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ÇORAP SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NİN RESMİ YAYIN ORGANI KASIM-ARALIK 2019

Zeynep Eronat'la
çok özel

Fashion Week'te çoraplar 
aşka geldi

Çorap UR-GE 
projelerİ başladı

BİR İNSAN PORTRESİNDEN  
ÇOK DAHA FAZLASI

400 çift çorap kullanıldı





• TEKSTURE NYLON 6 İPLİKLER
• NYLON POY İPLİKLER

• TEKSTURE NYLON 66 İPLİKLER

• NYLON SARGILI GİPELER
• POLYESTER SARGILI GİPELER

• NYLON PUNTALI GİPELER
• LYCRALI GİPELER

• POLYESTER PUNTALI GİPELER

• DESENİP
• BURUNFİL DİKİŞ İPLİĞİ

• LASTİK GİPELER-NYLON

Türkiye'nin
900 ton/ay NAYLON İPLİK Kapasitesi ile

En Büyük Nylon İplik Üreticisi

İLETİŞİM:

• Serkan Sey 0533 381 20 81

• Şenol Özbek 0533 667 93 42

• Serkan Cihan 0533 613 58 28 dahili 1702

• Melis Kantar 0212 438 54 25 dahili 1730

melis.kantar@eurotex.com.tr

• Bayrampaşa Bobin Market 0212 501 21 93

• Bayrampaşa Bobin Market CEP - 0539 269 82 34

WWW.EUROTEX.COM.TR
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BAŞKAN

ÇORAPLAR  
MODAYA YÖN VERİYOR

İlker Öztaş
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Ülke ihracatı katma değerli ürünlerle büyüyor. Her yıl 

TİM Başkanımız İsmail Gülle’nin önderliğinde açıkla-

nan ihracat verilerimiz sözlerimizi kanıtlar nitelikte. 

Eylül ayı içerisinde de bir rekor kırıldı ve 15 milyar 220 

milyon dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ey-

lül ayı ihracatı ile karşılaştık. Türkiye’nin çorap ihracatı 

ise Eylül’de yüzde 5,8 artışla 107 milyon 300 bin dolar 

oldu. 133 milyon 571 bin 240 çift çorabın ihraç edildiği 

2019 Eylül ayında adet olarak ise 14 milyon 763 bin 

789 çorap ihracatı gerçekleştirildi. Yılın ilk 9 ayında ge-

çen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artışla 1 mil-

yar 240 milyon 664 bin 436 çift çorap ihracatı yapıldı.  

Öncelikle bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımı 

içtenlikle tebrik etmek istiyorum.

Diğer taraftan bu başarının arka planında yatan en 

önemli nedenlerden birinin katma değerli ürünleri-

miz olduğunu düşünüyorum. Özellikle son yıllarda 

teknoloji ve Ar-Ge’ye yapmış olduğumuz yatırımlar, 

daha çok katma değeri yüksek ürünler üretmemize ve 

en sonunda başarıyı yakalamamıza neden olduğu bir 

gerçek. Artık Türk firmaları olarak, sadece ülkemizde 

değil, dünya çapında da modaya yön vermenin haklı 

gurur ve de mutluluğunu yaşıyoruz. 8-11 Ekim 2019 

tarihleri arasında İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 

İhracatçıları Birliği’nin organizasyonuyla düzenlenen 

Mercedes Benz Fashion Week, bu sözlerimizin kanı-

tı niteliğindedir. Çorapland ekibinden arkadaşlarımız 

da bu etkinliği an be an yerinde takip ettiler. Her gün 

ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği moda haftasında 

değerli Türk tasarımcılarımız İlkbahar / Yaz 2020 sezo-

nunu hazırladıkları defilelerle katılımcıların beğenisine 

sundular. Bu defilelerde çoraplar kıyafetlerin en güzel 

ve de en anlamlı tamamlayıcı unsuruydu. Türk tasa-

rımcılarının dünya modasına, çoraplarınsa bu modaya 

yön verdiğini görmek bizleri mutlu ediyor, gururlan-

dırıyor. 

Sevgilerimle
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İÇİNDEKİLER

AB’den İsvİçre 
kArArı

DÜNYA'DAN

Gençlİk projelerİne 
15 mİlyon lİrAlık 

destek

dev mArkAlAr, 
İstAnBUl’dA dÜnyAnın 

GeleCeĞİnİ konUŞtU

çorAp mı?
mÜtHİŞ Bİr Şey!

çorAp Ur-Ge projelerİ
resmen BAŞlAdı

noel CoŞkUsU 
çorAplArlA 
kUtlAnır

TÜRKİYE'DEN
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İMTİYAZ SAHİBİ
Çorap Sanayicileri Derneği

(ÇSD) adına İlker ÖZTAŞ

SoruMlu YAZı İşlerİ Müdürü ve 
genel YAYın YöneTMenİ

Necip ÖZTAŞ

YAYın Kurulu
İlker ÖZTAŞ

Tuğçe İYİKÜLAH ARIK
Perran YEŞİL

Ceyda ÖZDOĞANCI

reKlAM SoruMluSu
Mehmet Kamil Yusuf

Rezervasyon: +90 212 438 32 08

YöneTİM AdreSİ
Çorap Sanayicileri Derneği 
Oruç Reis Mah. Giyimkent

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

YAPıM

YAYın d‹reKTörü
Bülent Onur Şahin 

bulent@kucukmucizeler.com 

edİTör
Kübra Demir

kubra@kucukmucizeler.com

grAFİK TASArıM
Muhammed Akdeniz

muhammed@kucukmucizeler.com

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

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

BASKı 
PLUSONE BASIM

Adres: Maltepe Mahallesi, 
Litros Yolu Cad.  

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

YAYın Türü
Süreli, yerel, 2 aylık

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

ayda bir yayınlanmaktadır. Dergide 
yayınlanan imzalı yazılar, yazarın 

kişisel görüşleridir ve ÇSD'yi 
bağlamaz. Dergide yayınlanan 

reklam ve sayfaların sorumluluğu 
reklam verene aittir. Editör ve 

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

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

koşuluyla izin almaksızın her türlü 
alıntı yapılabilir.

pAls soCks çorAplArı,
çoCUklArA sevGİ  

verİyor

İNOVASYON 48

kAlİteden  
tAvİZ yok

2020 pİrellİ 
tAkvİmİ’nde jUlİet’İ 
çorAplArdA ArAmAk

RÖPORTAJ

SEKTÖR

40

46

loGon sAnA kİm 
oldUĞUnU AnlAtır

HAppys soCks’ın 
pemBe pAnter İle 
yolCUlUĞU BAŞlıyor

SEKTÖR

ARAŞTIRMA

62

FAsHıon Week’te  
çorAplAr AŞkA Geldİ

MODA

32

58
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Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) 141 
ülkenin dijital beceriler ve iş yapma kolaylığı 
gibi 103 temel göstergesinin ölçüldüğü 2019 
yılı Küresel Rekabet Raporu açıklandı. Buna 
göre, dünyanın ekonomik ve teknolojik olarak 
en rekabetçi ekonomisi 84,8 puanla Singapur 
oldu. Singapur’un kamu sektörü, iş gücü 
ve altyapısının rekabet raporunda yüksek 
puanlar alması dikkati çekti. Küresel rekabet 
sıralamasında ABD birincilikten düşerek 83,7 
puanla ikinci, Hong Kong 83,1 puanla üçüncü 
ve Hollanda 82,4 puanla dördüncü sırada yer 
aldı. İsviçre küresel rekabet sıralamasında bu 
yıl 1 sıra düşerek 82,3 puanla sırasıyla 5'inci 
sıraya gerilerken, Japonya 1 sıra gerileyerek 
82,3 puanla 6'ncı sırada yer aldı. Avrupa’nın 
en büyük ekonomisine sahip Almanya, 4 
basamak gerileyerek 81,8 puanla 7’inci 

AB üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarını bir araya 
getiren Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) 
toplantısında, vergi konusunda iş birliği yapmayan 
ülkelerin sıralandığı AB listelerinin güncellenmesi 
kararı alındığı açıklandı. Buna göre, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Marshall Adaları, AB'nin vergi alanında 
iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinden 
çıkarıldı. Vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu 
hale getirmeyi taahhüt eden ülkeleri içeren gri liste de 
güncellendi. İsviçre, Sırbistan, Arnavutluk, Kosta Rika 
ve Mauritius gri listeden çıkarıldı.

AB’den İsviçre kararı

Dünyanın en rekabetçi  
ekonomisi: Singapur

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı 
Jerome Powell, piyasalardaki likidite 
sorununun çözümü için Fed'in bilançosunu 
büyütmeye yakında başlayacağını açık-
ladı. Denver'da düzenlenen bir toplantıda 
konuşan Powell, küresel ekonomik riskler 
karşısında Fed'in daha fazla faiz indirimine 
açık olduğunun altını çizdi ve Fed'in 
elindeki varlık hacmini yeniden büyümesini 
sağlama zamanının geldiğini vurguladı ve 
ekledi: "Bankacılık sistemi rezervlerinin 
yeterli miktarda olmaması durumunda, 
fonlama baskısında rutin bir artışın para 
piyasası faizlerinde çok büyük hareketlere 
yol açabileceğini gördük. Bu oynaklık, para 
politikasının etkin şekilde uygulanmasını 
da geciktirebilir, engelleyebilir; biz bunu 
düzelteceğiz. Fed, fonlama faizini hedef 
aralık içinde tutmak için geçici piyasa ope-
rasyonları düzenlemekten çekinmeyecek. 
Kısa vadeli Hazine kağıtları alımı parasal 
genişleme sayılmaz."

FED bilançosunu 
büyütecek

sıraya düştü. İsveç bir basamak yükselerek 
81,2 puanla 8'inci sırada yer alırken, İngiltere 
bir basamak gerileyerek 81,2 puanla 9'uncu 
sırada yer aldı. Danimarka ise 81,2 puanla 
10'uncu sıradaki yerini korudu. Danimarka'yı, 
Finlandiya, Tayvan, Güney Kore, Kanada, 
Fransa, Avustralya, Norveç, Lüksemburg, Yeni 
Zelanda ve İsrail takip etti.

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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www.bellacalze.com.tr     www.or-al.com.tr     info@bellacalze.com.tr
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Dünya Bankası Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini 
açıkladı. Banka, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme 
beklentisini yüzde 1'den yüzde 0'a yükseltti. Türkiye'nin 2020 
yılı büyüme beklentisini yüzde 3,0 olarak korudu. 2021 yılı 
büyüme beklentisini ise yüzde 4,0 olarak açıkladı. Dünya 
Bankası "öncü göstergeler 3’üncü çeyrekte de toparlanmanın 
devam ettiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı. Kurum 
ayrıca yılsonu enflasyon beklentisini yüzde 16,5, 2020 için 
yüzde 11, 2021 için ise yüzde 9 olarak açıkladı.  

Dünya Bankası’ndan Türkiye ekonomisine dair

Makine 
ihracatında yüzde 
13,3’lük artış

Makine İhracatçıları Birliği açıklamasına 
göre, makine sektörünün yılın ilk 9 
ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği 
ülkeler Almanya, ABD ve İngiltere 
oldu. ABD'ye yaptığı makine ihracatı 
yüzde 13,3 artışla 1 milyar dolara 
ulaşan sektörün, en fazla ihracat artışı 
gösterdiği diğer ülkeler ise Irak, Rusya 
ve Fransa olarak kaydedildi. Söz 
konusu dönemde ihracat yüzde 5,2 
yükselirken, toplam ihracat 13,2 milyar 
dolara çıktı. Açıklamada görüşlerine 
yer verilen Makine İhracatçıları Birliği 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu, her gün 
10 bin ton makine ihraç eden Türk 
makine sanayisinin 23 alt sektörünün 
tamamında ürün kalitesini artırdığını 
ve Ar-Ge yatırımlarıyla devam eden bu 
gelişmenin Türkiye'nin makinecilerini 
tüm sektörler için rol model haline 
getirdiğini vurguladı.

Türk turizmine yılda 70 milyon Euro katkı 
sağlayan Kapadokya'da balon uçuşlarına katılan 
yolcuların sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 63 artarak 537 bin 500 kişiye ulaşmıştı. 
SHGM tarafından yetkilendirilen 25 firmanın 
toplam 239 sıcak hava balonu ile faaliyetlerini 
sürdürdüğü Kapadokya'da geçtiğimiz yıl toplam 
30 bin 514 balon uçuşu gerçekleştirildi. Yılık 
ortalama uçuş sayısı ile trafik hacmi ve uçulan 
gün sayısı bakımından dünyanın en büyük sıcak 
hava balonu merkezlerinden biri olarak gösterilen 
Kapadokya'da 2018 yılında 230 gün balon uçuşu 
yapılmıştı. SHGM verilerine göre 2008 yılında 10 
tane olan balon işletme sayısı 10 yıllık dönemde 
yüzde 250 artışla 25 firmaya ulaştı. Balon sayısı 
ise yüzde 350 oranında artarak 67'den 239'a 
yükselmişti.

Kapadokya turizmde balonlarla uçtu

Gençlik projelerine 15 milyon liralık destek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı 
kapsamında, 15 milyon liralık destek sağlaya-
caklarını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, yaptığı 
yazılı açıklamada, bu yılki Gençlik Projeleri 
Destek Programı Özel Çağrısı'nın, gençlerin 
beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak 
belirlendiğini aktardı. Programın kapsamına 

lise ile üniversitelerin yanı sıra, yeni bir uygu-
lamayla ilkokullar, ortaokullar, Bilim ve Sanat 
Merkezleri (BİLSEM) ve özel okulların da 
dâhil edildiğini açıklayan Kasapoğlu, "Gençlik 
ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek 
Programı kapsamında proje teklif çağrısına 
çıktık. Gençlerin projelerine 15 milyon lira 
kaynak sağlanacak" ifadelerini kullandı.
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Ülkemizde Ekim ayının ilk haftasında 313 
sinemanın 435 salonunda gösterime giren Joker, 
vizyona girdiği ilk 3 günde 385 bin kişi tarafından 
izlenerek tüm zamanların Ekim ayı en iyi yabancı 
film izleyici açılış rekorunu kırdı. Todd Philips’in 
yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmin başrolünde 
ise Joaquin Phoenix var. Batman’in en büyük 
düşmanının gençlik döneminde yaşadığı buhranlı 
dönemi anlatan filmde Joker lakaplı oyuncu bol 
bol gülsede, izleyiciler gülmedi. Çünkü film tam da 
türüne uygun bir şekilde gerilim ve dram sahneleri 
ile izleyicileri kendine bir mıknatıs misali çekiyor. 
Joker filminin şimdiden pek çok Oscar’ı alacağına 
kesin gözüyle bakılıyor. Filmde baş aktörün başarılı 
oyunculuğunun yanı sıra giydiği kıyafetlerde sosyal 
medyada trend olmuş durumda. Joker’in renkli 
takım elbisesi ve yine renkli makyajının yanı sıra 
kıyafetine uygun renkteki çorapları da dikkatlerden 
kaçmıyor. Joker, aşağı yukarı tüm sahnelerde 
kısa pantolunun altından gözüken çorapları ile 
kombinini tamamlıyor. 

