 
külotlu çoraplardan asla vazgeçmeyen 
ünlü ismin, çorapları genellikle topuk-
lu ayakkabılarla kombinlediği dikkat 
çekiyor.
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Nusret’in spor çorapları
Ve merceği şimdi ülkemize çeviri-
yoruz. Ülkemizde de sanat, spor ve 
müzik dünyasından da pek çok isim 
sosyal medyayı kullanıyor. Yaptıkları 
paylaşımlarla örnek oluyorlar. Belki de 
bunlardan en önemlisi dünya çapında 
ünlü olan Nusr-Et Steak House’un 
sahibi Nusret Gökçe. Gökçe’nin 20 
milyonu aşkın takipçi sayısı var. Peki; 
Nusret Gökçe’nin günlük yaşamın-
da tercih ettiği çoraplar neler? Bu 
sorunun cevabını vermek oldukça zor. 
Yine de, İnstagram’da yaptığı payla-
şımlardan spor kıyafetlerinin altına 
çoğunlukla beyaz spor çoraplarını, 
klasik takımlarında ise siyah ve beyaz 
renklerde çoraplar tercih ettiğini gö-
rüyoruz. Bu bize ünlü ismin bilhassa 
çoraplarında kırmızı, mavi gibi renk-
lerden kaçındığı ipucunu veriyor.

Burcu Biricik’in tercihi Penti
Başarılı oyunculuğu ve sempatik 
tavırlarıyla kısa zamanda gönülle-
rimizde yer almayı başaran Burcu 
Biricik’in Instagram sayfasına konuk 
oluyoruz. Birbirinden renkli, cıvıl 
cıvıl postlar var sayfasında. Biricik’in 
sadece İnstagram’da 2 milyona yakla-
şan bir takipçisi olduğunu da özellikle 
belirtelim. Kendisi aynı zamanda geç-
tiğimiz yıl Penti markasının reklam 
yüzü olmuş ve yaptığı dans şovu ile 
çok beğenilmişti. Günlük yaşamında 
da Penti çoraplarını tercih eden Burcu 
Biricik’in favorisi ise transparan çorap-
lar. Oyuncu, dikişsiz ve renkli babet 
çoraplarını da tercih ediyor. 

Pucca’nın babet çorap aşkı
Sırada sosyal medyanın sevilen 

isimlerinden Selen Pınar Işık, daha 
çok bilinen adıyla Pucca, var. Tam an-
lamıyla bir fenomen ve onun hikayesi 
aslında İnstagram, Facebook, Twitter 

gibi sosyal medya araçlarının çokta 
revaçta olmadığı zamanlarda başladı. 
İnternet dünyasında Pucca’nın ismini 
ilk olarak blog yazarı olarak duyduk. 
Zamanla, yeni mecraların bir bir or-

taya çıkması ile kendine geniş bir yer 
buldu. İnstagram’da açtığı sayfasında 
şu anda 597 bin takipçisi var. Sevilen 
ismin çorap tercihi ise babetler. Puc-

ca, babet çorapları spor ayakkabısı ile 
kombinliyor. 
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Ece’nin Fit21 çorapları
415 bin takipçisi olan Ece Vahapoğlu, 
gazeteci, yazar ve sunucu olmasının 
yanı sıra aynı zamanda Fit21 spor 
markasının kurucusu. Benimsediği 
sağlıklı yaşam ilkesi, çevresine yaydığı 
pozitif enerjisi ve spor tutkusuyla 
tanıdığımız Vahapoğlu, sosyal medya 
paylaşımlarında mutlaka Fit21 ürün-
lerine yer veriyor.  Ünlü ismin çorap 
tercihi de bu doğrultuda ilerliyor. 
Kırmızı, beyaz, siyah renk tenis boy 
çoraplar ile soket çoraplar ünlü ismin 
gözdeleri. Siyah beyaz çizgilerde Fit21 
ürünlerinin ana temasını oluşturuyor 
ve çoraplarında da sıkça görüyoruz. 

Gözde Tezer’in spor tutkusu
Ünlü Türk Youtuber Gözde Tezer, aynı 

zamanda bir İnstagram fenomeni. 
Tezer’in İnstagram’da 71 binden fazla 

takipçisi var. Youtube’da ise abone 
sayısı tamı tamına 216 bin 387. Babet 

ve külotlu çoraplar Gözde Tezer’in 
gardırobunda yer alan başlıca çorap 

modelleri. Beyaz rengini ise oldukça 
seviyor. Bu paylaşımında da kırmızı 
beyaz çizgi desenli spor çoraplarını 

yine beyaz renginde bir kıyafet ve spor 
ayakkabısı ile kombinlediğini görüyo-

ruz. Kış aylarında ise tercihini siyah 
külotlu çoraplardan yana kullanıyor.

Modatutkusu’nun vazgeçilmezi
Stilist ve aynı zamanda Kreatif 

Direktör olan Yasemin Ögün’ün 
İnstagram’da 682 bin kişinin takip 

ettiği “Modatutkusu” adıyla bir hesabı 
var. Kombin önerilerini burada yaptığı 

paylaşımlarla takipçileriyle bir araya 
getiren Ögün’ün özellikle kış ayların-

da vazgeçilmezi çoraplar. Bileklere 
kadar inen pantolonların altına renk 

renk çorap giymekten oldukça hoşla-
nan stilistin çoraplara olan bu sevgisi 

adeta bir tutkuya dönüşmüş. Sayfasın-
da yaptığı paylaşımlardan birinde bu 
tutkusunu şöyle anlatıyor: “Çoraplar 

yine, yeniden sahalarda”
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SOSYAL MEDYA

Trendleri belirleyen isim:
Yasemin Özilhan
Bir milyondan fazla takipçisi olan geç-
miş yıllarda oyunculuk yapmasına rağ-
men, evlendikten sonra oyunculuğu 
bırakan ve birçok markaya koleksiyon 
ile stil danışmanlığı yapan Yasemin 
Özilhan da bu özel dosyamızda yer 
vermekten mutlu olduğumuz isimler-
den biri oldu. Özilhan’ın İnstagram’da 
2 milyondan fazla takipçisi var ve ken-
disinin artık bir İnstagram fenomeni 
olduğunu söylersek sanırız abartmış 
olmayız. Her giydiği kıyafet ile bir 
sonraki sezonun trendini yaratan 
Özilhan, yaz kış fark etmeksizin çorap 
giymekten asla vazgeçmiyor. Hatta 
sadece spor kıyafetlerinin altına değil, 
klasik kombinlerinde de spor çorapla-
rını kullanmayı çok seviyor.

Kitabın yanında çorap alır 
mıydınız?

Her birinin hayata ve modaya bakışı 
tamamen farklı olsa da, milyonlar 

onları takip etmekten ve onların giy-
diklerini giymekten, hatta yaptıklarını 

yapmaya çalışmaktan kendilerini 
alıkoyamıyorlar.

Biz, kısa da olsa fenomenlerin payla-
şımlarında çorap tercihlerini incele-
dik. Diğer taraftan kitap tutkusunu 

sosyal medya ile birleştiren isimlerde 
var. Ve son olarak onlara yer vermek 

istiyoruz.  Çünkü aslında her biri, 
yaptıkları sosyal medya paylaşımları 

ile takipçilerine hem hangi kitabı 
okumaları gerektiğini anlatıyor hem 

de yaptıkları bu kitap odaklı paylaşım-
larla bir görsel şölen sunuyorlar. Ve bu 
şölende çoraplar merkez görevinde yer 

alıyor. Çoğunlukla rengârenk çorap 
giymiş bir kadın profilini, elinde kitabı 

ve kahvesi ile birlikte görüyoruz.  
Örneğin, "Kitapzede" isimli kullanıcı. 
İnstagram’da 99 bin takipçisi var. Ki-
tap dolu bir yatağın üzerinde, diz altı 

beyaz renkli sevimli bir çorap ve elinde 
kahvesi ile oldukça başarılı bir payla-
şıma imza atmış. Özellikle gençler bu 
çoraplara bayılıyor. Yaklaşık 12 binden 
fazla takipçisi olan Melati’s Book adlı 

İnstagram sayfası da çorapların ihtişa-
mını postlarda kullananlardan. Renkli 

renksiz fark etmeksizin bir çorabın 
mutlaka bir kitapla kombinlendiğini 

görüyoruz.
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MODA

Teri kolaylıkla emmeleri ve ayakkabı içerisinde gözükmemeleri ile son yılların özellikle 
yaz aylarında tercih edilen babet çorapları erkeklerin gardırobunda çoktan yerini aldı. 
Kim ne der diye düşünmeden kombinlerinde babet çorabı tercih ediyor ve muhteşem 

bir tarz yaratmanın keyfini çıkarıyorlar.