Joker’in çoraplarına 
selam verin

Çorap sektöründe eğitim ve iş fırsatı

Calzedonia,  
Julia 
Roberts’dan 
vazgeçmedi

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde 23 yaşına bastı. 
New York’ta kız kardeşi Gigi Hadid ve arkadaşı 
Dua Lipa'nın katıldığı bir öğle yemeği ile doğum 
gününü kutlayan Bella’nın çorapları  bir hayli 
dikkat çekiciydi. Tamamen siyah bir kıyafet 
seçen Hadid,  diz altı siyah frapan çorapları ile 
basının odak merkezindeydi. Hadid’i görenler 
onu Matrix filmindeki Trinity karakterine 
benzetmekten kendilerini alıkoyamadılar. 
Loafer modeli ayakkabılarının içerisine giydiği 
çoraplarsa tam not aldı.

Bella Hadid’in doğum 
günü çorapları

Dünyaca ünlü İtalyan çorap markası Calzedonia’nın yeni rek-
lam kampanyasının yüzü yine Julia Roberts oldu. Calzedonia 
ve Hollywood yıldızı Julia Roberts’ın güçlü işbirliği 6 yıldır 
sürüyor. Bu yıl da sonbahar-kış koleksiyonunu tanıtmak için 
tekrardan anlaştıklarını bildirdiler. Reklam kampanyasının 
yönetmenliğini ise ünlü İtalyan yönetmen Ago Panini üstlen-
di. Çekimler Verona’da gerçekleşti. Reklam kampanyasında 
Julia Roberts Calzedonia mağazalarına giriyor ve çorap 
dünyasına yolculuk da böylelikle başlamış oluyor. 

Türkiye’nin en değerli sektörlerinden çorap sek-
töründe gençlerin gelişimi ve istihdamı adına 
anlamlı bir eğitim çalışmasına imza atılacak. 
İSMEK, İŞKUR, İHKİB ( İstanbul Hazırgiyim ve 
İhracatçılar Birliği ) ve ÇSD ( Çorap Sanayicileri 
Derneği ) işbirliği ile ücretsiz eğitimler başlıyor. 
Bu eğitimlerin ilki; Çorap Makineci Eğitimi.  2 
Aralık 2019 tarihinde başlıyor ve 9 Ocak 2020 
tarihine kadar devam edecek olan eğitim süre-
since kursiyerlere günlük harçlık verilecek. Ay-
rıca eğitimi başarı ile bitirenlere asgari ücretin 
üstünde iş imkânı sağlanacak. Eğitimi başarı ile 
tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı İŞKUR ve 
İSMEK sertifikası ile İHKİB ve ÇSD tarafından 
da katılım belgesi verilecek. Toplamda 224 
saat sürecek olan eğitimlere online başvuru 
yapmak isterseniz İSMEK ve İŞKUR’un resmi 
web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Yetkililer 

eğitim duyurusunun daha yeni yapılmasına 
rağmen İSMEK sayfasından bu zamana ka-
dar 46 kişinin başvuru yaptığını ve gençlerin 
ilgisinin oldukça yoğun olduğunu özellikle 
belirtiyorlar. 
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Ticaret Bakanlığı tarafından 
2010/8 sayılı “Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi-
nin Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ” kapsamında desteklenen ve 
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği / İHKİB tarafından 
koordine edilen Çorap Dijital Dönü-
şüm ve Kurumsal Gelişim UR-GE küme 
projelerinin ilk eğitim faaliyeti 26 Eylül 
Perşembe günü Dış Ticaret Komp-
leksi Ömer Halisdemir Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 
3 saat süren "Liderlik Yaklaşımları 
Semineri" ne 25 firmadan üst düzey 
yöneticiler katıldı. Bu ilk faaliyetle 
birlikte URGE firmalarının 3 yıllık Proje 
serüveni resmen başlamış oldu. Projeye 
katılan firmaların üst düzey yöneticile-
rine, eğitmen Güler Oral tarafından dış 
ticaret yönetiminde liderlik, yetki dev-
rimi, şirket ve ekip yönetimi, müşteri 

ÇORAP UR-GE PROJELERİ
RESMEN BAŞLADI
Çorap Dijital Dönüşüm ve Kurumsal Gelişim UR-GE küme projelerinin ilk eğitim faaliyeti geçtiğimiz 
günlerde başladı. 25 firmanın üst düzeyyöneticisi katıldıkları seminerde A’dan Z’ye liderliği uygulamalı 
eğitimlerle görme fırsatını yakalamış oldu.

kazanımı ve bunun için ekiplerin moti-
vasyonunun artırılması gibi konularda 
eğitim verildi. Seminere daha sonra 
katılımcıların yer aldığı grup aktivite-
leri ile devam edildi. Seminer sonunda 

ise katılımcıların grup aktivitelerinden 
yaptığı çıkarımları ve seminerden öğ-
rendiklerini kendi şirketleri ve liderlik 
yetkinlikleriyle değerlendirerek bir 
sunum yapmaları istendi.

www.acar-group.com
istirakidir AZİM KUTU ve AMBALAJ San. ve Tic. A.Ş.

www. azimkutu.com - info@azimkutu.com
Telefon: +90 (212) 422 86 65

Üretim gücümüzü, Ar-Ge’mizle birleştirdik,
 BRC IOP ve ISO 9001 sertifikalarımızla, 

gücümüze güç kattık. 

Taslamalı kutu üretiminde yanınızdayız,
Siz hayal edin, biz üretelim. 

HEP BİRLİKTE, DAHA İYİYE...
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Gölcük Belediyesi Sanat Günleri 
kapsamında, kültürel mirası-
mızı korumak ve unutulmaya 
yüz tutmuş sanatlarımızı genç 

kuşaklara aktarmak amacıyla faaliyet-
lerine aralıksız devam ediyor. Ekim 
ayı etkinliğinde “Hemşin Çorapları 
ve Sepet Örücülüğü” tekniğiyle ilgili 
eğitim programı düzenlendi. Eğitime 
Gölcük’ten ve farklı illerden 15 kişi 
katıldı.

Gölcük’e eğitim için geldiler
 Her ay düzenli olarak yapılan Sanat 
Günleri’nin Ekim ayı konuğu 35 yıldır 
usta öğreticilik yapan Reyhane Bozkurt 
oldu. Rize Hemşin’den ilçemize gelen 
Kültür Bakanlığı Bakanlığı Somut Ol-
mayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Sanatçı 
Reyhane Bozkurt, “Hemşin Çorapları 
ve Sepet Örücülüğü” tekniğini, Gölcük-
lü bayanlara öğretti.  
 
“Çalışmalarımıza aralıksız 
devam edeceğiz”
İki gün süren eğitimin tamamlan-
ması sonrasında, Adnan Menderes İş 
Merkezi’nde bulunan Sivil Toplum 
Merkezi’nde Gölcük Belediye Baş-

ÇORAP ÖRÜCÜLERİNE SERTİFİKA VERİLDİ
Gölcük Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş, kültürel mirasımız olan sanatlarımızla ilgili eğitim 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ‘Hemşin Çorapları ve Sepet Örücülüğü’ teknikleriyle 
ilgili eğitim çalışması başarıyla gerçekleştirildi. Eğitime katılanlar Başkan Ali Yıldırım Sezer’in elinden 
sertifikalarını aldılar.

kanı Ali Yıldırım Sezer’in katılımıyla 
sertifika töreni düzenlendi. Başkan 
Sezer yaptığı konuşmada, “Geleneksel 
sanatın yaşayabilmesi için bu eğitime 
katıldığınızdan dolayı sizleri tebrik 
ediyorum. Gölcük için sanatsal eğitim-
lerin bir şans olduğunu düşünüyorum. 
Siz bu sanatları öğrendikten sonra 
kendi çevrenize öğreterek etki alanını 
genişletmelisiniz. Eğer bunu yaparsak 

geleneksel sanatlarımızı geniş kitlelere 
öğretmiş oluruz. Bizde buna vesile 
olmaktan dolayı mutluluk duyarız. Bu 
noktada çalışmalarımıza aralıksız de-
vam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı 
öncelikle Reyhane hanıma sonrasında 
hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum” dedi. Konuşmanın sonrasında 
Başkan Sezer katılımcılara sertifikaları-
nı takdim etti ve tören son buldu.
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Sadece 11 yaşındaki bir çocu-
ğun hikâyesini sayfalarımıza 
taşıyoruz bu ay. Onun adı 
Joseph… Joseph Cox, bir gün 

yolda yürürken soğuktan üşüyen 
insanlarla karşılaştı ve onlar için bir 
şeyler yapmak istediğine karar verdi. 
Bu düşüncesini annesi ile paylaştı. 
“Bu insanları görmek beni gerçekten 
üzdü” diyen küçük çocuk şöyle devam 
ediyor açıklamalarına: “Anneme 
bu insanlara yardım etmek için bir 
şeyler yapıp yamayacağımızı sordum. 
Herkes mutlu olmayı hak ediyor. 
Gülümsemeyi hak ediyor. Sohbet 

JOSEPH’İN YÜREKLERİ ISITAN HİKAYESİ
Bu hikaye sadece yürekleri değil, evsizlerin ayaklarını da ısıtıyor. Sadece 11 yaşındaki küçük 
bir çocuğun neler yaptığına inanamayacaksınız. Çoraplarsa onun yardım kampanyasında bir 
numaralı ürün oldu. 

etmek ve bir çift çorap gibi basit şeyler 
bazen bir insanın gününü gerçekten 
aydınlatabilir”

5 bin çift çorap dağıtıldı
İşte bu duygu ve düşüncelerle Jo-
seph,  çorap toplamaya ve evsizlere 
bağışlamaya başlıyor. Küçücük bir 
adım, dev bir kampanyaya dönüyor 
kısa zamanda. Yeterli miktarda bağış 
aldığında Joseph ve annesi Edinburgh 
sokaklarında evsizlere çorap dağıtma-
ya başlamışlar. Yardım etmenin ger-
çekten çok güzel olduğunu söyleyen 
ve sosyal sorumluluk projesine tüm 

hızıyla devam eden Joseph’in hikâyesi 
herkese örnek oluyor. Öyle ki geçtiği-
miz yıl ‘Young Scot Ödülleri’nde başarı 
ödülüne layık görülmüş bu genç çocuk. 
Onun öncülüğünde yapmış olduğu 
bu yardım kampanyası sayesinde ise 
yaklaşık 5 bin çift çorap, 2 bin çift iç 
çamaşırı ve şapka, eldiven dağıtılmış. 
100 civarında uyku tulumunun dağıtıl-
dığını da özellikle belirtelim. Joseph’in 
önderliğindeki kampanyaya destekte 
bulunmak isteyenler Leith İlköğretim 
Okulu ile iletişime geçebilirler, ayrıca 
yardım kampanyasının Facebook’ta 
birde sayfası var.
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Konferans

Eş zamanlı düzenlenen EURATEX Kongresi ve İstanbul Moda 
Konferansı’nda küresel moda endüstrisinin geleceği, sürdürülebilir 
ekonomi ile yeni trendler mercek altına alındı. 

DEV MARKALAR,  İSTANBUL’DA 
DÜNYANIN GELECEĞİNİ KONUŞTU

Türk hazır giyim ve tekstil endüst-
risi, küresel ölçekteki iki etkin-
liği tek çatı altında İstanbul’da 
buluşturdu.  Avrupa Giyim ve 

Tekstil Konfederasyonu (EURATEX) 
İstanbul Kongresi ile 12. İstanbul Moda 
Konferansı eş zamanlı olarak İHKİB, 
İTHİB, TGSD ve TTSİS’in ev sahipliğin-
de gerçekleştirildi.   
Bu yıl ‘Better Together’ / ‘Birlikte Daha 
İyi’ teması ile düzenlenen İstanbul Mo-
da Konferansı’nın açılışında konuşan 
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı 
Mustafa Gültepe, Türkiye’nin yaklaşık 
18 milyar dolarlık ihracatı ile dünyanın 
6’ıncı büyük hazır giyim tedarikçisi 
olduğunu hatırlattı. Türk hazır giyim 
endüstrisinin küresel bir oyuncu 

olduğunun altını çizen Gültepe, şöyle 
devam etti: 

“Dünyanın üçüncü büyük 
tedarikçisi olmak istiyoruz”
“Mütevazı olamayacağım, üretimde 
marka; hızlı modada lider ülkeyiz. 3 
haftada sipariş teslim edebiliyoruz. Da-
ha da önemlisi küresel ölçekte en az 5 
marka çıkarmak istiyoruz.  Bu noktaya 
tüm paydaşların dayanışması ve ‘ortak 
akıl’ ile geldik. Katma değerli, markalı 
üretim ile küresel rekabette 3 büyük 
oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz.   
Hazır giyim ihracatımız Ocak - Eylül 
döneminde 13,2 milyar dolar oldu. Ey-
lül ayında yüzde 3,2 artıdayız. Özellikle 
50 milyar dolar ihracat hedeflenen 
ABD’ye Eylül ayında yüzde 31,4’lük 

"İstanbul’da olmaktan ve Türk 
hazır giyim giyim endüstrisi ile 
işbirliği yapmaktan büyük bir gurur 
duyduğunu söyledi. Pacanelli, “Türkiye 
tekstil ve hazır giyimde AB’nin üçüncü 
büyük tedarikçisi. İki taraf arasında 
ekonomik ve ticari ilişkiler son 10 yıldır 
büyüyor”

Alberto PAccAnellI
EURATEX YönETİm KURUlU BAşKAnı
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artışımız dikkat çekiyor. İstanbul 
Moda Konferansı için bir araya gelen 
sektör bileşenleri olarak bu hedefe 
inanıyoruz. Kamu otoritesinin desteği 
arkamızda. Önümüzdeki süreçte 
oyunun kuralını Endüstri 4.0 ve sür-
dürülebilirlik belirleyecek. Kurumsal 
sosyal sorumluluk; sürdürülebilirlik 
konusunda güçlü bir alt yapımız var. 
Özel sektör ve kamu otoritesi olarak 
aynı hedefe kilitlenmiş durumdayız.” 

“Teknik tekstil geleceğimizi 
belirleyecek”
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı 
Ahmet Öksüz de konuşmasında tekstil 
endüstrisinin önemli bir değişim ve 
dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi. 
4 bini aşkın üyesi bulunan İTHİB’in 
süreci çok yakından takip ettiğini vur-
gulayan Öksüz, şunları söyledi: 
“2018’i yaklaşık 8,5 milyar dolar ihracat 
ile kapattık. Pazar payımızı daha da 
artırmak için yenilikleri takip etmek, 
dünyanın evrildiği yönleri görmek ve 
buna uygun projeler üretmek zorun-
dayız. “Sürdürülebilirlik” ve “teknik 
tekstil” geleceğimizi belirleyecek iki 
önemli başlık olarak önümüzde duru-
yor. Bizim de yakından takip ettiğimiz 
“sürdürülebilirlik” hem kaynakların 
verimli kullanılması hem de ticaretin 
ana argümanları arasında ilk sıralara 
çıkması açından önem taşıyor. Bu 
süreçte EURATEX İstanbul Kongresi 
ve İstanbul Moda Konferansı’ndan 
edineceğimiz bilgiler sektörümüze ışık 
tutacak, geleceğimizi aydınlatacak.” 

güçlü bir ekosistemi olan iki ülkeden 
biri. Ayrıca sürdürülebilirlik konusun-
da da çok güçlü bir altyapıya sahibiz. 
Bu güçlü altyapımızla küresel ölçekte 
yeni markalar çıkarmaya en hazır 
ülkeyiz. Dünya moda endüstrisinin 
geleceğinde bugünden çok daha fazla 
söz sahibi olacağımıza inanıyorum. 
Ülkemize ve dünyamıza katkılarından 
dolayı Türk Moda Endüstrisi ile gurur 
duyuyorum.”

“Katma değeri yükselten her 
projeyi destekliyoruz”
Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası 
Başkanı (TTSİS) Ahmet H. Topbaş 
da konuşmasında ülke genelinde 57 
yıldır işveren ve çalışanlar arasındaki 
iş barışını tesis ettiklerinin altını çizdi. 
Tekstil ve hazır giyimde entegre yapıyı 
koruyan ve katma değeri yükseltilen 
tüm projelere tam destek sağladıkla-
rını ifade eden Topbaş sözlerini şöyle 
sürdürdü:  “Tedarikçisi olduğumuz 
büyük markların bugün üzerinde 
önemle durdukları ‘sosyal uygunluk’ , 
‘çalışan hakları’  ve ‘sürdürülebilirlik’ 
sendikamızın yıllardır savunduğu 
örgütlü çalışma koşullarının da 
temelini oluşturuyor. Teknolojinin 
baş döndürücü hızıyla sektörümüzde 
değişen iş yapma modelleri, Endüstri 
4,0’a uyum süreci, çalışma hayatında-
ki yeni normlar, sektörümüzde daha 
fazla işbirliği gerektiriyor. EURATEX 
Konvansiyonu ve İstanbul Moda 
Konferansı bu işbirliğinin güzel bir 
örneğini teşkil ediyor.” 

“Küresel ölçekte markalar 
çıkarmaya en hazır ülkeyiz”
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 
(TGSD) Başkanı Hadi Karasu ise bu yıl 
12’incisi düzenlenen İstanbul Moda 
Konferans’ını ‘Collabration’, ‘Beter 
together’ (işbirliği’ ve ‘birlikte daha 
iyiyiz) teması ile düzenlediklerini 
söyledi. Temaya uygun olarak İstanbul 
Moda Konferansı’nın 12’incisinde 
sektörün önde gelen 4 önemli birliği 
ve STK’sının yanı sıra Avrupa Giyim 
ve Tekstil Konfederasyonu  (EURA-
TEX) ile işbirliği yaptığının altını çizdi. 
Karasu, şöyle devam etti:  “Türkiye 
hazır giyimde düğmesinden fermu-
arına kadar, bütün yan sanayi dalları 
ile birlikte entegre donanıma sahip ve 
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RÖPORTAJ

400 çift çoraptan insan portresi 
yapan sanatçı Deniz Sağdıç 
ile çok özel… İstanbul Moda 
Konferansı’nda sevenleri ile 
“Ready-ReMade” sergisiyle bir 
araya gelen sanatçıya sorduk, 
neden çorap?

ÇOK DAHA FAZLASI…
BİR İNSAN PORTRESİNDEN 

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 
tarafından bu yıl 12’ncisi düzen-
lenen İstanbul Moda Konferansı, 
farklı ve bir o kadarda sıra dışı bir 

sergiye ev sahipliği yaptı. Sanatçı Deniz 
Sağdıç’ın “Ready-ReMade” başlıklı sergisi 
bakanları bir daha baktırdı. Çünkü de-
ğerli sanatçı tekstil ürünlerini kullanarak 
insan portreleri yaptı. Bu portrelerden 
biri de 400 çift çoraptan oluşan ka-
dın portresi. Çorapland’in sorularını 
içtenlikle cevaplandıran Deniz Sağdıç, 
“Çoraplarımızın güven ve sıcaklığı içinde 
ayaklarımız üzerinde yeniden dikil-
meli, binlerce yıllık deneyimlerimizle 
omuzlarımızı çok daha dik tutmalıyız. 
Yön veren, belirleyen unvanını tekstilin 
doğduğu topraklara yeniden taşımalıyız” 
diyor. 

İlk olarak İstanbul Moda 
Konferansı’nda sergilenen 
“Ready-ReMade” sergisini 
sizden dinlemek isteriz. 
Yaşadığımız çağda sanat oldukça ilginç 
bir hal aldı. Kültür sanat kurumları ve 
sanat izleyicisi sayısında sevindirici 
artışlar gözlense de izleyici için sanatı 
anlamak, anlamlandırmak her geçen 
gün daha da zorlaşıyor. Bu durumun en 
temel nedeni; sıradan nesnelerin çok az 
ya da hiç müdahale edilmeden, sanatçılar 
tarafından eser olarak sunulmasındaki 
artış olduğunu düşünüyorum. Bu çalış-
maların öncüleri,  geçtiğimiz yüzyılın 
başında Ready-Made ( ülkemiz sanat 
literatüründe çoğunlukla “Hazır Nesne” 
olarak adlandırılsa da tanımın dilimizde 

tam karşılığı bulunmuyor) olarak ortaya 
çıktıklarında derin anlamlar barındır-
makla birlikte modern sanatın önde 
gelen dinamikleriydiler.  Ama günümüz 

ready-made çalışmalarının çoğunun bu 
anlam derinliğini taşıdığını söylemek 
zor olacaktır. Bu tip çalışmalar çeşitli 
sebeplerle popüler hale geldikçe tüm 
dünyada sanat anlayışı bu yöne doğru 
evirildi. Adeta sanat eseri ne kadar zor 
anlaşılıyorsa o kadar prestijli hale geldi. 
Tabi bu durum sanat dünyasının kimi 
aktörlerinin de oldukça işine gelen bir 
ortam oluşturuyor. Sanat kurumlarının 
sayısı artıyor olsa da bu yaklaşımlar 
nedeniyle izleyici için sanat, ürktükleri, 
temas etmekten çekindikleri bir hal 
almaya başladı. Ben bu sorunu aşabilmek 
adına 2014 yılından beri “Ready-ReMa-
de” olarak başlıklandırdığım çalışmayı 
sürdürüyorum. Anlaşılacağı gibi mevcut 
yani zaten yapılı olana (made) müdahale, 
yeniden düzenleme (ReMade) anla-
mında bir başlık. İngilizce tanımlama, 
evrensel kaygılardan ya da göze, kulağa 
hoş gelmesinden ziyade daha önce de 
ifade ettiğim gibi; ready-made tanımının 
Türkçe’de yetkin bir karşılığının bulun-

Deniz SAĞDIÇ



21

mayışı. Bu yaklaşımımda günlük kulla-
nım nesnelerini sanatın klasik unsurla-
rıyla düzenliyorum. Böylece bu objeler 
sanatın dünyasında yeniden var olurken, 
izleyenin de kolayca tanımlayabileceği, 
anlamlandırabileceği formlara bürünebi-
liyor. Tekstil ürünleri de insanın günlük 
hayatta en yoğun kullandığı nesnelerin 
başında geliyor. Tekstil gibi insanın çok 
yakından tanıdığı objelerin, bir sanat 
eserinde malzeme olarak kullanılması iz-
leyicinin o sanat eseriyle ilişki kurmasını 
kolaylaştırıyor. Tekstil ürünleri, boya ya 
da tuval gibi sanat eserinin herhangi bir 
malzemesi olmaktan öte, eser ile izleyici 
arasında adeta duyusal ve duygusal bir 
köprü halini alıyor. Böylece izleyicinin 
sanat eserini anlamaması, ondan ürkme-
si şöyle dursun, bakmakla yetinmeyip 
ona dokunmayı, temas etmeyi arzuluyor. 
Bu, bir sanatçının en çok arzulayacağı bir 
durumdur.

400 çift çoraptan insan portresi

Özellikle çorap tablosunu 
merak ediyoruz. Neden çorap?
“İnsanın aklı ve eli vardır” vecizi;  insanın, 
doğadaki diğer canlılardan avantajlı 
olmasında aklının olduğu kadar aklın-
dakileri hayata geçirebilmesine imkan 
veren ellerin önemine dikkat çeker. Çoğu 
insan hayatın günlük endişeleri içinde 
çoğu zaman unutuyor olsa da, sanatçılar 
ellerin kıymetini anbean duyumsarlar. 
Tüm bunlar göz önüne alındığında 
çorapları kullanarak bir eser ortaya 
çıkarmak benim için oldukça heyecan 
verici bir deneyimdi. Bu eser üzerinde 
çalıştığım günler boyunca sürekli eller 
kadar ayakların da insan için ne kadar 
önemli olduğunu düşünüp durdum. 
İnsan ayaklarını, onu taşıyan, hareket 
etmesini, yürümesini sağlayan işleviyle 
önemsiyor. Ama ayaklarımızın , çoğu 
zaman bilim dünyasının bile es geçtiği 
temel bir önemi var. Daha öncekilerden 
farklı olarak ayakları üzerinde, dik bir 
şekilde doğrulan öncül atalarımız vizyon 
diye tanımladığımız düşünce ve duygu 
durumunu ilk defa idrak ettiler. Ayaklar 
üzerinde doğrularak uzağı özellikle 
ufuk çizgisini duyumsamanın düşün-
düğümüzden çok daha derin bağlamları 
bulunur. Ufku duyumsamak, ardını 
merak ve hayal etmek bilinci inşa eden 
temel dinamiktir. Bugünlerde olduk-
ça önemseyerek, sıkça kullandığımız 

vizyonun hem fiziksel hem de düşünsel 
kaynağı dik biçimde durabilmemize 
imkan veren ayaklarımızdır. Eserde dört 
yüz çifti bulan çorapla yaptığım insan 
portresi, belki de unuttuğumuz bu yönle-
riyle ayakların insan için önemine dikkat 
çekmeyi amaçlıyor.

Son olarak eklemek 
istedikleriniz…
Çoraplarla yaptığım eseri de kapsayan 
“Ready-ReMade” sergisi Türkiye Giyim 
Sanayicileri Derneği öncülüğünde 
12.İstanbul Moda Konferansı’nı orga-
nize eden ve destek veren kurumlarla 
gerçekleştirdiğim bir işbirliği projesi. Bu 
kapsamda TGSD üyesi kurum ve mar-
kalar üretim aşamasında arta kalan atık 
parçaları, eskimiş, evsafını yitirmiş ya da 
defolu ürünlerini benimle paylaştılar. 
Ben bu tekstil ürünlerini, bahsettikleri-
me benzer biçimde hayatın karmaşası 
içinde çoğu zaman unutulan ama insanı 
insan yapan temel düşünce ve duyguları 
yeniden hatırlatmayı amaçlayan insan 
portrelerine dönüştürdüm. Bu temel 
ve evrensel insani durumların yanında 
çalışmalarımda tekstili kullanmaya baş-

ladığımdan beri adeta görev edindiğim 
ülkemize, coğrafyamıza özgü meseleler 
de var. Anadolu, dünyada medeniyetin 
ilk yeşermeye başladığı topraklar. Tekstil 
üretim ve teknikleri de ilk defa bu toprak-
larda gerçekleşti. Öte yandan tekstili yal-
nızca örtünmeye yarayan, işleve yönelik 
bir kullanım eşyası olarak sınırlandırmak 
onu anlamamaktır. Tekstil tekniği ve 
ürünleri medeniyeti teşkil eden kültürün 
temel imgeleridir. Dokuma biçimleri, 
üzerindeki motifler veya renkler dekora-
tif güzellemelerden öte insanı, kültürü ve 
medeniyeti biçimlendiren dinamiklerin 
simgeleridir. Binlerce yıla yayılan bu 
derin mirasa rağmen hala çoğu zaman 
ülkemiz kurum ve markalarının dünya 
tekstiline yön veren aktör yerine sadece 
üretim merkezi olarak görülmesi üzüntü 
verici. Dünyanın dört bir yanında gerçek-
leştirdiğim sergilerde çalışmalarımla ilk 
defa karşılaşan yabancıların bu eserlerin 
sahibi sanatçıyı İtalyan veya Fransız 
sanmaları çoğu kimse için memnuniyet 
verici bir tepki olarak karşılansa da, bu 
sanının altında bahsettiğim, sadece 
işçilikle sınırlandırılmış tekstil üretim 
düşüncesinin yattığının farkına varıp 
hüzünleniyorum. Şapkasından, çorabına 
kadar dünyanın en incelikli, en kaliteli 
ve binlerce yılın mirası yaşanmışlık-
ların duygu izlerini barındıran tekstil 
ürünlerimize güvenmeliyiz. Kendimi-
ze, kültürümüze güvenmeli çok daha 
cesur olmalıyız. İlk insanların yaptığını 
hatırlayarak, çoraplarımızın güven ve 
sıcaklığı içinde ayaklarımız üzerinde 
yeniden dikilmeli, binlerce yıllık dene-
yimlerimizle omuzlarımızı çok daha dik 
tutmalıyız. Yön veren, belirleyen unvanı-
nı tekstilin doğduğu topraklara yeniden 
taşımalıyız.

Deniz Sağdıç, “Eserde dört 
yüz çifti bulan çorapla 
yaptığım insan portresi, 
belki de unuttuğumuz bu 
yönleriyle ayakların insan 
için önemine dikkat çekmeyi 
amaçlıyor” diyor. 
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2020 yılına girmemize sayılı günler kala Aralık ayının en çok tercih edilen ürünü, Noel Çoraplarına kısaca göz 
atmaya ne dersiniz? Noel Baba’nın kırmızı geyikli çorapların içerisine hediye koyduğu inanışı günümüzde çorap 
markalarının sadece yeni yıla özel çoraplar üretmeye yönlendirdi. Şimdi rengârenk yeni yıl çoraplarının zamanı!

NOEL
ÇORAPLARLA KUTLANIR

COŞKUSU
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Yeni bir yıla girmemize sayılı 
günler kaldı. Yeni yepyeni 
bir yılın herkese mutluluk, 
bolluk, sağlık ve huzur 

getirmesi dileğiyle keyifli bir dosya 
konusunu sizlerle paylaşıyoruz. 
Yeni bir yıl demek yeni kararların 
alındığı bir önceki yıldan çok daha 
güzel bir yılın yaşanması için kutla-
maların yapıldığı bir yıl demek aynı 
zamanda. Her yıl yeni yıla girmeden 
önce sokaklar şenlenir, evler süsle-
nir, insanlar en güzel kıyafetlerini 
giyerler ve en güzel yemekleri yapa-
rak bu anları sevdikleri ile birlikte 
paylaşırlar. 