ErkEklEr 
BaBEt 

ÇoraBı 
Keşfetti
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Yazın sıcaklarını doyasıya yaşa-
dığımız şu günlerde, Suba ço-
raplar daha çok bilinen ismiyle 
babet çoraplar vazgeçilmez-

lerimiz arasına çoktan girdi. Hatta 
sadece kadınların değil, erkeklerin 
de gardırobunda sessiz ve sedasız 
bir şekilde yer aldıklarını rahatlıkla 
söyleyebiliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 
başlayan ve trendini bu yılda devam 
ettiren erkek modasında kısa paça 
pantolonlar bu çorap türünün favori 
olmasını sağladı ve erkekler babet 
çorapları çok sevdi.

Ünlü isimler kullanıyor
Ülkemizde de birçok ünlü isim, kısa 
çorapları tercih ediyor. Galatasa-
ray Teknik Direktörü Fatih Terim, 
ünlü futbolcular Arda Turan, Emre 
Belözoğlu, Ersun Yanal ve Fenerbahçe 
Spor Kulübü Başkanı Ali Koç spor 
camiasının ilk akla gelen isimleri. 
Televizyon dünyasından ise Uras 
Kaygılaroğlu, Kaan Yıldırım, Enis 
Arıkan, Çağatay Ulusoy ve Kerem 
Bursin gibi isimlerde babet çorapları 
tercih ediyor. 
Zaman zaman espri konusu olsalar da 
babet çoraplar erkeklere çok yakıştı. 
Özellikle iş dünyasının kıran kırana 
savaşı içerisinde yer alan iş adamları, 
babet çorapları mutlaka tercih ediyor. 
Dikişli olmaması, kıyafetin altına 
kolaylıkla kombin yapılması ve ra-
hatlık babet çorapların tercih edilme 
nedeni. 
Sadece günlük yaşam içerisinde değil, 
spora zaman ayıran erkekler yine spor 
kıyafetlerinin altına babet çorap giy-
mekten çekinmiyorlar. Çünkü babet 

Pek çok giyim markası 
erkekler için de babet 
çorap üretiyor. Renkler 
ise alışılmışın dışında. 
Rengârenk babet çoraplar 
erkeklerinde gözdesi. 

çoraplar teri emiyor ve sıkı bir spor 
programının ardından bile ayağınızın 
terlemesine izin vermiyor. İster spor 
ayakkabı, isterseniz de klasik bir 

ayakkabı tercih edin, babet çorapların 
görünmemesi de unutulmaması ge-
reken ve bilhassa üzerinde durmamız 
gereken nedenlerden biri. Renklerde 
ise beyaz ve siyah ağırlıklı olsa da, çiz-
gili ve birbirinden renkli çorapları da 
erkeklerin tercih ettiğini gözlemliyo-
ruz. Özellikle yaz dönemi rengarenk 
desenleri ön plana çıkarıyor.
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HABER

Türk Hava Yolları, Versace ile Mandarina Duck tarafından özel hazırlanmış seyahat kitlerini 
yolcularının hizmetine sundu. Yeni seyahat setinde çoraplar dikkat çekiyor.

THY’den misafirlerine 
çoraplı bakım seTi

Havacılık sektöründe pazar 
payını ve yolcu sayısını her 
yıl artıran Türk Hava Yolları, 
2 Temmuz tarihi itibarıy-

la kıtalararası uçuşların Business 
sınıfında seyahat eden yolcularını 
zarif ve sofistike tasarımlarıyla 
moda tarihine geçen Versace setleri 
ile karşılamaya başladı. Setlerde 
yolcuların seyahat boyunca ihtiyaç 
duyabileceği çorap, kulak tıkacı, ge-
liştirilmiş göz bandı ve uyarı çıkart-
maları, Versace dudak losyonu, el 
losyonu ile yüz spreyi ve saç tokası 
bulunuyor. Versace'nin Türk Hava 
Yolları için özel olarak tasarladığı 
yeni setlerin, erkek ve kadın yolcula-

rın ihtiyacına göre ayrı hazırlanması 
da koleksiyonun en belirgin özelliği 
olarak ön plana çıkıyor. Farklı renk-
lerde temin edilebilen çantaların şık 
ve fonksiyonel tasarımı, yolculuk 
sonrası kullanımı da cazip kılıyor. 
Çanta içerisinde özel bir bölmede 
yer alan nemlendirici kozmetik 
ürünler ise uzun seyahat süresince 
yolcuların rahat bir yolculuk geçir-
mesine katkıda bulunacak.

Meraklı ve dinamik 
gezginlere özel
Akıllı ve özgün tasarımları sayesinde 
meraklı ve dinamik gezginlere yeni-
likçi ve işlevsel çözümler getirmesi 

ile ünlenen Mandarina Duck tasa-
rımı olan ve kıtalararası uçuşların 
ekonomi sınıfında sunulacak olan 
konfor setlerinde ise göz bandı, 
çorap, kulak tıkacı, dudak nemlen-
diricisi, diş fırçası ve diş macunu 
yer alıyor. Yolcularına doğal içerikli 
ve kaliteli dermokozmetik ürünleri 
sunmaya özen gösteren havayolu, 
yeni seyahat setlerinde 1895 yılına 
dayanan köklü geçmişi ile doğal 
içerikli Atelier Rebul ürünlerine 
yer veriyor. Mevcut durumda THY, 
uçaklarında ekonomi sınıfı lava-
bolarında yer alan marka, seyahat 
setlerinde cilt bakım ürünü olarak 
dudak nemlendiricisi sunuyor.
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TREND

ÇORAPLARA FESTİVAL 
COŞKUSU GELDİ

Ve nihayet yaz geldi…
Festivaller tüm coşkusuyla 
dünyanın dört bir yanında 

başladı bile. Gençler çiçek açıyor, 
giydikleri rengârenk kombinlerle 
yazı renklendiriyorlar. Çoraplarsa 

kuşkusuz bu kombinlerin en 
vazgeçilmezi ve tamamlayıcısı.
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Beyaz ihtişamı ile 
şenliklere damgasını 
vuruyor.

Festivaller pembe, sarı, 
kırmızı gibi birbirinden 
renkli kombinleri de içinde 
barındırıyor.

Burning Man gibi 
dünyaca ünlü festivallere 
katılanlar bu yıl da 
birbirinden ilginç 
kıyafetleri ile sezona 
damgasını vuracaklar. 
Gençler, sıcağın altında 
diz altı çoraplar giymekten 
vazgeçmeyecekler.

Bu yazın en dikkat çeken parçalarından biri, terliklerin 
içerisine giyilen kısa çoraplar. 
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TREND

Babetler, rahatlıkları ve 
sevimlilikleri ile bu yazın 
yine vazgeçilmezi ve 
festivallerin de göz bebeği. 

Transparan çoraplar, 
gençlerin özellikle 
festivallerde ilk tercihleri 
arasında yer alıyor.

Diz altı çoraplar bu 
senenin de gözdesi. 
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SOKAK STİLİ

Çorap sevdalıları yİNe
Her biri çorap giymeyi o kadar çok seviyor ki, 
adeta onlar için bir sevda.  En büyük tutkularını, 
birbirinden rengarenk çorapları anlattılar içtenlikle.