Çorap asmayana 
hediye yok
Ve yeni yıla en iyi dileklerle birlikte, 
hediyelerle girilir. Hatta bunun 
için çekiliş bile yapılır. Yeni yıl 
hediyesi önemlidir. Üzerinde çokça 
düşünülmeli ve ona göre hareket 
edilmelidir. Ve bu hediyeler içeri-
sinde en çok dikkat çeken birbirin-
den renkli çoraplardır. Çoğunlukla 
kırmızı renginin kullanıldığı yeni 
yıl çorapları, yeni yıl ağacının kimi 
zaman üzerine iliştirilir, kimi za-
manda hediye paketlerinin hemen 
yanı başına konur. Rengârenk 
kutuların içerisinde noel baba 
süslemeli çoraplar çok keyifli bir 
hediye tercihidir ve pek çok marka 
yeni yıla girmeye sayılı günler kala 
farklı, sıra dışı tasarımlarla tüketi-
cileri kendine bir mıknatıs misali 
çeker. Yeni yıl çoraplarının bir 
hikâyesi vardır aynı zamanda. Noel 
babanın yeni yıla girmeden hemen 
önce gizlice bacadan evin içerisine 
girerek çorapların içerisine küçük 
hediyeler bırakacağına inanılır. Bir 
diğer inanışa göre ise Noel Baba’nın 
bacadan eve hediye bırakması için 
ocağa çorap asılması gerektiği… Ta-
bii ki bunlar tatlı, hoş ve de kulak-
tan kulağa gelen gerçeği olmayan 
hikâyeler olsa da, aslında bizlere 
yeni yıl çoraplarının bir çoraptan 
çok daha fazlası olduğunu gösterir. 
Noel çorapları aynı zamanda bir 
kültürdür, değerdir ve mutluluk 
sembolüdür. 

Aralık ayının kralları: 
çoraplar
Kısacası Noel çorapları Aralık ayının 
en bilinen ürünleri arasında krallığını 
her yıl koruyor. Penguen ve geyik 
şekilleriyle yeni yıl coşkusunu 
ayaklara taşıyan markaların ürün-
leri sevdikleriniz için doğru bir 
hediye alternatifi olabilir. Tabii di-
ğer taraftan yeni bir yılı şömine başında 
elinde sıcacık çayı ile birlikte geçirmek 
isteyenlerin de ilk tercihi oluyor Noel 
çorapları. Çorap Markaları, sadece 

noel görünümlü, geyikli, çam ağaçlı 
çoraplar yapmıyorlar aynı zamanda 
her yaştan kesime hitap etmek için 
yine yeni yıl ruhuna uygun neşeli 
çoraplar üretiyorlar.

Noel Baba’nın hediye getirmesi geleneğinin İskandinav Mitolojisi’ne 
dayandığı biliniyor. Mitolojiye göre Tanrı Odin ve uçan atı Sleipnir 
belirli dönemlerde avlanmaya gider. İskandinav çocukları uçan atın 
çizmelerinin içerisine havuç ve saman koyarlar. Odin’in de bu iyilik 
karşısında avlanma dönüşünde eçocuklara hediye ve şekerlemeler 
getirdiği söylenir. Zamanla bu gelenek Amerika’ya kadar ulaşmış, 
çizmeler yerini çoraplara bırakmış. Hatta büyük çoraplara! Ve bu 
büyük çoraplarda noel kutlamalarının bir parçası olmuş. 
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rinden yaptığı çorap ithalat fiyatları 
ile Avrupa Dışı ülkelerden yaptıkları 
çorap ithalat fiyatlarının gelişimini 
görmektesiniz. Çin’e Avrupa pazarında 
çorap kotalarının kalktığı 2004 yılında, 
yaz/kış sezonu ortalaması yaklaşık 0.72 
avro olan iç ithalat fiyatları, Amerika 
Finansal krizinin yaşandığı 2008 yılına 
kadar hızla artış göstermiş ve 0.95 
avroya çıkmıştır. Bu yıldan sonra artış 
hızı azalan bu fiyatlar, 2019 yılında 
1.22 avroya ulaşmıştır.  Yani Avrupa içi 
çorap fiyatları 2004 ile 2019 yılı arası 
yaklaşık yüzde 69 oranında artmıştır.  
Avrupa dışından yapılan ihracatta ise 
çorap fiyatları, 2004 yılında yaklaşık 
0.48 Avro iken, 2008 yılında 0.40 
avroya düşmüş, 2015 sonunda 0.55 
avroya ulaştıktan sonra tekrar düşüşe 
geçmiş, 2019 yılında ise 0.50 avro 

ÇİN'İN, 2008 YILINDAN SONRA, AVRUPA İÇİ FİYAT KARLILIĞINA

Mithat Aracı
Dakong Türkiye Temsilciliği 

Dergimizin bu sayısında sizlere, 
EUROSTAT’dan sağladığım, 
tüm çorap kategorilerinin 
toplamını içeren rakamlarla, bu 

pazarın Avrupa içi ve Avrupa dışından 
yaptığı çorap ithalatındaki fiyat trend-
lerini inceleyeceğim. Avrupa ülkeleri-
nin kendi aralarında yaptıkları çorap 
satış fiyatları, Avrupa içindeki çorap 
üretiminin İtalya dışında çok ciddi 
boyutta olmadığı göz önüne alındığın-
da, bir anlamda Avrupa dışı ülkelerden 
alınan çorapların alım satımındaki kar 
marjını vermektedir bize. 

Avrupa içi ithalat fiyatları 
artarken Avrupa dışı ithalat 
fiyatları düşüşte
Grafik 1’de 2004-2019 yılları arası, aylık 
bazda, Avrupa içi ülkelerin birbirle-

NEGATİF ETKİSİ  
OLDUKÇA BELİRGİN
Bizler çorap ihracatımızın yüzde 85 civarını Avrupa pazarına,  hemde 
yüzde 60 civarını İngiltere ve Almanya ağırlıklı yaparken, Çinli çorap 
üreticileri Dünya çapında satışlarının yalnızca yaklaşık yüzde 20’sini 
Avrupa pazarına yapmaktadırlar.  



25

civarına inmiştir.  Yani 2004 ile 2019 
arasında Avrupa dışından yapılan 
çorap ithalarında fiyat artışı neredey-
se yalnızca yüzde 4,2 civarında artış 
göstermiştir.  İçteki fiyatlar yüzde 
69 artarken, dışarıdan ithal  edilen 
çorapların fiyatlarının yalnızca yüzde 
4.2 oranında artması oldukça düşün-
dürücüdür. Artan kar marjlarına rağ-
men, Avrupa’lı alıcıların bizden fiyat 
kırmamızı istemeleri karşısında fazla 
bir hareket alanımızın olmamasının en 
önemli nedeni, sanırım çorap ihracatı-
mızın neredeyse yüzde 85’inin Avrupa 
pazarına yapılmasıdır.  Çorapta ihracat 
anlamında kendi markalarımızın 
olmaması, fiyatlama konusunda bizleri 
Avrupa’lı alıcıların fiyatlama stratejile-
rinde baskı unsuru olarak kullanmaları 
sonucunu getirmektedir.  Bizler çorap 
ihracatımızın yüzde 85 civarını Avrupa 
pazarına,  hemde yüzde 60 civarını İn-
giltere ve Almanya ağırlıklı yaparken, 
Çinli çorap üreticileri Dünya çapında 
satışlarının yalnızca yaklaşık yüzde 
20’sini Avrupa pazarına yapmaktadır-
lar.  Onların Avrupa pazarındaki ülke 
dağılımları ise neredeyse tüm ülkelere 
dengeli olarak yapar biçimdedir.  O 
nedenle, Çin çorapçıları, bize göre fiyat 
baskısını karşılamakta çok daha rahat 
görüntü vermektedir.  Bence uzun 
süredir ikinci planda kalan Amerikan 
pazarına bir miktar yoğunlaşma, fiyat-
lama anlamında elimizi, sanırım biraz 
daha rahatlatabilecektir.  Umarım 
başarabiliriz. 

Avrupa içi / dışı fiyat oranı 
2008 yılı sonrasında dalgalan-
sa da fazla değişmiyor
Yıllık ortalamalarıyla hesapladığım 
fiyatlara göre, Grafik 2’de görebileceği-
niz gibi, Avrupa içi/dışı fiyat oranı (bir 
anlamda alım satım kar marjı), 2004 
yılından  başlayıp, Amerikan Finansal 
Krizinin yaşandığı 2008 yılına kadar 
kesintisiz bir şekilde yüzde 66’dan 
yüzde 137’ye hızlı bir gelişim göster-
miştir. Bu süreç hepimizin bildiği gibi, 
2004 sonrası Çin’e Avrupa pazarında 
çorap kotalarının kalktığı dönemdir. 
Bu dönemde hızla Avrupa pazarını 
işgal eden düşük fiyatlı Çin çorapları, 
Türk çorapçılarınında fiyat kırması 
sonucunu doğurmuş, bu da Avrupa içi 
fiyat marjlarının hızla yükselmesine 
yol açmıştır.  2008 tarihinden başlayan 

süreçten, Avrupa krizinin yaşandığı 
2012 tarihine kadar ise yüzde 137 raka-
mından yüzde 125 rakamına  bir geri 
çekilme görmekteyiz. Krizin bitiminde 
talebin geri gelişi 2013 yılında kar mar-
jını arttırırken bu rakamı son dönemin 
zirvesi olan yüzde 145’e çıkarmıştır.  
2013 den 2016 yılına kadarki süreçte 
ise sanırım Euro/Dolar paritesindeki 
düşüş nedeniyle, özellikle Çin’li üreti-
cilerin fiyatlamalarında doları tercih 
etmelerinden dolayı, kar marjlarında 
yüzde 145’den yüzde 110’a keskin bir 
düşüş gözlemekteyiz.  Türkiye çorap 
üreticileri fiyatlarını euro olarak kote 
etmesi nedeniyle, Çin’den gelen fiyat 
baskısını, bir miktar bizden aldıkları 
fiyat indirimleri ile kompanse ettikle-
rini sanıyorum. Bu analizi dergimizin 
bir sonraki sayısında göreceksiniz. 

2016 yılından başlayarak son aylara 
kadar ise, Avrupa içi/dışı çorap marjı 
tekrar yüzde 140 seviyelerine geri 
dönmüştür.  Euro’da dolara karşı çok 
fazla değişim yaşanmamasına ragmen 
görülen bu artış sanırım öncelikle hem 
dışarıdan ithal edilen çorap fiyatla-
rındaki düşme hemde artan talebin 
tetiklediği Avrupa içi fiyatlardaki artış 
nedeniyle gerçekleşmiştir diyebiliriz.  
Sonuç olarak; Avrupa içi/dışı fiyat 
marjını etkiyelen ana faktörlerin, 
2004 sonrası Çin fiyat baskısı, Avrupa 
pazarındaki iç talep artış veya azalışı 
ve euro/dolar paritesindeki değişimler 
olduğunu söyleyebiliriz. 
Dergimizin bir sonraki sayısında 
sizlere, Avrupa pazarındaki, Çin ve 
Türkiye’nin çorap ihracat fiyatları ara-
sındaki dinamikleri analiz edeceğim. 
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Zeynep ERONAT
Oyuncu
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Sarı saçları, yemyeşil gözleri ve içten 
gülümsemesi ile hayran olduğum 
kadınlardan biriydi Zeynep Eronat… 
Asmalı Konak ile tanımıştım kendi-
sini, pek çoğumuz gibi. Fakat geç bir 
tanışmaydı biz insanlarınki. Aslında 
çok uzun yıllarını tiyatroya ve sinemaya 
vermiş usta bir oyuncuydu kendisi 
çünkü. Bu zamana kadar çok sayıda 
filmde, dizide ve oyunda yer alan ve 
gönüllerimizi fethetmeye devam eden 
Zeynep Eronat’ın bir çorap tutkunu 
olduğunu duyduğum zaman, nasıl da 
mutlu oldum… Dergimizin bu ayki 
sayısında kesinlikle olmalıydı. Heyecan 
ve mutlulukla bir araya geldim ken-
disi ile Ataşehir’de Monna Cafe’de… 
Yeşillikler içerisinde İstanbul’a bakan 
Monna Cafe’de tam da hayal ettiğim 
gibi bir kadın vardı karşımda. Müteva-
zı, içten, samimi ve dolu, dopdolu… Üç 
saate yakın konuşmuşuzdur. Fotoğraf 
çekimlerimiz de bir harika oldu. Ka-
mera önüne çok yakışıyordu Zeynep 
Eronat ve dedikleri gibi tam bir çorap 
aşığıydı… Kendi ördüğü çorapları, şiş-
leri ve hayatında önemli bir yere sahip 

ÇORAP MI?
MÜTHİŞ BİR ŞEY!

olan birbirinden farklı, desen, desen 
çorapları getirmişti bizler için… Tek tek 
anlattı. Şöyle başladı sözlerine; çorap 
mı? Müthiş bir şey yahu!

Keyifli, hem de çok keyifli 
bir röportaj oldu bizimkisi… 
Evet, çoraplar da kendisi de 
müthişti gerçekten…
 
Film ya da dizi projelerinin 
seçimlerinde nasıl bir 
yol izliyorsunuz? Titiz 
seçimlerinizde profesyonel 
bir ekip çalışmasından söz 
edebilir miyiz? 
Benim için birinci öncelik rolü 
sevmem. Beni zorlayacak, karakter 
koleksiyonuma bir yenisini daha 
ekleyecek, hikâyeye hizmeti olacak 
rolleri seçiyorum... Sevgili menaje-
rim Müge Ulusoy, bu rol seçimini 
tamamen bana bırakıyor... Senaryoyu 
okuyor ve benim için en iyisi nasıl 
olacak diye konuşuyoruz. Sonraki 
süreç menajerim ve yapımcı arasında 
ilerliyor. 

Kıpır kıpır, enerji dolu muhteşem kadın Zeynep Eronat’ı misafir ediyoruz bu sayımızda… 
Onu anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Usta bir oyuncu, güzel ve alımlı bir kadın ve 

fazlasıyla mütevazı… Çoraplar mı? Kendisinin sözleri ile cevap verelim: Müthiş bir şey diyecek 
kadar çoraplara aşık bir tutkun!

Belçika’da çekimleri yapıla-
cak bir film projesinde yer 
alacaksınız. Nasıl bir proje, 
film hakkında neler söylemek 
istersiniz? 
Evet... Aslında bu bir kısa film. Bir-
leşmiş Milletler ile ortak bir proje... 
Okuduğum zaman tam kalbimden 
vurulduğum, daha önce hiç gündeme 
gelmemiş, hiç anlatılmamış bir konu... 
Ben okuduğumda mideme yumruk ye-
miş gibi oldum ve günlerce etkisinden 
kurtulamadım... Şu anda bununla ilgili 
daha fazla tüyo vermeyeyim. Henüz 
ülkeler arası görüşmeler sürüyor ve 
sürpriz de bozulmasın istiyorum.
 
Bir projenin içinize 
sinmesindeki en önemli kriter 
nedir? 
Önce senaryo, sonra rolü sevmeliyim... 
Sonrası aslında tam bir serüven… Yö-
netmen kim? Oyuncu kadrosu nasıl? 
Bu kriterleri çok önemsiyorum. Çünkü 
diziler ve sinema filmleri de bir ekip 
işi... Tek başına iki başrol yetmez. Bu 
tamamen bir değirmenin çarkı gibi 
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repo verilirse bazen haftalarca reposuz 
çalışılıyor çünkü - sadece uyuyarak ge-
çirmesi... Bu bir mucize aslında. Buna 
rağmen TV’de izlediğimiz gerçekten 
çok şahane dizilerimiz var. Bu mucize-
yi her hafta gerçekleştiren ekipler var. 
180 sayfalık bir sinema filmi bile yok 
artık. Kaldı ki olsa bile çekim süresi, 
montaj ve post işleri aylar alıyor. Dijital 
platformda çekimler bitiyor. Montajıy-
dı postuydu vs. derken proje tamamla-
nıyor öyle teslim ediliyor yayınlanacağı 
yere. Dolayısıyla çok aceleniz yok. 
Rahat rahat sindire sindire çalışıp biti-
riyorsunuz işinizi. İnsan enerjisinden 
de büyük tasarruf tabii. Bu yüzden dizi 
sektörünün dijital platformlara doğru 
yönlenmesi daha sağlıklı olacak. 

“Tam bir örgücü teyzeyim ben. 
Gezmeyi, gürültülü mekânları, 
çok konuşmayı hiç sevmediğim 
için evde örgü örmek en büyük 
zevkim. Hele bir de yağmur 
veya kar yağıyorsa değmeyin 
keyfime!”

Tiyatro sanatınızdaki 
birikiminizi gençlere 
aktarmaya hazırlandığınızı 
ve Sadri Alışık Kültür 
Merkezi’nde bir tiyatro 
oyunu yöneteceğinizi 
duyduk. Nasıl heyecanlı 
mısınız? Mutluluğunuzu ve 
bu doğrultuda hedeflerinizi 
dinlemek isteriz. 
Evet... Evet, çok heyecanlıyım. Kalbim 
çok hızlı çarpıyor. Hayatımda ilk kez 
bildiklerimi anlatacağım ve uygula-
tacağım bir  eğitmenlik serüvenine 
başlıyorum. Çok büyük sorumluluk 
hissediyorum. Çok yakında başlıyor 
eğitim sürecimiz. Yepyeni insanlar, 
oyunculuğu öğrenmek isteyen taptaze 
kafalar... Ağzınızdan çıkacak her söz 
büyük bir sorumluluk. Ben çok ciddiye 
alıyorum. Çünkü benim hocalarım bu 
ülkenin en kıymetli, en yetkin ve en 
muhteşem hocalarıydı. Her kelimeleri 
bir hayattı, her kelimeleri bir tuğla 
daha ekliyordu hayatımıza. Ben de 
beni yetiştiren hocalarım kadar iyi 
olmak, iyi öğrenciler yetiştirmek ve bu 
işi onlara doğru öğretmek istiyorum. 
Üstüme düşenin en iyisini yapabilmeyi 
ümit ediyorum. Ben hocalarımdan ne 
öğrendiysem, onlara da bunu öğretme-
ye çalışacağım.

birbirine sapasağlam tutunmuş dişli-
lerden oluşan ciddi bir iş. Ayrıca da bu 
dişlilerin uyumu çok önemli. Bir tanesi 
gıcırdasa, bozulsa veya kırılsa işin ta-
mamına yansıyor ve büyü bozuluyor.

“Ben oyuncuyum, işim rol 
yapmak…”
 
Klasik bir sorudur ama eminiz 
okurlarımız da bunu merak 
eder. Sizi bu zamana kadar 
hem dizilerde, hem filmlerde 
hem de tiyatro sahnelerinde 
gördük. Tercihiniz hangisi 
peki? Hangi alanda yer 
almak sizi çok daha fazla 
heyecanlandırıyor? 
Ben oyuncuyum... İşim rol yapmak... 
O yüzden benim için hepsi aynı heye-
can... Bir tercih yapamıyorum... Sadece 
biri sahne, diğerleri kamera... İkisine 
de bir dünya sığdırmaya çalışıyorsu-
nuz. Sahne daha geniş bir alan olduğu 
için ve yapılan bir hatanın, dil sürç-
mesinin, ezber unutmanın, ufak tefek 
kazaların geri dönüşü olmadığı için 
biraz daha zor. Orada teknik başka. 
Sahne ve kamerada sadece tekniğiniz 
değişiyor. Hepsi bu... 

Teknolojinin gelişimi ile 
birlikte internet A’dan Z’ye 
hayatımızın her alanında yer 
almaya başladı ve bu dizi 
sektörünü de içerisine aldı. 
Bugün örneğin Netflix’in 
Türkiye’de milyonlarca üyesi 
olduğunu düşünürsek, sizce 
oyuncular da bu değişim ve 
dönüşüme ayak uydurmalı 
mı? Geçen sene sevgili Haluk 
Bilginer; “Televizyonun 
geleceği artık internette” 
demişti, sizce bu doğru mu?  
Öyle görünüyor... Teknoloji gelişti 
mertlik bozuldu diyorum ben. Ben 
geleneksel bir yapıya sahibim... 
Teknolojiden de hiç hoşlanmıyorum 
aslında... Ama uyum sağlamak zorun-
dasınız. Yoksa yerinizde sayarsınız. 
Dijital ortamlardaki diziler çok daha 
kaliteli ve derli toplu oluyor. Çünkü 
7 günde 180 sayfa yazan senaristlerin 
ıstırabı,7 günde 180 sayfayı yetiştirmek 
için Çin ordusuyla savaşa girmiş kadar 
hırpalanan bir ekibin hazin sonu yok. 
Hazin son dediğim haşatı çıkmış bir 
ekibin 1 güncük repoyu - o da eğer 
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Söz gençlerimizden açılmışken, 
oyuncu olmak isteyen 
gençlerimize neler önerirsiniz? 
Ne yapsınlar, ne yapmasınlar? 
Önce çok iyi düşünsünler derim ben. 
Oyunculuk kısa yoldan şöhrete ve paraya 
kavuşma aracı değildir. Çok emek ister, 
çok fedakârlık ister. Düşünsenize sizden 
farklı birçok karaktere can vereceksiniz. 
Bu iki güzel göz, köfte dudaklar ve güzel 
vücutlarla yetirebileceğiniz bir meslek 
değil. Her rolde yeniden doğum yapı-
yorsunuz gibi... O çocuğu yetiştirirken 
nasıl emek veriyorsanız rolünüze de öyle 
emek vereceksiniz. Çok iyi düşünsünler. 
Bu konu çok uzun mesele. Çok tartışıl-
maya ihtiyacı olan bir konu. Söylenecek 
çok söz var. Üstelik çok kızdığım emek 
vermeden para kazanmak sanılan 
oyunculuk mesleğinin kolay bir iş sanıl-
masının önüne geçmek lazım. Eğitim 
şart, şart, şart... Eğitimden kastım işin 
disiplinini ve yapılması gerekenleri 
öğrenmek... Yoksa elbette kimsenin içini 
açıp yetenek yerleştiremezsiniz. Fiziksel 
güzelliklere güvenmemek lazım. Rezil 
olmak an meselesi çünkü ve örneklerini 
de görüyoruz zaten. Öğrencilerime en 
önce bunu söyleyeceğim. Ben emeksiz 
oyuncu olmak isteyenlerin amaçlarına 
alet olmak istemiyorum. Çünkü o zaman 
bir ömür verdiğim mesleğime ihanet 
etmiş olurum. Biz çok çalıştık, çok emek 
verdik, çok da acı çektik. Bütün bunları 
yok sayamam.

“Çorap candır…”
 
Ve sırada çoraplar var. Çorap 
günümüzde artık sadece bir 
aksesuar değil, kıyafetimizin 
de tamamlayıcı unsuru oldu. 
Zeynep Eronat çoraplara nasıl 
bakıyor? 
Ayyyy en sevdiğim en neşelendiğim ve 
hayatın karanlık köşelerinden kaçtığım 
en ferahlatıcı konuya geldik yaşasın. Ben 
aksesuar koleksiyonu yapan biriyim. 
Renkli, farklı, neşeli renklerle bezeli 
olan her türlü aksesuara büyüleniyorum. 
Takılar, fularlar, şapkalar, tokalar, çan-
talar veya ev aksesuarları... Doğal olarak 
çoraplar da bunların içinde. Çorap can-
dır yahu! Öyle çok çorabım var ki… Her 
çeşit, her renk, her durum için imdada 
yetişen çoraplarım... Eskimişleri bile 
atamıyorum. Eskiyenlerden köpeklerime 
oyuncak yapıyorum. Eniştemin ayağın-
daki çorabı bile zimmetlediğim vardır. 
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Yıkayıp kendi dolabıma ekledim. 
Çünkü haki yeşil üzerine rengârenk 
minik çiçekli harika bir çoraptı. Kız 
kardeşim hediye etmiş... “kız çorabı bu 
çabuk çıkart” deyip çoraptan soğuttum 
enişteyi. Çok iyi bir hamleydi bence, 
iyi ki yaptım. Yumuşacık ev çoraplarına 
bayılıyorum. Böyle pufuduk, pufuduk 
olanlara da... Yılbaşı çorapları zaten 
apayrı bir sevinç veriyor bana. Şık 
külotlu çoraplar, çizme içine giyilen 
renkli uzun çoraplar, terlik taklidi 
yapan çoraplar. Desen çok seviyorum... 
Renk çok seviyorum... Hatta bir çorap 
reklamında duyduğum ‘’ruhum desen 
desen’’ sözü tam benlik işte... Yetmiyor 
zaman zaman çorap veya patikler 
örmeyi deniyorum. Henüz beş şişle 
çorap örmeyi beceremedim ama iki 
şişle veya tığla da çok şahane çorap 
modelleri buldum. Örgü listemdeler. 
Çorap kelimesi müthiş bir ısınma 

duygusu çağrıştırıyor bende. Isınma, 
sarınma, renk, neşe... Çoraba göre 
kıyafet kombinlediğim çok olmuştur 
mesela. Çorabımın başrolde olduğu 
günlük kombinlerim vardır. Özellikle 
yeniyse o çorap bir görücüye çıkmayı 
hak ediyor diye düşünüyorum. Bir valiz 
hazırlıyorsam yaz veya kış hiç fark et-
mez önce çoraplarımı koyarım valize. 
Çorap yahu müthiş bir şey!
 

Ne tür çoraplar tercih 
ediyorsunuz? Sizin için 
çorapların hangi özellikleri 
daha çok ön plana çıkıyor? 
Rahat olması mı, renkli ya da 
klasik renklerde olması mı 
vb. 
Dediğim gibi yumuşak ve renkli, sıcak 
tutan ev çorapları en sevdiklerim. İlk 
üşüyen ayaklarımdır benim... Hele 
setlerdeyken ayakların üşümesi çok 
çaresiz bir durum. O yüzden sıcak tut-
ması çok önemli. Sonra da çizme içine 
giyilen uzun renkli çoraplar. Çok şık ve 
modern görünüyor. Bayılıyorum genç 
kızlarda... Mini etek, uzun çizme ve 
çizmeden çıkmış renkli çoraplar... Ra-
hat olmalı çorap dediğin, sıcak tutmalı 
ve yumuşacık olmalı... En zorlandığım 
çorap çeşidi naylon külotlu çoraplar... 
Giymesi ve taşıması en zor olanlar. 
Ama onlarsız da olmuyor.
 
Ayrıca çorap örmeyi çok 
sevdiğinizi öğrendik. Bize 
biraz bundan bahsedebilir 
misiniz? Bu merak nasıl 
başladı? Daha çok ne 
tür çoraplar örmeyi 
seviyorsunuz?  
Evet. Tam bir örgücü teyzeyim ben. 
Gezmeyi, gürültülü mekânları, çok 
konuşmayı hiç sevmediğim için evde 
örgü örmek en büyük zevkim. Yanın-
da çay mutlaka olacak. Hele bir de 
yağmur veya kar yağıyorsa değmeyin 
keyfime. Her şey örüyorum, bir çorap 
örmem eksikti. 4 çekmece çorabım var. 
Hala çorap örme peşindeyim. Patik 
örmekle başladım. Çevremde patik 
seven yaşlı tontonlarım var. Ördüm, 
ördüm onlara hediye ettim. Şimdi o 
patiklere uzun konçlar ekleyip kendi 
uydurduğum pratik bir model yapma-
ya çalışıyorum. Elimde 4 tane örgü var. 
Birinden bunalsam diğerine devam 
ediyorum. Şu gördüğünüz çorap 
olmaya çalışan patik de onlardan biri 
işte. Eğer başarırsam bunu da kendime 
hediye edeceğim.
 
Son olarak eklemek 
istedikleriniz…
Bu güzel sorular için çok teşekkür 
ederim. Yayın hayatınızda başarılar, iyi 
şanslar... Ve bütün okuyucularınızın 
rengârenk, sımsıcak, desen desen anı-
lar biriktirmelerini diliyorum. Hepsini 
sımsıkı kucaklıyorum... 

"Çorap candır yahu! Öyle 
çok çorabım var ki… Her 
çeşit, her renk, her durum 
için imdada yetişen 
çoraplarım... Eskimişleri 
bile atamıyorum."
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8-11 Ekim 2019 tarihleri arasında 
İstanbul Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin 
(İHKİB) organizasyonuyla 
gerçekleşen Mercedes-Benz 
Fashion Week Istanbul İlkbahar/
Yaz 2020 sezonuna katılan marka 
ve tasarımcılar kombinlerini 
çoraplarla tamamladılar. Çoraplar 
adeta aşka geldi.

FASHION WEEK’TE

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul 
İlkbahar/Yaz 2020 sezonu 8-11 Ekim 
2019 tarihleri arasında İstanbul Hazır 
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 

Birliği'nin (İHKİB) organizasyonuyla Zorlu 
PSM'de gerçekleşti. İstanbul'da moda haftası-
nın 10. yılını da onurlandıran etkinlik bu sezon 
"Together" teması ile moda endüstrisinin tüm 
paydaşlarını güçlerini birleştirmeye ve tek bir 
moda platformu etrafında yaratıcılığı paylaş-
maya davet etti.
Hafta boyunca tasarımcılar ve tasarım marka-
ları İlkbahar/Yaz 2020 hem koleksiyonlarını 
sundular, hem de The Core Istanbul çatısı 
altında satış odaklı buluşmalar gerçekleştir-
diler. Her gün ortalama 5.000 ziyaretçi olmak 
üzere hafta boyunca toplam 20.000’den fazla 
ziyaretçi defile ve sunumları takip etti.