Asiye Özkalaycı 
32 yaşında Memur

Eylem Düzyol  / 46 yaşında 
Gazeteci

Özgür Hasçelik 
38 yaşında Reklam ve Pazarlama Direktörü 

reNGareNK
İşim gereği çok yoğun 
çalışıyorum. Fakat ne 
kadar yoğun olursam 
olayım, spora mutlaka 
zaman ayırıyorum. 
Haftanın 3 günü 
spor yaparım. Spor 
çoraplarından asla 
vazgeçmem. Hem çok 
rahat hem de kendimi 
iyi hissetmeme neden 
oluyorlar. Özellikle 
dikişsiz ve pamuklu 
olmalı. Renkte ise 
tercihim beyaz. 
Günlük yaşamımda 
da spor giyinmeyi 
tercih ediyorum. 
Özellikle diz altı beyaz 
spor çoraplarına 
bayılıyorum.”

“Bir tasarımcı olarak yaptığım 
kombinlere bilhassa önem 
veriyorum. Ve kombinlerimde 
çoraplar çok ayrı bir yerde 
benim için. Her kıyafetin 
altına mutlaka ona uygun 
renk ve desenlerde çorap 
giymeyi seviyorum. Yaz 
aylarında ise özellikle favorim 
babet çoraplar. Hem çok 
rahatlar, hem de kendimi iyi 
hissetmeme neden oluyorlar. "

Dans hayatımın 
önemli bir parçası. 
Lindy Hop yaparken 
giydiğim kıyafet 
ve çorapların 
rengi de enerjimi 
yükseltmemde 
etkili oluyor. Kışın, 
mavi, yeşil ve kırmızı 
tonlarında külotlu 
çorapları elbiselerimle 
kombin etmeyi 
seviyorum. Yazın ise, 
biraz daha yumuşak 
tonlara hâkim 
çoraplar tercihim 
oluyor. Bu aralar 
baskılı çoraplar da 
favorilerimden. 

“Renk çeşidi çok fazla olan çorapları 
tercih ediyorum. Hatta üzerinde 
şekiller olan çoraplar favorim. 
Onlara bayılıyorum. Mesleğim 
gereği giydiğim kıyafetler rahat 
olmalı. Bu kıyafetler içerisinde tabii 
ki, çoraplarımda var. Çoğunlukla 
spor ayakkabı giydiğim için babet 
çoraplar ilk tercihim arasında 
yer alıyor. Hem kendimi rahat 
hissetmeme neden oluyorlar, hem 
de rengârenk desenleri ile günümü 
şenlendiriyorlar.”

Ezgi Tosun  /
24 yaşında Tasarımcı 



Fatmagül Sökmen
31 yaşında 
Muhasebe 

İstem Göçer / 35 yaşında 
Meslek klinik psikolog & psikoterapist

Yasemin Torunoğlu  
45 yaşında Modelist

Gamze Toprak / 25 yaşında 
Tasarımcı

“Her zaman pozitif olmayı becermek 
bu hayatta çok mümkün değil tabi 
ki. Ancak ufak güzellikler yaratmak 
her zaman mümkün aslında. Bende 
böyle tüllü ve yıldız motifli çoraplarla 
kendimi mutlu bir çocuk gibi 
hissediyorum. Bu tarz çoraplar içimde 
ki çocuğu unutmamı ve her zaman 
hatırlamamı sağlıyor.”

"Genellikle 
kısa etekler 
giymeyi tercih 
ediyorum. Bu 
yüzden ten rengi 
külotlu çoraplar 
favorilerim 
arasında.  Tabii 
ki, işim gereği 
masa başında 
sürekli çalıştığım 
için rahatta 
olmalılar. Rahatlık 
bu hayatta taviz 
vermeyeceğim 
konuların başında 
geliyor. "

"Ben bir 
tasarımcıyım. 
Giydiğim 
kıyafetlerim, 
çoraplarım 
hatta takılarım 
bile farklı 
olmalı. Yoksa 
bu hayatın bir 
anlamı olmazdı. 
Kendinizi 
önemsemelisiniz. 
Rengarenk 
çoraplar giyin 
ve dışarı çıkın. 
Dışarıda çok güzel 
bir hava var. "

“Spor giyim ürünleri 
ile şık olmayı 
seviyorum. Hem 
iş hem de sosyal 
olarak hareketli bir 
hayatım var. Eve 
koşuşturup kıyafet 
değiştirmektense 
gün içinde 
iş yerindeki 
kıyafetlerimle 
akşam 
aktivitelerine 
katılmak tercihim. 
Yırtık jean, ince 
ya da file çorap ve 
stiletto üçlüsüne 
aşığım. Üstüne ne 
giysen yakışıyor 
nereye gitsen uyum 
sağlıyor zaten.”
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Gürcan Yavuz
37 yaşında 
Tiyatrocu

Seraben Gözde Genç 
28 yaşında 
İş Güvenliği Uzmanı

Caner  - Tamer Karataş
32 Yaşında - Tiyatrocu

Dilara Özbay / 21 yaşında 
Öğrenci

"Şık giyinmeyi 
seviyorum. Babet 
çoraplarımla  her 
zaman cool ve şıkım.  
Özellikle şortlarımın 
altında çok tatlı 
duruyorlar. Şekilli 
çoraplar da bir hayli 
güzeller. Dolabımda 
birbirinden renkli ve 
dekoratif çoraplarım 
var. Onlar olmadan 
asla! "

"Yoga da mesleğim 
oyunculuk gibi bir 
içsel yolculuk, kendini 
keşfetme süreci… 
Ve bu süreçte en 
önemli şeylerden 
biri kendini nasıl en 
güzel ve en rahat 
hissettiğin. O yüzden 
de tüm uyumuyla 
bir bütünün parçası 
olarak kullanıyorum 
kıyafetlerimi. 
Rengarenk, renkli 
coraplari seviyorum. 
Rahat, kullanışlı 
ve hafif olanlar 
favorim. Belki de içimi 
yansıtmanın en güzel 
yollarından biri."

“Benim için 
önemli olan 
kendim olabilmek 
özellikle 
kıyafetlerimde 
mutlaka küçükte 
olsa ufak sim 
ve parıltılar 
olmasını çok 
seviyorum.  Simli 
çoraplar bu ara 
favorim kendimi 
iyi hissetmemi 
sağlıyorlar. 
Gün içerisinde 
kendimizi mutlu 
hissetmemiz çok 
önemli bende 
kendimi simli 
çoraplarımla 
çok mutlu 
hissediyorum. 
Ayrıca bu yıl 
herkes tarafından 
oldukça kullanıldı 
ve çok sevildi 
bende onlardan 
biriyim.”

"Biz ikiziz... Yani biriz. Kardeşlikten öte bir duygu bu. 
Çocukluğumuzdan beri hep aynı kıyafetleri giyiyoruz. 
Çorap tercihlerimiz de aynı. Renkli ve sıradışı olmayı 
seviyoruz. Kişiliğimiz çoraplarımızda hayat buluyor. 
Uzun dağ yürüyüşleri yaparken terletmeyen  ve 
sıkmayan çoraplar tercih ediyoruz."
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lirgin kabarıklık yapan, çapları 4-15 mm 
arasında değişen varislerdir. 
2. Orta boy varisler: Deriden hafif kaba-
rıklık yapan, yeşil renkli, çapları 2-4 mm 
arasında değişen varislerdir. 
3. Kılcal varisler: Deriden kabarıklık yap-
mayan , çapları 1-2 mm den küçük olan 
kırmızı-mor renkli varislerdir.
Her üç varis türününde tedavisi modern 
yöntemler ile ameliyatsız olarak yapıla-
bilmektedir.