AŞKA GELDİ
çoraplar
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Türk tasarımcılarından 
görsel ziyafet
Mercedes-Benz Fashion Week Istan-
bul ile eş zamanlı ve aynı mekânda 
gerçekleşen, 5 yıldır yerli ve yabancı 
satın alma sorumlularını, genç moda 
girişimcilerini, moda basını mensup-
larını bir çatı altında buluşturan ve 
yeni işbirliklerine zemin hazırlayan 

DB BERDAN Londra 
Moda Haftasındaki 
resmi takvimden sonra, 
MBFWI’de sezon finalini 
yaptı. Koleksiyon 80’ler 
ve 90’lar başındaki 
hip-hop ve acid house 
kültüründen ilham alırken 
baskın renkler, oversize 
batik denim kapüşonlular, 
şorta dönüşen jogger 
pantolonlar, yarasa kollu 
80’ler düğmeli gömlekler, 
eteğe dönüşen basketbol 
şortları DB BERDAN’ın 
çevreye duyarlı 
desenleriyle farklılaşıyor. 
Ve kareli birbirinden 
renkli çoraplarda eşsiz bir 
güzellik sunuyor.

Diz altı çoraplarda 
Mercedes-Benz Fashion 
Week’e damgasını vurdu. 

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; 
Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar 
Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) 
tarafından desteklenmekte.

The Core Istanbul, bu sezon 10-11 Ekim 
tarihleri arasında misafirlerini ağırladı. 
20’nin üzerinde köklü ve gelişmekte 
olan tasarımcının yanı sıra 10’a yakın 
tasarım markasının katılımıyla moda 
endüstrisine güncel ve yaratıcı çözüm-
ler sunan The Core Istanbul, bu sezon 
"Meet the Talents" alanında genç ve 
yetenekli Türk tasarımcıların hazırla-
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Birlikte olmak, bir toplulukta aynı duyguları hissetmek ve birleşmek anlamlarını 
taşıyan ‘Kith & Kin’, yeni sezonunda günümüzde eril şiddetin yaygın kültürel 
pratiğinin altını çizerek kadının toplumsal yaşamdaki önemini,  tüm insanların 
hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve 
onurlu yaşama hakkına sahip olduklarını tekrar hatırlatıyor. Marka, Mercedes-
Benz Fashion Week Istanbul bünyesinde gerçekleşen İlkbahar Yaz SS 2020 
defilesiyle 10’uncu yılını kutladı.  Mavi, pembe, siyahla bezenen büyük çiçekli 
print ve sarı, yeşil, turuncu, siyah ile bezenen minik çiçekli yapraklı print, 
tasarımcının iç dünyasını yansıttığı gibi aynı zamanda kadına dair umudu da 
yeşertmeye işaret ediyor. Kith&Kin SS 2020 koleksiyonunda likralı viskon, koton, 
şifon, likralı koton saten, ipek krep, ipek saten tercih edilmiş.Çorap seçimi de yine 
buna paralel olarak külotlu ve dantel ile puantiye süslemeleri ile dikkat çekiyor. 

İstanbul Moda Akademisi’nden 
mezun olan ve sektör 

profesyonellerinden oluşan 
bir jüri tarafından seçilmiş 

olan tasarımcılar Mercedes-
Benz Fashion Week Istanbul 

kapsamında “New Gen by İMA” 
defilesinde koleksiyonlarını 
sergiledi. Gençlerin çorap 

seçimleri oldukça renkliydi. 
İzleyicileri hayran bıraktılar. 

dıkları, sınırlı sayıda tasarımı da sektör 
profesyonelleri ile buluşturdu.  Londra, 
Milano, Varşova, Riyad ve Madrid 
gibi farklı şehirlerden Harvey Nichols 
Riyad, Studio Zeta ve Rainbowwawe 
gibi dünya çapında prestijli mağaza 
ve showroom'ları temsilen gelen ulus-
lararası satın alma sorumluları, 2 gün 
boyunca Türk marka ve tasarımcılarla 
tanışma fırsatı buldular. Mercedes-
Benz Fashion Week Istanbul, "Toget-
her" teması doğrultusunda günümüz 
moda endüstrisine alternatif bakış 
açıları sunan, modanın farklı alan-
larına ışık tutan ilham veren konuş-
macılar ve çarpıcı panellerle daha da 
zenginleşti. 8-9 Ekim tarihleri arasında 
Zorlu PSM'de bulunan Sky Lounge’da 
gerçekleşen paneller, moda endüstrisi-
nin farklı alanlarına dokunan isimleri 
bir araya getirerek disiplinler arası bir 
perspektif ve moda belleği sundu.



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
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34169, Merter, İstanbul, Türkiye
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Bacaklarınıza bir dövme yap-
tırmayı düşünüyorsunuz ama 
henüz büyük adım için hazır 
değilsiniz. Acaba çok acır mı? Ya 

da sıkılır mıyım gibi pek çok soru kafa-
nızda dolaşıp duruyor olabilir. Size bir 
haberimiz var. Artık korkmanıza gerek 
yok. Çorap markaları dövme görünü-

mü veren çorapları piyasaya çoktan 
sürdü ve bu çoraplar moda severlerden 
de tam not aldı. Çeşitli modelleri ile 
iğne altına yatmaktan korkanların son 
yıllarda tercihi olan dövme görünümlü 
bu çoraplar sadece görsel bir şölen sun-
muyor. Aynı zamanda oldukça rahat. 
Farklı bir hediye önerisi de olabilir.

DÖVME 
YAPTIRMAKTAN 
KORKANLARA 
ÖZEL ÇORAPLAR
Giyilebilir dövmelerin olduğunu biliyor 
muydunuz? Artık iğne altına yatmanıza gerek 
yok. Dövme görünümlü çoraplar çoktandır 
gardırobumuzda yerini aldı. Şık ve sıra 
dışı tasarımlarının yanı sıra rahatlıkları ile 
dikkatleri üstüne bir mıknatıs misali çekiyor. 
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Battal Çorap markasının kurucusu ve firma sahibi Bülent Bataloğlu’na başarınızın sırrı nedir 
diye sorduk. İlk cümlesi ‘Kaliteden asla taviz vermedik” oldu. Kaliteli üretiminin yanı sıra dijital 
pazarlamaya da ağırlık veren firma; yoluna emin ve sağlam adımlarla ilerliyor. 

KALİTEDEN TAVİZ YOK

Rengarenk birbirinden farklı tasa-
rımları ile Battal Çoraplara ‘mer-
haba’ deyin. 2010 yılında Battal 
Grup bünyesinde çorap sektörü-

ne adım atan Battal Çorap; bay, bayan, 
çocuk ve özellikle bebe grubunda şık ve 
güncel modelleriyle; hem iç piyasa hem 
de dış ülkeler pazarında boy gösteriyor. 
Firma aynı zamanda değişik firmalara 
butik üretim yapıyor. Çok sayıda ülkeye 
ihracat gerçekleştiren başarılı firmanın 
başında Bülent Bataloğlu var. Sorula-
rımızı içtenlikle cevaplayan Bataloğlu 

başarılarının sırrını şöyle özetliyor: 
“Kaliteden asla taviz vermedik” 
Önümüzdeki dönemde e-ticaret ve 
dijital pazarlama başta olmak üzere 
sosyal medya gibi mecralara yatırım-
larını artırmayı planlayan firmanın 
hedefi ise Türkiye’nin en büyük çorap 
üreticilerinden biri olmak ve dünyanın 
dört bir yanına Battal Çorapları ulaş-
tırmak. Bülent Bataloğlu’nun bir de 
veryansını oldu dergimiz aracılığıyla. 
Çorap sektörünün en büyük prob-
lemlerinden birinin kalifiye elaman 

bulmakta yaşanılan sıkıntı olduğunu 
özellikle vurgulayan deneyimli isim, 
bu noktada televizyon dünyasına çok 
iş düştüğünü söylüyor. Son 10-15 yıllık 
dönemde dizi ve filmlerde sadece iş 
dünyasının beyaz yakalılarla gösteril-
diğini belirten Bataloğlu’na göre bu 
durum gençleri yanlış yönlendiriyor. 
Kendisinin de ifadesi ile gençler üre-
tim sürecinde yer almalı, üretimin bir 
paydaşı olmalı ve üretmenin mutlulu-
ğunu yaşamalı. Şimdi sözü kendisine 
bırakıyoruz.

Bülent bey, klasik bir soru 
ile başlayalım. Battal Çorabı 
kısaca bizlere anlatabilir 
misiniz?
2010 yılında kurulduk, yaklaşık 10 
senedir bu işi yapıyoruz. Bay, bayan, 
çocuk ve özellikle bebe grubunda çorap 
üretiyoruz. Yurt dışı ve yurt içi satışla-
rımız devam ediyor. Avrupa, Afrika ve 
Rusya Federasyonu gibi pek çok ülkeye 
ihracat gerçekleştiriyoruz.

Kısa bir sürede ciddi bir 
başarı yakalamışsınız. Bunun 
sırrını okurlarımızla paylaşır 
mısınız?
Başarımızın sırrı kesinlikle kaliteli 
üretim yapmamız ve tasarımlarımız-
dır. Kaliteden asla taviz vermedik, 
vermeyeceğiz. Hiçbir zaman maliyeti 
düşürmek için kalitesiz mal yapmadık. 
İdollerimizi hep en iyi firmalardan seç-
tik. Taklitçilik değildi yaptığımız onlar 
nasıl ilerliyorsa, üzerine artı değerler 
katarak yapmaya çalıştık ve başarılı 
olduk. Diğer taraftan kurulduğumuz 
günden bu güne reklam ve pazarlama 
çalışmalarına ağırlık verdik. Klasik 
pazarlama araçları artık yok oldu. Eski-
den elinizde çanta ile numunelerinizi 
insanlara gösterirdiğiniz bir dönem 
vardı. Bu dönem bitti. Biz çok uzun 
zamandır e-ticaret, dijital pazarlama ve 

Bülent BATALOĞLU
Battal Çorap Kurucusu
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sosyal medyaya yatırım yapıyoruz. Bu 
yatırımlarımız artarak devam edecek.

Teknolojiye yatırım yapmayan 
firmaların kaybolmaya 
mahkûm olduğunu 
söyleyebilmek mümkün mü?
Kesinlikle… Gelecek teknolojide. 
Teknolojiyi takip etmek zorundasınız. 
Ancak bu şekilde başarılı olabilirsi-
niz. Biz Battal Grup olarak bu bilinçli 
hareket ediyoruz. İnternet sitemizi 
çağın gereklerine uygun olarak 3 kere 
yeniledik. İyi bir ekibimiz var. Ekibimiz 
içerisinde bir sosyal medyacımız bulu-
nuyor. E-ticaret ve dijital pazarlama ile 
insanlara ulaşıyoruz. Her yıl fuarlara 
katılıyoruz. İnanın, çorap sektörü çok 
zor fakat başardıktan sonra çok keyifli 
bir sektör.

Sektöre adım atmak isteyen 
gençlere neler önerirsiniz?
Sadece sermayenizin olması yeterli 
değil. Aynı zamanda çok iyi bir 
ekibinizin olması gerekiyor. Yurt dışı 
pazarlara ulaşmalısınız ve biraz önce 
de bahsettiğim gibi dijital mecralara 
yatırım yapmanız gerekiyor. Evet, çorap 
sektörü çok çetrefillidir fakat başardı-
ğınız zaman aldığınız haz ve mutluluk 
bambaşka…

“Yoruluyorsun ama değiyor”

Çorapları kişisel olarak da 
çok seviyorsunuz değil mi?
Evet, çok seviyorum. ( gülüşmeler ) 
Ürün çıktığı zaman, bir de o ürünü yurt 
dışına satıyorsam yani ihracat yapıyor-
sam çok hoşuma gidiyor. Mutlu olu-
yorum. Uzaktan izliyorum yaptığımız 
çorapları. Başarı her zaman güzeldir. 
Yoruluyorsun ama değiyor. Biz bir be-

bek büyüttük, ırmağın yarısını çoktan 
geçtik. Başarısız olma lüksümüz yok. 
Başarımız artarak devam edecek.

Sektörün belli başlı sıkıntıları 
nelerdir size göre?
Sektörün üç tane önemli sıkıntısı var. 
Aslına bakarsanız bunlar da sektörün 
kendisi ile ilgili olan sıkıntılar değil. 
Genel sıkıntılardır. Şöyle düşünün; 
üretimin üç tane ayağı var: enerji, 
hammadde ve işçilik. Üçünde de çok 
büyük sıkıntılar yaşıyoruz ne yazık 
ki. Ucuz hammaddeye ulaşamıyoruz. 
Enerji de hepimizin ortak derdi. En 
son yine elektriğe zam geldi. Enerjiye 
de ucuz bir şekilde ulaşamıyoruz. İşçi 
maliyetleri de problem. SSK primleri 
çok yüksek. Sektör olarak sıkıntılar 
had safhada. Devlet üretime destek 
vermeli. Devlet sadece üretim yapanlar 
için maliyetleri düşürebilir. Üretim ya-
pan yerlere topyekûn destek olunması 
lazım. Bankalar ve KOSGEB aracılığıyla 
finansman olarak desteklenmeli ve 
desteğe ulaşım kolaylaştırılmalı.

Peki, kalifiye eleman 
bulmakta sıkıntı yaşıyor 
musunuz?
Tabii ki… Kalifiye eleman dördüncü 
sorun. Bu memleketin sorunu. Eskiden 
Türk filmlerinde özellikle Kemal 
Sunal’ın filmlerinden hatırlarsınız 
iş hayatı fabrikada geçer. Şimdi son 
10-15 yılın dizi ve filmlerinde iş hayatı 
Rezidanslarda geçiyor. Herkes şık ofis-
lerde konfor içerisinde çalışıyor. İşçi ve 
imalat kısmı hiç yok. Hep beyaz yakalı 
çalışanlar ekran önünde mavi yakalıları 
kimse göstermiyor. Yeni yetişen gençler 
çalışma hayatının rezidansta elinde 
dosya ile gezmek olduğunu düşünüyor. 
Asıl üretim kısmını kimse göstermiyor.  
Yeni nesil üretim firmalarında çalış-
mıyor. Çünkü reklamlar, televizyonlar 
gençleri bu şekilde yönlendiriyor. 
Televizyonlarda iş hayatı rezidanslarda, 
toplantı odalarında geçiyor hep. Terte-
miz kıyafetler vb. Oysa üretim de gös-
terilmeli. Üretim yaparak ancak başka 
ülkelerle rekabet edebiliriz. İnsanların, 
ortaokulda hangi alana yatkınsa o alana 
yönlendirilmesi lazım. Eğitim sistemi 
düzeltilmeli. Dünyanın en başarılı 
ülkelerinin eğitim modellerini örnek 
almamız ve bizim örf adetlerimize göre 
bunu şekillendirmemiz gerekiyor.
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Bacak giyim, iç giyim ve plaj 
giyim kategorilerinde faaliyet 
gösteren Penti’nin yeni reklam 
yüzü Özge Gürel oldu. Özge 

Gürel ve Penti işbirliğinin ilk mey-
vesi olan reklam filminin gösterimi, 
Gürel’in ev sahipliğinde düzenlenen 

Türkiye’nin en iyi 
markalarından biri olan 
Penti 2006 yılından bu 
yana reklamlarında marka 
yüzü olarak ünlü kişileri 
kullanıyor. Penti bu yılda 
geleneği bozmadı. Özge 
Gürel, markanın yeni dönem 
reklam kampanyalarında 
boy göstermeye başladı bile. 

bir partide gerçekleşti. Filmde “Sizce 
güzellik nedir” sorusunu yanıtlayan 
ve herkesi içindeki güzelliği bulmaya 
davet eden Gürel, işbirliği hakkında, 
“Penti’nin yüzü olmak ve önemlisi de 
bu konunun altını çizebilmek beni 
çok mutlu etti. Yeni dünya düzeninde 

PENTİ’NİN YENİ  
REKLAM YÜZÜ:
ÖZGE GÜREL

güzellik algısı ikna olmak üzerine 
kurulu bence. Bir şeyler güzel deni-
yor ve hepimiz bir süreliğine de olsa 
buna ikna oluyoruz. Oysaki güzel-
lik, farklılıkları kabul etmek ve sev-
mek, sana ait olanı benimsemektir. 
Tüm zamanların değişmeyen tek 
güzellik kuralı kendin olmak ve 
iyi hissetmek. Ve tabii ki, şartlar 
ne olursa olsun, anda kalmak ve 
yaşadığımız her şeyin güzelliğini 
hissedebilmek” diye konuştu.