Nasıl Teşhis Edilir?
Varis dediğimiz kabarık damarlar aslında 
hepinizin bildiği gibi çıplak gözle görüle-
bilir hatta büyük varislerin kabarıklığı el 
ile hissedilebilir. Ancak hastalığın gerçek 
nedeni olan daha derindeki kapak yet-
mezliği gösteren toplardamarlar çıplak 
gözle yada el muayenesi ile anlaşılmaz. 
Bu nedenle taşhis için Doppler tetkiki 
gereklidir.
Doppler ultrasonografi tetkiki yapılarak 
varise neden olan hasarlı damarlar 
bulunur ve hasaralı damarların haritası 
çıkarılır.  Doppler tetkikini yapan heki-
min varis hastalığı konusunda deneyimli 
bir radyoloji uzmanı olması doğru teşhis 
ve başarılı tedavi için  çok önemlidir. 
Ülkemizde varis hastalarının çok büyük 
bir kısmı yanlış yada eksik teşhis nedeni 
ile başarısızlık ile sonuçlanan tedavilere 
mahkum edilmektedir. 
Tam bir iyileşme için vazgeçilmez unsur-
lardan birisi de teşhisi koyan ve tedaviyi 
planlayan doktorun aynı zamanda tedavi-
yi ve takipleri de bizzat yapan hekim 
olmasıdır. Ancak bu şekilde sağlıklı bir 
tedavi yapılabilir. Ayrıca Doppler Ultra-
sonografi eşliğinde Endovenöz Lazer Ab-
lasyon ile ameliyatsız varis tedavisi işlemi 
sonrasında tedavinin başarısını artıran ve 
hastalıkların tekrarlamamasına olanak 
veren Doppler takipleri yapılmalıdır. 

Varis Tedavisinde Deneyimli 
Merkezin Ve Uzman Hekimin 
Seçimi
Varis hatalıklarının teşhisinde en çok ya-
pılan yanlışlardan birisi hastanın ayakta 
iken değilde sadece yatarken Doppler 
incelemesinin yapılmasıdır.  Ayakta 

inceleme yapılmamış ise bu Doppler 
incelemesi eksiktir ve teşhiste yanlışlara 
neden olabilir. Burada önemli olan teşhisi 
yapan doktorun inceleme esnasında 
tedavi planını kafasında oluşturması ve 
incelemenin detaylandırılmasını da yapı-
lacak tedaviye göre ayarlamasıdır. Tüm bu 
sebepler nedeni ile uluslararsı otoriteler 
Doppler Ultrasonografi eşliğinde Endo-
venöz Lazer Ablasyon ile varis tedavisini 
yaptıracağınız doktorun hastalığın teş-
hisini Doppler Ultrasonografi tetkiki ile 
bizzat kendisinin koyabiliyor olmasının 
başarı için çok önemli bir kriter olduğu-
nu belirtiyor. 

Doppler tetkikini yapan hekimin varis 
hastalığı konusunda deneyimli bir radyo-
loji uzmanı (flebolog, fleboloji uzmanı) 
olması doğru teşhis ve başarılı tedavi için  
çok önemlidir.
Endovenöz Lazer Ablasyon ile varis 
tedavisi için gittiğiniz merkezde teşhis 
Doppleri için tedavi edecek doktordan 
başka bir hekime yönlendirilirseniz, 
Doppler Ultrasonografi eşliğinde yapılan 
modern yöntemler ile varis tedavisi için 
doğru merkezde olmayabilirsiniz. 

Varis tedavisinde ideal olan bu hastalığın 
teşhisinin, tedavisinin ve takibinin aynı 
hekim tarından yapılmasıdır. Günümüz-
de bu üç görevi yerine getirme konusun-
da ihtisas sahibi olan tek hekim gurubu 
Girişimsel Radyoloji uzmanlarıdır. 

Modern yöntemlerden  Endovenöz Lazer 
Ablasyon ya da RF Ablasyon ile varis 
tedavisi en çok tercih edilen, orta ve uzun 
vadeli sonuçları bilimsel yayınlarda %93-
100 oranında başarılı bulunmuş bir yön-
temdir. Yan etkilerinin az olması hemen 
günlük aktivitelere dönebilmeniz, işlem 
sonrası evinize yürüyerek gidebilmeniz 
ve 40 dakika gibi kısa bir sürede lokal 
anestezi ile Doppler eşliğinde yapılan bu 
işlemi daha da tercih edilir kılmıştır. Üs-
telik tedavi sonrası hatalığın tekrarlama 
oranları da cerrahiye göre çok düşüktür. 
Bir sonraki yazımızda bu modern yön-
temler hakkında sizlere detaylı bilgiler 
vereceğim.

Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
Girişimsel Radyoloji Uzmanı

Varis Hastalığından KurtulmaK artıK
ÇOK KOLAY

Genellikle bacaklarda görülen 
cildin  hemen altındaki toplarda-
mar genişlemelerine varis adı ve-
rilir. Toplumumuzda  sıklığı %20 

- %40 arasında değişmektedir. Tedavi 
olunmadığında ilerleyen varisler yaşam 
kalitesini çok ciddi düşüren sıkıntılara 
ve yaralara neden olabilir. Ayakta uzun 
süre hareketsiz olarak durma, genetik 
yatkınlık ve özellikle bayan hastalarda 
fazla kilolar varis hastalığı için risk 
faktörleridir.
Varis Hastalığı nedeni ile gün içinde 
giderek artan bacak ağrısı, bacaklarda 
çabuk yorulma, kramplar ve ağırlık 
hissi olur. Hastalarda semptomları 
rahatlatmak için akşama doğru oturma 
ve bacaklarını yukarıya kaldırma 
isteği görülebilir. Gözle görülür varis 
olmadan da bu şikayetler görülebilir. 
Tedavi edilmediğinde ilerleyerek pıhtı 
oluşumlarına neden olabilir. Daha ciddi 
seviyelerdeki varis hastalarında deride 
renk değişikliği ve yaralar oluşabilir. 

Kaç Tip Varis Vardır?
Bilimsel makalelerde farklı sınıflamalar 
olmakla birlikte kabaca 3 tip varis vardır.

1. Büyük boy varisler: Deriden çok be-
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BU YAZ GİDİLECEK FUARLAR HAZIR, YA SİZ?
Sektörün kalbi bu fuarlarda atıyor. Son trendleri yakından inceleyebileceğiniz, en güncel 

gelişmeleri takip edebileceğiniz fuarları sizler için derledik. İlham verebilecek organizasyonlar 
ve iş bağlantılarınızı sağlamlaştıracak platformlar rehber niteliğindeki listemiz için 

ajandanızda şimdiden yer açabilirsiniz.

Modefabriek Amsterdam / 08-09 Temmuz 2019 / 
Amsterdam-Hollanda
1996 yılından bu yana Avrupa’da düzenlenen en köklü fuarlardan 
biri olan ve Modefabriek, yaratıcılığın DNA’sını, festival havasında 
düzenlediği organizasyonlarıyla sürdürüyor. Çorap firmalarının 
katılım gösterdiği fuarda erkek-bayan hazır giyim, iç çamaşırları, 
denim gibi ürün grupları ve sürdürülebilir, yenilikçi ayakkabı, akse-
suar ve deri aksesuar sektörleri de bulunuyor. Avrupalı alıcı oranı-
nın yüksekliği ve gelen ziyaretçilerin yüzde 70’inin karar vericiler 
olduğu bu fuarda ziyaretçilerin yüzde 44’ü firma sahipleri olup 
gelen alıcıların yüzde 93’ü yüksek ve orta kalitedeki markalara 
odaklanıyor. Ocak ve temmuz olmak üzere yılda 2 kez düzenle-
nen fuara yüzde 50’yi geçen devlet desteği ise büyük bir avantaj 
sağlıyor. 

CIFF / 07-09 Ağustos 2019 / Danimarka- Kopenhag
Kuzey Avrupa'nın en büyük ve en uzun soluklu moda fuarı olan 
ve yılda iki kez düzenlenen CIFF, uluslararası moda endüstrisi-
nin paydaşlarını Bella Center Copenhagen’da buluşturmaya 
hazırlanıyor. 60 bin metrekareden fazla sergi alanında yaklaşık 2 
bin markayı ağırlayan CIFF, kadın ve erkek giyiminin öncü firmalarını 
tek çatı altında toplayarak modadan ilham almak isteyenlere farklı 
bir bakış açısı sağlıyor. CIFF, uluslararası pazarda doğru bağlantı-
larla sağlam adımlar atmak isteyen ve tasarım alanında gelişmek 
isteyen firmaların başlıca adresi olabilecek bir nitelik taşıyor. 