“Tüm kadınlar bizim için 
değerli”
Penti Giyim CEO’su Mert Karaib-
rahimoğlu ise tüm kadınların ken-
dileri için çok değerli olduğunu 
ve değerlerinin farkına varmaları, 
kendilerini daha çok sevmeleri 
ve çevrelerindeki herkese sevgi 
saçmaya devam etmelerinin en 
büyük arzuları olduğunu söyleye-
rek, “Bu reklam filminde gerçek 
güzelliğin kendi içlerinde olduğu-
nu hatırlatmak istedik Penti hep 
benimle diyeceğimiz bir yıl daha 
olacak” dedi.
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VE PERDE! 
SAHNE BEBEKLERİN
Sahne birbirinden tatlı bebeklerin… Hemde rengârenk çoraplarıyla… 
Kırmızı, beyaz, pembe, mavi ve tüm bu renklerin ötesinde farklı 
tasarımları ile bebek çoraplarını mercek altına alıyoruz. 

Bebeğin ayak bileğine kadar uzanan ve her mevsim kullanılabilir 
olma özelliğini taşıyan soket çoraplar bebeklerin gözdesi. Soğuk 
havalar dışında yazında anne ve babaların tercihi oluyor. 

Pratik ve kullanışlı olduğundan, 
patik çoraplar da tercih ediliyor.
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Hayattaki en değerli varlığımız 
çocuklarımızın ilk doğdukları 
andan itibaren en güzeline, en 
iyisine sahip olmasını isteriz. 
Özellikle ilk aylar anneliğin ve 

babalığın verdiği heyecanla gündüzle-
rimizi gecelerimize katar, okunmadık 
makale ve kitap bırakmayız. Ve hal 
böyle olunca bebeklerimize giydirdiği-
miz kıyafetlerin kalitesi de hemen ön 
plana çıkar. Bilhassa cilde temas eden 
iç giyim ürünleri hayati bir önem taşır 
çünkü. Bu noktada çorapların önemi 
tartışılmasız fazladır. 
Bu sayımızda bebek çoraplarını kaleme 
alıyoruz. Renkli, desenli, fırfırlı bebek 
çorapları farklı tasarımlarının yanı 
sıra sağlığa iyi gelen özellikleri ile de 

Bebeğin ayak bileğine kadar 
uzanan ve her mevsim kullanılabilir 

olma özelliğini taşıyan soket 
çoraplar bebeklerin gözdesi. Soğuk 

havalar dışında yazında anne ve 
babaların tercihi oluyor. 

Erkek bebekler için en çok tercih 
edilen çorap çeşidinin soket çorap 
olduğu söylenebilir. 

Düz renk, desenli, çizgili ve hayvan 
figürlü gibi çok fazla seçenek 
sunan bebek çorap modelleri, hem 
kız hem de erkek bebekler için 
rahat kullanım avantajı sunuyor. 

ebeveynler için muazzam bir değere 
sahip. Günümüzde hem bebeğinizin 
ayağını koruyacak hem de sıcak tuta-
cak onlarca çeşit çorap bulunmakta. 
Kalın tabanlı çoraplar özellikle yeni 
yürümeye başlayan bebekler için ideal 
bir tercih olurken havlu çorap çeşitleri 
ise artı rahatlıkları ile dikkat çekiyor. 
Fakat aman dikkat! Almaya karar 
verdiğiniz bebek çorap çeşitlerinin pa-
muklu, yumuşak dokulu ve tamamıyla 
sağlıklı malzemelerden üretildiğine 
emin olmayı ihmal etmeyin. 

Külotlu çoraplar özellikle kış 
aylarında bebeğini soğutan 
korumak isteyen ailelerin 
baş tacı. Son derece işlevsel 
bir çorap çeşidi olan bebek 
külotlu çoraplar birbirinden şık 
seçeneklere sahip.
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Pirelli Takvimi sadece bir 
takvim değil, aynı zamanda 
bir kültür, bir bekleyiş, bir 
inanış ve hayata aktarılan bir 

mesajdır. Her yıl büyük bir heyecan 
ve sabırsızlıkla beklenen 2020 Pirelli 

Takvimi’nin kamera arkası görüntüleri 
ortaya çıktı. Çekimler Paris ve Verona 
da gerçekleşti. Bu yıl 47'ncisinin 
çekimleri gerçekleştirilen Pirelli 
Takvimi’nin fotoğrafçısı ise İtalyan 
sanatçı Paolo Roversi. Bu yıl ki tema 

2020 PIRELLI TAKVİMİ’NDE 

JULIET’İ

Sabırsızlıkla beklenen 2020 Pirelli Takvimi’nin kamera arkası görüntüleri 
ortaya çıktı. Bu yılın teması Juliet’i aramak. Biz Juliet’i çoraplarda 
aramanın heyecanına ortak olduk. 

ÇORAPLARDA ARAMAK

Emma Watson… Onun her fotoğrafını gördüğünüzde 
hangi ara büyüdüğüne şaşırabilirsiniz. Fakat büyüdü 
ve şimdi sadece filmlerin değil moda dünyasının da 
aranan yüzü. Emma’nın Pirelli Takvimi’nde klasik bir 
topuklu ayakkabının içerisine sade ve şık bir külotlu 

çorap giymeyi tercih etmiş.

Pirelli Takvimi’nde 
kullanılan çoraplar 

kimi zamanda 
çocuksu bir hava 

katıyor. Aynı bu 
örnekte olduğu gibi.
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Pirelli,  dünyanın en önemli kauçuk imalatçılarından ve araç lastiği tedarikçilerinden. Firma birçok 
otomotiv üreticisine lastik tedariki sunuyor. İngiltere’de bulunan Pirelli, 1963 yılından bu yana Pirelli 
Takvimi’ni düzenliyor. Firmanın en başarılı reklam çalışmasını böylelikle yaptığını söyleyebilmek 
mümkün. Çünkü bu takvim, bildiğiniz hiçbir takvime benzemiyor. Pirelli Takvimi’ne sahip olmak için 
de bu takvim içerisinde yer almak için de hatırı sayılır bir müşteri yahut ünlü bir kişi olmalısınız. Aksi 
takdirde bu takvime ulaşmanız bir hayli imkânsız gibi görünüyor. Her sene yeni bir yıla özel olarak 
çıkarılan ve Pirelli’nin bir takım müşterilerine hediye statüsünde verdiği takvim, çoktandır bir efsane.

PIRELLI TAKVİMİ’NDE OLMAK BİR AYRICALIK

Fransız – İtalyan sanatçısı Stella 
Roversi de her zamanki gibi muhteşem 
bir görünüme sahip. Roversi siyah 
takımının altına giydiği siyah çorapları 
ile güc ve ihtişamı simgeliyor.

2020 takviminde kadının zarafeti ve 
kırılganlığı ön plana çıkıyor.

Çekimler Paris ve Verona da 
gerçekleşti. Bu yıl 47'ncisinin çekimleri 
gerçekleştirilen Pirelli Takvimi’nin 
fotoğrafçısı ise İtalyan sanatçı Paolo 
Roversi.

Çinli şarkıcı 
Chris Lee’nin 
topuklu 
ayakkabıların 
içerisine 
giydiği beyaz 
çoraplar 
dikkatleri 
çekiyor ve 
muazzam 
bir güzellik 
sunuyor.

ise Juliet'i Aramak. ''Ben hala Juliet'imi 
arıyorum ve tüm hayatım boyunca da 
arayacağım. Çünkü, Juliet bir rüya'' 
açıklaması yapan Roversi, Juliet'i 
9 ünlü isimle tekrar yorumladı. Bu 
kişiler arasında İngiliz aktrisler Claire 
Foy, Mia Goth ve Emma Watson, 
Amerikan aktrisler Indya Moore, Yara 
Shahidi ve Kristen Stewart, Çinli şarkıcı 
Chris Lee, İspanyol şarkıcı Rosalia ve 
Fransız-İtalyan sanatçı Stella Roversi 
bulunuyor.
Kamera arkası görüntülerde 9 ünlü 
ismin giydikleri çoraplar dikkat çekiyor. 
Bu çoraplar kimi zaman kadının gücünü 
temsil etme de yardımcı bir öğe görevini 
üstlenirken, kimi zamanda ünlü isme 
sıra dışı ve bohem bir hava katıyor. 2020 
Pirelli Takvimi’nde Juliet’i çoraplarda 
arıyoruz. Bir arayış hiç bu kadar keyifli 
ve de güzel olmamıştı. 



48

İNOVASYON

Birbirleri ile eşleşmeyen çorap-
larınız olsa ne olurdu? Pals 
Socks çorap markası, çocuk-
lara farklı arkadaşlara sahip 
olmanın ne kadar eğlenceli 

olduğunu göstermek için birbirleri 
ile eşleşmeyen çoraplar üretti ve bu 
sorunun cevabını verdi. Çocuklar bu 
çorapları çok sevdi! Ejderha ve arkadaşı 
tek boynuzlu at, uğur böceği ve arkadaşı 
tırtıl, kurt adam ve arkadaşı zombi ya 
da kurt ile arkadaşı koyun başta olmak 
üzere çeşitli karakterler ve tasarım-

lar içeren bu çoraplar artık yüzlerce 
çocuğun en yakın arkadaşı olmanın 
mutluluğunu yaşıyor.  Pals’ın yaratıcısı 
Hannah şöyle diyor;  “Gezegenimiz, hep 
birlikte yaşayabilsek ve arkadaş olabile-
ceğimizi söylesem, yaşanacak daha iyi 
bir yer olmaz mıydı? Bu Pals Çorapları-
nın ilham kaynağı.”

Ejderha ve tek boynuzlular 
arkadaş olursa
Marka başlangıçta sadece eldiven 
yapıyormuş. Kendilerine mücadele 

PALS SOCKS ÇORAPLARI,
ÇOCUKLARA SEVGİ VERİYOR
2015 yılında hayata gözlerini açan Pals Socks çorap markası, çocukların farklı arkadaşlarla tanışmanın 
güzelliğini anlayabilmeleri için birbirleri ile eşleşmeyen çoraplar üretti. Tırtıl ile uğur böceği arkadaş 
olmazmıymış hiç diyen Pals yaratıcıları böylelikle “Çocuklara sevgi yayıyoruz” diyorlar.
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eldivenleri diyorlarmış hatta. Çünkü 
bu eldivenlerin tasarımları birbirleri-
ni yiyor gibi gözüküyorlarmış. Fakat 
sonrasında bu mücadele eldivenleri ço-
raplara dönüşüyor. Çoraplarda aynı el-
divenler gibi yine birbirlerini yiyor gibi 
gözüküyorlar. Hannah ’tan dinlemeye 
devam ediyoruz: “Başlangıçta mücade-
le eldivenleri olarak başlayan şey, çok 
daha anlamlı bir şeye dönüşmüştü. El-
divenler uyumsuz hayvan çoraplarına 
dönüştü. Eğlenceli ve renkli bir çocuk 
markasını güçlü bir mesajla yaratmak 
istedim. Yeni şeyler denemenin, yeni 
yerler keşfetmenin ve her türlü arkadaş 
edinmenin harika olduğu benim kişisel 
inancım. Hayat daha ilginç, heyecan 
verici ve huzurlu. Ya tüm çocuklar bu 
farkın harika olduğunu düşünmeye 
başlasalardı? Hepimizin eşleşmemesi, 
aynı fikirlere sahip olmamamız veya 
aynen aynı görünmememiz harika bir 
şey mi? Gelecekteki küresel vatandaş-
larımıza kapsayıcılık ve kabullenmeyi 
teşvik etmek için ilham verebilirsek ne 
olur? Evet, ejderhalar ve tek boynuzlu-
lar en iyi arkadaş olabilirler.”

Çocuklar gülsün diye
Hannag Pals Socks çorapları ile birlikte 
sevgi yaydıklarını söylüyor. Fakat tatlı 
ve sıra dışı çorap markası sevgi yaymak-
la kalmıyor aynı zamanda bunu yardım 
kuruluşları ve organizasyonlarla des-
tekleyerek somutlaştırıyor. Hannah’ın 
sözlerine kulak vermeye devam ediyo-
ruz: “Görevimizin sadece sevgi kısmını 
yaymakla kalmıyor, aynı zamanda geri 

vermemiz de bizim için önemli. Pals 
Çorap, günlük varlığımızı daha mutlu, 
daha nazik ve daha huzurlu hale getir-
mek için benzer hedefleri olan farklı 
organizasyonlarla çalışır.”  Örneğin 
Pals Socks, 2009 yılında Sophie Harris 
tarafından kurulan Şanslı Bilezik oluşu-
muna destekte bulundu. Şanslı Bilezik, 
tamamen gençler tarafından işletilen 
kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Dünya 
çapında çeşitli tıbbi zorluklarla karşı 
karşıya kalan çocuklar ve gençler için 
“Gülümseme Paketleri” hazırlıyor. Pals 
Socks da birçok çocuğa gülümseler 
getirmek için kuruluşa çorap bağışında 
bulundu.

Bu çoraplar sadece süper 
sevimli ve inanılmaz derecede 
rahat değil, aynı zamanda alt 
kısımda kaymaz sapları var. 
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Sıcak havalar yerini sonbaharın güzelliğine bırakırken, kışın çetin şartlarına girmemize sayılı 
günler kaldı. Son yılların gözdesi Loafer modeli ayakkabılar kaldırıldıkları dolaplardan çoktan 
çıktı. Şimdi bu ayakkabıları çoraplarla kombinleme zamanı. Hem şık hem de masküler bir hava 
kazanmak isteyenlere son trend; loafer with socks!