Katılım Ücreti: Nakliyesiz 475 Euro/m2 - Nakliyeli 575 Euro/m2
Devlet Desteği: 1362 TL/m2 (2018- 2. dönem tutarıdır.)

Magic Las Vegas Fuarı / 12-14 Ağustos 2019 / ABD - Las Vegas
İşte çorap firmalarının dört gözle beklediği fuar; Magic Las Vegas. 
Çorap firmalarının uluslararası pazara kendini tanıtabileceği, seçkin 
ürünlerini potansiyel alıcılarla buluşturabileceği Magic Las Vegas, 
bu dönem geçen dönemlerden farklı olarak tüm alt bölümlerini Las 
Vegas Convention Center'a taşıyor. Böylelikle tüm ziyaretçiler Magic 
fuarının sunduğu zenginlikleri bir arada bulma fırsatını yakalayacak. 
Hazır giyimden çoraba, deri kürk ürünlerinden, aksesuara sektörü-
nün en iyi moda markaları ve moda perakendesinin en etkileyici karar 
vericilerinin bir araya geleceği fuarda siz de yerinizi almayı unutmayın.

Devlet Desteği: 4128 TL (2019-2. Dönem m2 başına verilen destek 
miktarıdır.)
Katılım Ücreti: https://www.ihkib.org.tr’den ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 

CPM Moscow / 03-06 Eylül 2019 / Rusya – Moskova
Yılda iki kez 45 bin m²'lik Expocentre alanında gerçekleşen CPM 
için geri sayım başladı. yüksek pazar potansiyeli ile pek çok alı-
cının siparişlerini verdiği uluslararası bir ticaret merkezi olarak 
konumlan fuara ilginin bu dönem de yoğun olacağı öngörülüyor. 
CPM’de hem alıcılar hem de katılımcılar için 40’tan fazla defile, 
trend seminerleri, CPM Fashion Night, Rus Moda Perakende Fo-
rumu gibi bir dizi destekleyici etkinlik yapılıyor. Ayrıca fuar, sayısız 
aktivite ile network oluşturma imkânı sağlıyor. Her dönem birçok 
ülkeden milli katılım gerçekleştirilen fuar için, İTKİB Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon Fuarlar Şubesi’nden katılım başvurusu hakkında ay-
rıntılı bilgi alabilirsiniz. 

Devlet Desteği: 2608 TL/m2 (2019-1. Dönem tutarıdır.)
Katılım Ücreti: 575 Euro/m2 (Nakliyeli) (2019-1. Dönem tutarıdır)
Katılım başvurusu ve ayrıntılı bilgi için:
İTKİB Hazır Giyim Ve Konfeksiyon Fuarlar Şubesi
İrtibat: Raziye Şahin – Onur Çabukel
Tel: +90 212 454 0371 / +90 212 454 0348
e-posta: konfeksiyonfuarlar@itkib.org.tr –raziye.sahin@itkib.org.tr 
& onur.cabukel@itkib.org.tr



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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Ny Women's Coterie / 15-17 Eylül 2019 /
ABD - New York
ABD’nin ve dünyanın en önde gelen moda fuarlarından 
birisi olan NY WOMEN’S 15 -17 Eylül 2019 tarihleri arasında 
Jacob Javits Center Hudson Yards NYC’de lüks marka-
lardan fast fashion’daki son trendlere ve üretici imalatçı 
firmalara kadar yine lokomotif görevini üstleniyor. Hazır 
giyimden deri kürk ürünlerine, aksesuardan ayakkabıya, 
tekstil, deri ve hazır giyim sektörünün en iyi moda marka-
ları ve moda perakendesinin en etkileyici karar vericilerinin 
bir araya geleceği fuarı ajandanıza not alabilirsiniz.

Pure London / 21-23 Temmuz 2019 / İngiltere – Londra
İngiltere’nin en büyük hazır giyim moda fuarı olan Pure Lon-
don yılda iki kez düzenlenerek adeta devlerin buluşmasını 
Olympia London’da gerçekleştiriyor. 40 ülkeden, 800’ün 
üzerinde katılımcı firmanın katıldığı fuar,  Premium, Allure, 
Aspire, Spirit, Pure Man, Athleisure, Accesories, Footwear 
ve Pure Origin segmentlerinden oluşuyor. Fuara katılacak 
firmalara devlet desteği sağlanırken, kredi kartı ile taksitli 
ödeme imkanı da sunuluyor. 

Devlet Desteği: 2332 TL/m2 (2019-1. Dönem tutarıdır.)
Katılım Ücreti: Nakliyesiz 525 Dolar/m2 Nakliyeli 575 Dolar/m2
Katılım başvurusu ve ayrıntılı bilgi için:
İTKİB Hazır Giyim Ve Konfeksiyon Fuarlar Şubesi
İrtibat: Fide Karakoyunlu, Ünal Türlüdür
Tel: +90 212 4540687, +90 212 4540431
e-posta: konfeksiyonfuarlar@itkib.org.tr – fide.karakoyunlu@
itkib.org.tr, unal.turludur@itkib.org.tr

Who's Next / 06-09 Eylül 2019 / Fransa – Paris
Modanın merkezi Paris’te düzenlenen ve bu yıl 25. yılını kutlayan 
Avrupa'daki kadın modasına yönelik uluslararası ticaret fuarının li-
deri Who's Next, her yıl Ocak ve Eylül aylarında yaklaşık olarak 45 
bin ziyaretçi ve bin 200’den fazla hazır giyim markasını bir araya 
getiriyor. 100'den fazla ülkeden gelen alıcılar, markalar, gazeteciler 
ve trend belirleyiciler ile 4 gün boyunca çeşitli toplantılar ve atölye 
çalışmaları düzenlenen ve Porte de Versailles’te gerçekleşecek olan 
bu heyecanlı buluşmada siz de yerinizi alın, günceli takipte kalın.

Devlet Desteği: 2045 TL/m2 (2019-1. Dönem tutarıdır.)
Katılım Ücreti: Nakliyesiz 680 Euro/m2 Nakliyeli 730 Euro/m2  

Kyiv Fashion / 10-12 Eylül 2019 / Ukrayna – Kiev
Ukrayna'nın en büyük ve prestijli uluslararası moda fuarı Kyiv Fashion, 
en güncel moda trendlerini, birbirinden sıra dışı tasarımları profesyonel 
alıcılarla buluşturuyor. Yılda iki kez düzenlenen fuar, bu dönem 10-12 
Eylül 2019 tarihleri arasında Kiev’de International Exhibition Center 
alanında gerçekleşecek. Ukrayna pazarına girmek için eşsiz bir fırsat 
yaratan Kyiv Fashion, zincir mağazalar ve butik alım gruplarına hitap 
ederek,  tüm moda profesyonelleri için önemli bir etkinlik niteliği taşıyor. 
Devlet desteği bulunan fuar için, Kredi kartı ile taksitli ödeme imkanı 
da sunuluyor. 

Devlet Desteği: 880 TL 2019/1. Dönem m2 başına verilen destek mik-
tarıdır. 2019/2. dönemi Ticaret Bakanlığı tarafından fuardan önce açık-
lanacaktır.
Katılım Ücreti: 250 Euro / m2 (Nakliyesiz)
Katılım başvurusu ve ayrıntılı bilgi için:
İTKİB Hazır Giyim Ve Konfeksiyon Fuarlar Şubesi
İrtibat: Kayhan Aktürk
Tel: +90 212 4540339
e-posta: konfeksiyonfuarlar@itkib.org.tr – kayhan.akturk@itkib.org.tr

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 7.800 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.

Ücretsiz myGrozBeckert Uygulaması

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 
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CHPE Şangay / 02-04 Mart 2020 / Çin – Şangay
Nefesler tutuldu, CHPE’yi bekliyoruz. Bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Şangay Uluslararası Çorap Satınalma Fuarı (CHPE) sadece 
dünyanın en profesyonel ve en etkili çorap fuarı değil, aynı zamanda çorap endüstrisi tarafından en büyük ve yaygın olarak bilinen 
dünyanın en büyük çorap ihtisas fuarı olarak adını altın harflerle yazıyor. Fuara katılacak firmalara devlet desteği sağlanırken, kredi 
kartı ile taksitli ödeme imkanı da sunuluyor. Çorap firmaları için eşsiz bir fırsat sunan CHPE’de bu sene fark yaratmak istiyorsanız, siz 
de şimdiden hazırlıklara başlayın, aman ha yerinizi ayırtmayı unutmayın.

Devlet Desteği: 1852 TL 2019 yılı m2 başına verilen destek miktarıdır.
Katılım Ücreti: Nakliyesiz m2 satış fiyatı 600 dolar, nakliyeli m2 satış fiyatı 700 dolar 
Katılım başvurusu ve ayrıntılı bilgi için:
İTKİB Hazır Giyim Ve Konfeksiyon Fuarlar Şubesi
İrtibat: Kayhan Aktürk
Tel: +90 212 4540339
e-posta: konfeksiyonfuarlar@itkib.org.tr – kayhan.akturk@itkib.org.tr

Ispo Munich / 26-29 Ocak 2020 / Almanya – Münih
45 yılı aşkın süredir Almanya’nın Munich şehrinde düzenlenen ISPO MUNICH, dünyanın en büyük spor ve spor malzemeleri fuarı olarak biliniyor. 
Alanında çok segmentli tek fuar olan Ispo Munich, katılımcılarına çapraz satış fırsatı sunarken yeni segmentleri keşfetme imkânı sağlıyor. Yıldan 
yıla gelişen fuar katılımcılarına özel fuar konsepti, kişiselleştirilmiş ve iletişim bakımından zengin bir ortam sunuyor. Çorap firmalarının da ilgi 
gösterdiği fuar için ajandanızda yer açmayı unutmayın. 

Devlet Desteği: 1407 TL/m2 (2019 Dönemi Tutarıdır)
Katılım Ücreti: Nakliyesiz 400 Euro/m2 Nakliyeli 450 Euro/m2
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2019 yılı Haziran ayında 1,1 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilmiş olup, bu 
değer 2019 yılı ilk altı ayı için hesaplanan 1 milyar 458 milyon dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin 
altında bir değer olarak kayıtlara geçti. 

2019 yılı Haziran ayında 
Türkiye’den yaklaşık 1,1 milyar 
dolar değerinde hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatı yaptı 

ve ihracat 2018 yılının Haziran ayına 
kıyasla yüzde 19,5 oranında azaldı. 
Ocak-Haziran 2019 döneminde ise 
Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatı 2018 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 1 azalış ile 8,7 milyar dolar 
oldu. 2019 yılının Ocak-Haziran 
döneminde hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatının Türkiye genel ihracatındaki 
payı yüzde 9,9 olarak hesaplandı. 
Bu pay 2016 yılının Ocak-Haziran 
döneminde yüzde 12,3; 2017 yılının 
Ocak-Haziran döneminde yüzde 
10,7 ve 2018 yılının Ocak-Haziran 
döneminde de yüzde 10,2 idi. Öte 
yandan, hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatının sanayi ihracatındaki payı 

2018 yılının Ocak-Haziran döneminde 
yüzde 13,2 iken 2019 Ocak-Haziran 
döneminde yüzde 12,8 oldu. Bu veriler, 
hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 
hem Türkiye genel ihracatındaki 
hem de sanayi ihracatındaki payının 
2019’un ilk altı ayı itibarıyla azaldığını 
ortaya koyuyor. 2019 yılının Ocak-
Haziran döneminde Türkiye’den en 
fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihraç 
edilen ilk üç ülke Almanya, İspanya 
ve İngiltere şeklinde sıralandı. Yılın 
ilk altı ayında Almanya’ya yüzde 9,3 
oranında düşüşle 1,5 milyar dolarlık 
ihracat yapılırken, İspanya’ya yüzde 
2,7 azalışla 1,1 milyar dolarlık ve 
İngiltere’ye yüzde 1,4 azalışla 946,4 
milyon dolarlık ihracat yapıldı.

İsrail’e ihracatta artış
2019 yılının ilk altı ayında en fazla 

ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde 
İsrail’e yönelik hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatı, 2018 yılının 
Ocak-Haziran dönemine kıyasla yüzde 
8,2 oranında arttı. Almanya, İspanya, 
İngiltere, Fransa, Irak ve İtalya 
haricindeki diğer dört ülkede yüzde 
0,8 ile yüzde 8,2 arasında değişen 
oranlarda artışlar kaydedilirken 
Almanya’ya ihracatta yüzde 9,3; 
İspanya’ya yüzde 2,7; İngiltere’ye 
yüzde 1,4; Fransa’ya yüzde 5; Irak’a 
yüzde 3,8 ve İtalya’ya yüzde 1 oranında 
düşüşler görüldü.  2019 yılının Ocak-
Haziran döneminde 2018 yılının eş 
dönemine kıyasla ihracatı yüksek 
oranlı artan ve dolar değeri de yüksek, 
ihracat artışında öne çıkan ülkelerin 
başında Suudi Arabistan geldi. Bu 
ülkeye ihracat yüzde 28 oranında 
artışla 179,2 milyon dolara yükseldi.

SUUDİ 
ARABİSTAN 
PAZARINDA 
YÜZDE 28’LİK 
ARTIŞ

GÖSTERGELER

TÜRKİYE HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI

2019 HAZİRAN TOP. KON. ‘DA PAY % 2018/2019 DEĞİŞİM %

ALMANYA 216,8 MİLYON DOLAR 17,2 -9,3

İSPANYA 125 MİLYON DOLAR 12,8 -2,7

İNGİLTERE 123,6 MİLYON DOLAR 10,8 -1,4

HOLLANDA 79,8 MİLYON DOLAR 5,9 3,5

FRANSA 61,7 MİLYON DOLAR 5 -5

IRAK 28,4 MİLYON DOLAR 3,8 -3,8

ABD 31,8 MİLYON DOLAR 3,4 5,8

İTALYA 41,3 MİLYON DOLAR 3,4 -1

İSRAİL 19,6 MİLYON DOLAR 2,3 8,2

DANİMARKA 36,8 MİLYON DOLAR 2,2 0,8
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Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret 
verilerine göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 
etkisiyle haziranda Genel Ticaret Sistemi (GTS) 
dikkate alındığında ihracat yüzde 14,86 azalarak 

11 milyar 597 milyon dolar, ithalat yüzde 22,81 azalışla 15 
milyar 86 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Üst üste 
cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan 
Türkiye'nin bu başarısında başta Afrika, Orta Amerika 
ve Karayipler olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine 
gerçekleştirilen açılımlar etkili oldu. Yılın ilk 5 ayında 
Afrika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine ihracatta yüzde 
20’lik artış gerçekleşti.
Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre, ihracat 9 günlük 
Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle haziranda geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 14,21 azalarak 11 milyar 89 milyon 
dolar olurken, ithalat yüzde 22,68 düşüşle 14 milyar 265 
milyon dolara geriledi. GTS'ye göre ise ihracat geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 14,86 azalarak 11 milyar 597 milyon 
dolara, ithalat yüzde 22,81 azalışla 15 milyar 86 milyon 
dolara düştü. Dış ticaret hacmi bu dönemde ÖTS'ye göre 
yüzde 19,19 azaldı ve 25 milyar 354 milyon dolar olarak 
kayıtlara geçti. GTS'ye göre ise yüzde 19,55 düşüşle 26 
milyar 683 milyon dolar olarak belirlendi.

En çok ihracat yapılan fasıllar
ÖTS'ye göre, haziranda en fazla ihracat yapılan fasıl 
"motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, 
diğer kara taşıtları" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 
1 milyar 925 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu 
sırasıyla 1 milyar 38 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 661 
milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.
GTS'ye göre haziranda en çok ihracat yapılan fasıllar ise 1 
milyar 910 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, 
bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 118 
milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve 
aletler, nükleer reaktörler" ve 684 milyon dolarla "demir 

HAZİRAN AYINDA 
İHRACAT 11,5 MİLYAR 
DOLAR OLDU

GÖSTERGELER

TÜRKİYE HAZİRAN AYI İHRACATI
ALMANYA 1,03 MİLYAR DOLAR

BİRLEŞİK KRALLIK 675,6 MİLYON DOLAR

İTALYA 608,4 MİLYON DOLAR

İSPANYA 447,9 MİLYON DOLAR

FRANSA 629,3 MİLYON DOLAR

ABD 482,3 MİLYON DOLAR

IRAK 431,1 MİLYON DOLAR

HOLLANDA 448,6 MİLYON DOLAR

İSRAİL 226,1 MİLYON DOLAR

ROMANYA 283,3 MİLYON DOLAR

Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle haziranda 
Genel Ticaret Sistemi dikkate alındığında ihracat 
yüzde 14,86 azalarak 11 milyar 597 milyon dolar, ithalat 
yüzde 22,81 azalışla 15 milyar 86 milyon dolar olarak 
kayıtlara geçti.

ve çelik" oldu. Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl 
ise GTS'ye göre 2 milyar 872 milyon dolar, ÖTS'ye göre 2 
milyar 875 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar 
ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak 
kayıtlara geçti.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat
ÖTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 75 milyon 
dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 684 milyon 
dolarla İngiltere ve 639 milyon dolarla Fransa izledi. En 
fazla ithalat ise 1 milyar 543 milyon dolarla Rusya'dan 
gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 275 milyon dolarla Çin 
ve 1 milyar 193 milyon dolarla Almanya takip etti. GTS 
kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 152 
milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 711 milyon 
dolarla İngiltere ve 657 milyon dolarla Fransa izledi.
En fazla ithalat ise 1 milyar 581 milyon dolarla Rusya'dan 
yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 351 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 
330 milyon dolarla Almanya izledi.
Gümrük idareleri tarafından haziranda tahsil edilen 
vergiler, 11 milyar 302 milyon lira oldu.
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Türkiye çorap ihracatı Haziran ayında hafif bir düşüş yaşayarak 66,8 milyon dolar oldu. Son altı aylık 
dönemde ise en çok ihracat artışı ise yüzde 59,9’luk artış ile Rusya pazarında yaşandı. 

Türkiye çorap ihracatı Haziran 
ayında 2018 yılının aynı ayına 
kıyasla yüzde 22,7 oranında 
azalışla 66,8 milyon dolar oldu. 

İlk altı aylık ihracat performansı 
incelendiğinde ise, 2018 yılının Ocak-
Haziran döneminde 502,7 milyon dolara 
ulaşan çorap ihracatı, 2019 yılının söz 
konusu döneminde yüzde 2,9 oranında 
gerileme göstererek 488,1 milyon dolar 
olarak kaydedildi.

En çok ihracat İngiltere’ye 
yapıldı
En çok ihracat gerçekleştirilen ülkelerin 
başında İngiltere geldi. Toplam ihracat 
payı yüzde 22,3 olarak kaydedilen 
İngiltere ihracatı, 2018 yılının Ocak-
Haziran döneminde 118,3 milyon dolar 

iken, 2019 yılının aynı döneminde 
hafif bir düşüş göstererek 108,8 milyon 
dolar oldu. Ocak-Haziran döneminde 
en çok ihracat gerçekleştirilen ülke 
sıralamasında İngiltere’yi,  92,3 milyon 
dolar ile Almanya, 54,2 milyon dolar ile 
Fransa, 32 milyon dolar ile Hollanda, 
20,4 milyon dolar ile İspanya ve 16 
milyon dolar ile İtalya takip etti. 
İhracat yapılan ülkelerin toplam 
ihracattaki payları ise şöyle belirlendi: 
Yüzde 22,3’lük pay alan İngiltere’yi, 
yüzde 18,9’luk pay ile Almanya, yüzde 
11,1’lik pay ile Fransa, yüzde 6,6’lık pay 
ile Hollanda ve yüzde 4,2’lik pay ile 
İspanya en çok pay alan ülkeler arasında 
ilk 5’te yer aldı. En çok çorap ihracatı 
gerçekleştirilen ilk 20 ülkenin toplam 
ihracatı 417,7 milyon dolara ulaşırken, 

toplam ihracat payı yüzde 85,6 olarak 
belirlendi. 

En çok artış Rusya’da oldu
Ocak- Haziran döneminde en çok 
ihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülke 
arasında ihracat artışının en çok 
yaşandığı ülke, yüzde 59,9 oranında 
artışla Rusya oldu. Rusya’yı sırasıyla, 
yüzde 59 oranında artışla Birleşik 
Arap Emirlikleri, yüzde 26,2 oranında 
artışla Romanya ve yüzde 19,3 oranında 
artışla Suudi Arabistan takip etti. 2018 
yılının ilk altı ayında ihracatı 3,7 milyon 
dolar olan Rusya’nın, 2019 yılının aynı 
döneminde ihracatı 6 milyon dolara 
yükseldi. 2018 yılının Ocak- Haziran 
döneminde B.A.E ihracatı 4,5 milyon 
dolar iken, 2019 yılının aynı döneminde 

GÖSTERGELER

RUSYA PAZARINDA YÜKSELİŞE GEÇTİK
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7,2 milyon dolar olarak kaydedildi. 
2018 yılının ilk altı ayında ihracatı 2,8 
milyon dolar olan Romanya ihracatı söz 
konusu dönemde 3,6 milyon dolara ve 
4,3 milyon dolar olan Suudi Arabistan 
ihracatı, 5,1 milyon dolara ulaştı. 
Miktar bazında çorap ihracat 
rakamlarında ise, yine hafif düşüşler 
göze çarptı. 2018 yılının Haziran 
ayında 9 milyon 54 bin 496 adet çorap 

ihraç edilirken, 2019 yılının Haziran 
ayında yüzde 12,5’lik bir düşüş ile bu 
sayı 7 milyon 924 bin 432 oldu. Aylık 
bazda düşüşlerin aksine Ocak-Haziran 
döneminde adet bazında yüzde 2,2’lik 
artış görüldü. 2018 yılında 58 milyon 
280 bin 656 adet çorap ihraç edilirken, 
2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 
59 milyon 564 bin 511 adet çorap ihraç 
edildi. 

2018 yılının Haziran ayında 123 milyon 
602 bin 884 çift çorap ihraç edilirken, bu 
sayı 2019 yılının Haziran ayında yüzde 
14,4’lük azalışla 105 milyon 857 bin 16 
çift olarak kaydedildi. 2018 yılının Ocak-
Haziran döneminde çift çorap bazında 
744 milyon 728 bin 984 çorap ihraç 
edilirken, 2019 yılının aynı döneminde 
yüzde 9,5 oranında artışla 815 milyon 187 
bin 988 çift çorap ihraç edildi.

HAZİRAN 2018-2019 ÇORAP İHRACATI
Birim: 1.000 Dolar 2018  2019 2018 -  2019 2018  2019 2018 -  2019

Haziran Değişim % Ocak - Haziran Değişim %

86.434 66.817 -22,7% 502.766 488.178 -2,9%

TÜRKİYE ÇORAP İHRACAT RAKAMlARI ( BİRİM: 1000 $)

2018 Ocak-Haziran 2019 Ocak-Haziran %Değişim %2019 Pay

İNGİLTERE 118.303 108.801 -8,0% 22,3%

ALMANYA 100.745 92.339 -8,3% 18,9%

FRANSA 55.600 54.254 -2,4% 11,1%

HOLLANDA 30.170 32.032 6,2% 6,6%

İSPANYA 23.098 20.433 -11,5% 4,2%

İTALYA 14.954 16.044 7,3% 3,3%

İSVEÇ 15.350 14.353 -6,5% 2,9%

BELÇİKA 14.916 14.122 -5,3% 2,9%

ABD 8.491 9.029 6,3% 1,8%

B.A.E. 4.565 7.258 59,0% 1,5%

POLONYA 6.220 6.673 7,3% 1,4%

RUSYA 3.772 6.033 59,9% 1,2%

DANİMARKA 6.594 5.920 -10,2% 1,2%

SLOVAKYA 5.924 5.602 -5,4% 1,1%

S.ARABİSTAN 4.357 5.196 19,3% 1,1%

İSVİÇRE 5.866 4.392 -25,1% 0,9%

AVUSTURYA 4.183 4.224 1,0% 0,9%

İRLANDA 3.787 3.722 -1,7% 0,8%

YUNANİSTAN 4.398 3.709 -15,7% 0,8%

ROMANYA 2.896 3.654 26,2% 0,7%

İlk 20 Ülke Toplamı 434.189 417.790 -3,8% 85,6%

Genel Toplam 502.766 488.178 -2,9% 100,0%

TÜRKİYE ÇORAP İHRACAT RAKAMlARI (BİRİM: $)

2018 Haziran 2019 Haziran %Değişim 2018 Ocak-

Haziran

2019 Ocak-

Haziran

%Değişim

Adet 9.054.496 7.924.432 -12,5% 58.280.656 59.564.511 2,2%

Çift 123.602.884 105.857.016 -14,4% 744.728.984 815.187.988 9,5%
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İlker Öztaş, President of Socks 
Manufacturer Association and 
Board of Management; on 19 June 
2019, they visited the Minister of 

Commerce of the Republic of Turkey 
Ruhsar Pekcan in his office. During 
the visit, the point of the Turkish socks 
industry came and what can be done 
with the problems of the sector was 
expressed. Particularly, the damage 
will be done to the sector by protection 
measures to be brought to nylon yarn 
and the effect of removing the exemp-
tion from imported samples on hosiers 
were conveyed.

Under the leadership of the CSD Pre-
sident, İlker Öztaş, Perran Yeşil from 

Many prominent names, 
including the President 
of TIM(Turkish Exporters 
Assembly), Union and Asso-

ciation Presidents and sector represen-
tatives attended the 2018 Successful 
Exporters Award Ceremony. Among 

THE HOSıERY MANUFACTURERS ıNFORMED THEıR 
PROBLEMS TO ANKARA

THE MOST SUCCESSFUL EXPORTERS WERE AWARDED

OR-AL Çorap, Haydar Özüren from 
Atlas Çorap, Ümit Özüren from Murat 
Çorap, Serkan Babataş from Penti 
Çorap and Muharren Özdoğancı from 
Mutlu Çorap participated the mee-

ting. CSD President, İlker Öztaş, in his 
speech, he said Turkish Socks Industry 
is the world's largest producer and 
exporter after China. The visit ended 
after a collective photo shoot.

Under the leadership of the CSD (Socks Manufacturer Association), important names of the socks sector 
came together with the Minister of Commerce Ruhsar Pekcan and explained the problems of the sector.

During the 2018 Successful Exporters Award Ceremony hosted by IHKIB (Istanbul Apparel Exporters’ 
Association), plaques were given to companies which were awarded for the exports they made last year.

the member companies of Istanbul 
Apparel Exporters’ Association, those 
who ranked in 2018 with their high 
ex-ports were awarded. President of 
IHKIB Mustafa Gültepe speaking at the 
award ceremony of the companies that 
exported 17.6 billion dollars in 2018, 

reported that Turkish Fashion Industry 
gained 150 billion dollars to Turkey 
in the last 10 years. Turkish Exporters 
Assembly(TİM) President İsmail Gülle 
said that every business person who is 
successful in the textile and clothing 
sector will be successful in other 
sectors. Gülle, by stating they expect 
that Turkey will complete 2019 over 180 
billion dollar exports, said:  “The target 
for exports is 200 billion dollars in a 
short time. We're bored with 100s, let's 
go beyond 100, let it be 200. But there 
is something; while Turkey's exports 
progress, we can not extend garment 
exports in the same parallels. We are in 
a stopover here. We need to get out of 
here by intelligence. We need to take 
our exports to 20s and then to 33 billi-
on dol-lars. This is our sine qua non.” 
In the night, including 59 platinum, 
182 gold, a total of 2 thousand 248 
compa-nies were awarded.
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ın the fashion show prepared for 
Marmara University Faculty of Fine 
Arts Textile Department 2018-2019 
Academic Year Diploma Project, 

the images staged which will envy the 
world's most famous fashion centers 
in Paris and Milan. At the fashion 
show held in Taksim Grand Pera, the 
collections prepared by 43 Marmara 
University, Department of Fine Arts 
Fashion Design students were highly 
appreciated by the guests. An inte-
resting and colorful collection of 124 
pieces by 43 designers including 30 
local and foreign models, has created 
images that will make the world's 
most famous fashion centers Paris and 
Milan envy. In the fashion show where 
30 local and foreign models were on 

ıstanbul Chamber of Industry recently 
visited IHKIB Yenibosna Vocational 
and Technical Anatolian High Scho-
ol. ISO Assembly Member Bülent İyi-

külah, Haydar Özüren, President of ISO 
Socks Professional Commit-tee Ümit 
Özüren, Vice President of ISO Socks 
Professional Committee Osman Cengiz 
and Member of ISO Socks Professional 
Committee Ceyda Özdoğancı attended 
the visit. During the visit which the 
school classes were visited one by one 

YOUNG DESıGNERS WERE 
EQUALLY GOOD AS THE 
PARıSıANS

YOUNG PEOPLE GROW UP ıN THESE SCHOOLS

A spectacular fashion show with interesting and colorful collections 
prepared by students of Marmara University, Department of Fine Arts, 
Fashion Design were introduced. In the show, there were images which 
will envy the world's most famous fashion centers in Paris and Milan.

During the visit to the IHKIB 
Yenibosna Vocational and Technical 
Anatolian High School, important 
explanations were made.

the podium, interesting collections 
created by young designers using 
their imagination were applauded. 

Representatives of world-famous 
brands also watching the fashion show 
choreographed by Serkan Duman 
and young designers did not escape 
from the attentions. At the night, İlker 
Öztaş, the President of the Socks Ma-
nufacturer Association was awarded 
with the appreciation plaque for his 
contribution to the sector and the 
development of students.

and information was received, the 
contribution of vocational and technical 
high schools to the development of the 
sector was mentioned. Especially, at this 

point, the team emphasized the impor-
tance of IHKIB schools, advised about 
what can be done to bring young people 
to the sector more.





1001 GÜZEL SÖZDEN
SEÇKİLER

Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin belki de gülmeden 
ölürsünüz. 

Victor Hugo 

Sabır, boyun eğmek değil, mücadele etmektir.
Hz. Ömer 

Hayatta en büyük eğlence başkasının yapamazsın dediğini 
yapmaktır. 

Walter Bagehot  

Şimdiye kadar insanoğlu doğaylaаmücadeleаetti. Bundan sonra iseа 
kendi doğasıylaа mücadeleаedecek.

 Dennis Gabor 

 Yapılana kadar her şey imkansız görülür. 
 Nelson Mandela 

 
Eğer bir şeyi yeterince istersen, onu kesinlikle elde edersin.

William James 

 İnciler sahilde bulunmazlar. Eğer bir tane istiyorsan, onun için 
dalmalısın. 

Çin Atasözü 

Önemli olan kimin daha yükseğe sıçradığı değil, önemli olan kimin 
ne çok istediğidir.
 Buck Williams 

 Bir insan yeter ki bir şeyi gerçekten istesin, hiç bir şey 
ulaşılamayacak kadar uzakta değildir. 

 Andersen 

 Bir insan, yaptıklarının toplamıdır. 
 Mahatma Gandhi 

 Boş oturmak pas gibidir, insanı çalışmaktan daha çabuk eskitir. 
 Benjamin Franklin 
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