LOAFER WITH SOCKSSONTREND

Loafer ayakkabılar bu 
dönemde kalın tabanlarıyla 
dikkat çekiyor. Kalın tabanlı 
bir loafer ayakkabının 
içerisine kısa yahut diz altı 
çoraplar tercih edebilirsiniz.
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Loafer ayakkabıların değişik 
detayları olanları da mevcut. 
Bu değişik detaylar, farklı 
detaylarla süslenen çoraplarla 
muhteşem bir uyum sergiliyor. 

Her yıl yeni bir ayakkabı mo-
deli çıkıyor ve bir önceki yılı 
aratmıyor neredeyse… Fark-
lı tasarımı ve rahatlığı ile son 

yılların gözdesi ve uzun süre daha 
tahtını kimseye kaptırmamakta 
kararlı olan Loafer modeli ayakka-
bılarsa vazgeçilmezimiz oldu. Mo-
da tasarımcıları bu trende artı bir 
değer kattılar ve Loafer ayakkabıları 
kısa çoraplarla giyme akımı başladı. 
Hem kadınların hem de erkekle-
rin favorisi Loafer ayakkabılara 
çoraplar çok yakıştı ve maskülen bir 
hava yarattı. İş hayatının koşuş-
turmacasında ve günlük hayatın 
akışında konforlu bir hizmet sunan 

Loafer ayakkabıların çok sayıda 
çeşidi mevcut. Kimi daha klasik bir 
yapıya sahipken kimi çeşidi ise kolej 
ayakkabılarını andırıyor. Fakat 
hangi çeşidi olursa olsun içerisine 
giyilen çoraplar, bakanı bir daha 
baktırıyor abartısız. Ünlü ayakkabı 
markası Gucci bu furyadan etkile-
nen markalardan biri oldu örneğin. 
2019 2020 modellerinin tanıtıldığı 
defilede Gucci mankenleri Loafer 
ayakkabıların içerisine kısa çoraplar 
giyerek sahneye çıktılar. Gucci’nin 
yanı sıra Beymen’in rugan Loafer’la-
rı da oldukça popüler.  Kemal Tan-
ca, Hotiç, Elle ve daha çok marka 
Loafer’ları çoraplarla kombinliyor.

Eteklerlede harika bir uyum 
sergiliyorlar.
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Loafer ayakkabıları 
çoraplarıyla birlikte kısa 
paça pantolonlarınızla 
da kombinleyebilirsiniz. 
Günümüz iş kadınları bu 
kombinle maskülen bir 
hava estiriyor.

Daha cool ve stil 
sahibi gözükmek 
istiyorsanız Loafer modeli 
ayakkabıların içerisine bu 
kısa çoraplardan giymeyi 
unutmayın.

Loafer ayakkabıların 
içerisine file çoraplarda 
çok yakışıyor

Loafer ayakkabıların 
içerisine mutlaka 
kombinlenen çoraplar, 
spontane bir güzellik 
sunuyor. Moda 
tasarımcıları ikiye 
ayrılmış bir durumda. 
Kimi çorapların bu 
ayakkabılar içerisinde 
daha düz durmasını 
isterken, kimi ise çorapları 
özgür bırakmaktan yana. 
Çorapları kat kat bile 
giyiyoruz bu ayakkabılar 
içerisinde. 
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ÇORAP SEVERLERDEN MESAJINIZ VAR:
“RENGÂRENK ÇORAPLARA BAYILIYORUZ”

Çoraplar, tüketicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kışın en soğuk günlerine girmemize sayılı 
günler kala, sıcacık havaları fırsat bilen çorap tutkunları en güzel fotoğrafları ile dergimizin bu 

sayısını da güzelleştirdiler. Birbirinden renkli çorapları kıyafetleri ile kombinleyen çorap tutkunları, 
çoraplarım olmadan asla diyecek kadar çok seviyorlar çorapları! Ortak düşünceleri: “Rengârenk 

çoraplara bayılıyoruz” oldu. Kimi sigortacı, kimi öğretmen… Bambaşka hayatlar yaşayan bu 
insanların tek bir ortak paydaşı var. Bu da her birinin aslında bir çorap tutkunu olması. 7’den 77’ye 

çoraplar insanları bir araya getirmeye devam ediyor. 

Muhammed Akdeniz 
 Grafiker / 37 yaşında

Cansu Meşedilci
Editör / 29 yaşında

Kombinime uyan 
ve kendimi en 

rahat hissettiğim 
hale ulaştıran bir 

çorap beni işte 
böyle mutluluktan 

havalara uçurabilir. 
Ne mutlu bana 

ki, çoraplara olan 
düşkünlüğüm bu 
güzel Çorapland 

dergisi sayesinde 
çok daha arttı. Artık 

bir kombin yaparken 
çorabın stilimi nasıl 

öne çıkardığının 
farkındayım. Kilotlu 

çoraplarda tercih 
ettiğim kabartmalı 

desenler sade stilimi 
şıklaştıran en güzel 

detaylar arasında. 
Ayrıca  geometrik 

çizimleri olan 
tasarımlarla da  aşk 

yaşadığımızı itiraf 
ediyorum!

Çoraplara olan ilgim 
çocukluğumdan bu yana vardı. 
Hatta renkli çorap giymek 
istermişim ve bir mağazaya 
girdiğim zaman renkli çorap almak 
için tuttururmuşum. Çorap denildiği 
zaman nedense sadece kadınlar 
geliyor ilk başta akla. Oysa özellikle 
son yıllarda çorap markaları biz 
erkekler içinde değişik çorap 
trendlerini piyasaya çıkardılar. Son 
gelişmelerden gayet mutluyum. 
Takım elbiselerimin altına çorap 
giymeden asla! Toplantılarda beni 
tamamlayan en önemli aksesuarım, 
çoraplarım!
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Ezgi Denizhan Hasçelik 
Sigortacı / 28 yaşında

Ronya Akdeniz
 Prenses
3,5 yaşında

Mehmet Emin Serdar
Teknik Destek Uzmanı 

29 yaşında 

Çoraplarımı kıyafetime 
göre seçiyorum. 

Bence bir bütün. 
Kombinlediğim 

kıyafetleri gözümde 
canlandırıp en son çorap 

uyumuna geçiyorum. 
Ve kombinimin son 

ayağı da tamamlanmış 
oluyor. Favorim ise bilek 

boyu pantolonlarımın 
altında gözüken 

çoraplar…  Bazen 
canlı, bazen pastel, 

bazen çizgili çoraplar. 
Aslında en güzel ayrıntı 
diyebiliriz. Ruh halimizi 
belki o küçük ayrıntılar 

yansıtıyor. Rengârenk 
çorap giyindiğim zaman 
daha enerjik olduğumu 

hissediyorum. 

Dünyalar tatlısı 3,5 
yaşındaki Ronya’nın 
mesleği prenses. O ve 
onu tanıyan herkesin 
prensesi çünkü. Oyun 
oynamayı ve parkta 
arkadaşları ile birlikte 
zaman geçirmeyi çok 
seviyor. Çoraplarsa, 
favorisi. Özellikle çok 
sevdiği pembe elbisesini 
giydiği zaman rengarenk 
külotlu çoraplar giydiriyor 
annesi. Aynaya baktığı 
zaman kendini çok mutlu 
hissediyor Ronya. Birde 
fırfırlı pembe çorapları 
var bu küçük tatlı kızın. 
Onlar olmadan asla. Bir 
diğer tercihi ise fiyonklu 
ve ponponlu çoraplar! 
Karikatürlü çorapları ise 
hiç saymıyoruz bile.

Herkese merhabalar! 
Ben Mehmet... 
Mehmet Emin 
Serdar... Tam bir çorap 
aşığıyım. Bayılıyorum 
takım elbiselerimin 
altına soket çoraplar 
giymeye. Özellikle 
koyu renklerde soket 
çoraplar favorim. Tabii 
ki giydiğim çorapların 
kalitesi de çok önemli. 
Kaliteden asla taviz 
vermem. Verilmemeli 
de. Sizi siz yapan 
kıyafetlerinizdir ve bu 
noktada çoraplar en 
başlıca aksesuarlardan 
biri. Hafta sonları 
ise renkli çorapların 
zamanı.  Hayat tüm 
renkleri ile çok güzel.

Yakup Gümüş
Gezgin / 30 yaşında

Daha yeni  Hindistan’dan döndüm. Seyahat etmeyi çok seviyorum. Alıyorum elime sırt 
çantamı, yüreğim nereye götürürse oraya gidiyorum. Tabii ki çoraplarım olmadan asla! 
Seyahat ettiğiniz zaman ayaklarınızın çok rahat olması gerekiyor. Bazen hosteller de bazen de 
otellerde kalıyorum. Şayet sizde bir gün dünyayı gezmek istiyorsanız yanınızda mutlaka birkaç 
çift çorap götürmelisiniz.
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Berkay Yalçınkaya
Foto muhabiri / 27 yaşında

Özgüner Hasçelik 
Ofis boy / 34 yaşında 

Sinan Kayrancı
Reklamcı / 40 yaşında 

Ben bir foto 
muhabiriyim. 

Sadece İstanbul 
değil, Türkiye’nin 

dört bir yanını işim 
gereği geziyorum. 
Her gün saatlerce 
ayakta durduğum 

oluyor. İşte o 
zamanlarda 

imdadıma 
çoraplarım yetişiyor. 
Her çorabı giymem. 

Rahat olmalı her 
şeyden önce. 

Kendimi özgür 
hissetmeliyim. 

Desenli ve grafik 
desenli çoraplar 

favorim. Özellikle 
kısa pantolonlarımın 

altında çok hoş 
duruyorlar. Sadece 

belirli marka 
çorapları tercih 

ediyorum. Bu 
tercihim işimi daha 

güzel ve profesyonel 
yapmama bile 
neden oluyor. 

Genelde çorap 
giyinmeyi severim, yaz 
aylarında vazgeçilmez 
çoraplarım tabiiki de 
babet çoraplarıdır. 
Renk tonlarına dikkat 
etmeyi severim 
koyu mat renkleri 
tercih ederim. Yün 
çorapların dokusunu 
ve ayaklarıma verdiği 
rahatlığı anlatamam 
çok güzel bir his. 
Çoraplarımı severek 
giyinirim ve her gün 
dışarı çıkarken, işe 
giderken üzerime 
uydurduğum 
giysilerime de 
uygun olarak güzel 
çoraplarımı seçerek 
giyerim. Çorap 
günlük hayatımın 
vazgeçilmezidir.

Çorapland ailesine 
merhabalar! Eskiden 
çoraplarımı önemsemez, 
eşim bana nasıl 
çoraplar alırsa onları 
giyerdim. Fakat zaman 
geçtikçe bazı çorapların 
ayağımı sıktığını ve 
beni rahatsız ettiğini 
fark ettim. Renkleri de 
benim için önemliydi. 
Haftada en az üç kez 
toplantıya katılıyorum. 
O zamanlarda ayaklarımı 
rahat ettirecek ve 
takım elbisemin altına 
uygun renkte giyeceğim 
çoraplar çok önemli. 
Toplantılar dışında 
günlük hayatımda spor 
giyiniyorum. Bu yüzden 
spor ayakkabılarımın 
içerisine soket çoraplar 
tercih ediyorum. Sizde 
tercih edin, inanın 
pişman olmayacaksınız. 

Berfin Ekinci
Öğretmen / 23 yaşında

Yaşasın çoraplarım! Rengârenk çoraplara bayılıyorum. Şimdi kış 
geliyor. Elbiselerimin altına renkli külotlu çoraplar giyeceğim 
için çok mutluyum. Kırmızı, mavi ve hatta beyaz… Yürüyüş 
yapmayı çok seviyorum. Bu zamanlarda spor ayakkabılarımın 
içerisine, lastiği ayağımı acıtmayan renkli çoraplar giymeyi 
tercih ediyorum. Çoraplar, bizler farkında olmasak da 
hayatımızın aslında merkezinde yer alıyor ve elbisenizi 
çorapla kombinlediğiniz zaman kendinizi çok ama çok iyi 
hissediyorsunuz.
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Pembe Panter’i sevmeyen var 
mı? 60’lara damgasını vuran ve 
aradan geçen yıllara inat hala bir 
fenomen olan Pembe Panter’in 

sevimli halleri dün gibi aklımızdadır 
ve aslında herkes için bir değer ifade 
eder. Pembe rengi ile adeta bütünle-
şen ve jenerik müziği dillere pelesenk 
olan Pembe Panter ünlü çorap markası 
Happy Socks ile iş birliğine gitti.

Sadece farklı bir pembe bakış
Peki ama nasıl? Hemen açıklayalım… 
Birbirinden eğlenceli çorapları ile 7’den 
77’ye her kesime hitap eden Happy 
Socks1964 Pink Panther filminden 
esinlenerek yeni bir koleksiyona imza 
attı çünkü. Pembe Panter’in maceracı, 
meraklı ve eğlenceli olduğu bilinir ve 

HaPPys socks’ın Pembe Panter ile 
yolculuğu başlıyor
Başlı başına bir fenomen olan, çocukluğumuz, müziğini asla aklımızdan çıkaramadığımız Pembe Panter, 
Happy Socks’ın yeni koleksiyonu ile tarihin tozlu sayfalarından çıkıp yanı başımıza geliyor. Maceracı 
dedektif çoraplarda da bir hayli eğlenceli.  Hedef; dünyayı daha eğlenceli ve renkli bir hale getirmek.

bu çoraplar tam da bunu temsil ediyor. 
Happy Socks, onları sadece 60'ların ken-
dine özgü görünümüne sahip olmak için 
tasarlamakla kalmadı, aynı zamanda 
“Pink Big” mantralarını vurgulamala-
rını istedi. Bu çorapların arkasındaki 
mesaj, “Her sorunun bir cevaba ihtiyacı 

yok. Sadece farklı pembe bir bakış açısı 
gerek” Çoraplarda eğlenceli pembeler, 
parlak portakallar ve ilginç ama yaratıcı 
tasarımlar dikkat çekiyor. Renklerde ise 
tabii ki pembe ve sarı renkleri ağırlıkta. 
Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen bu 
pembe çorapları yedi farklı çeşide sahip.

Happy Socks yetkilileri Pembe Panter’den dünyayı 
daha renkli ve eğlenceli bir yer haline getirmek için 

ilham aldıklarını söylüyorlar.
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SAĞLIK

Yurt dışında pek çok kurum ve kuruluş sokakta kalanlara 
yardımcı olmaya ilk çoraplardan başlıyor. Çünkü yapılan 
araştırmalara göre evsizlerin birinci ihtiyaçlarından biri. Çorap 
kullanımı pek çok hastalığın önüne geçiyor. 

Hastalık ayları kapıda… Kışı çok seviyoruz 
ama birde hasta olmasak. Şayet sizde doğal 
yöntemlerle grip başta olmak üzere, kış 
hastalıklarından korunmak istiyorsanız bu 
öneri çok hoşunuza gidecek. 

GRİPTEN ÇORAPLARLA 
KORUNUN

Kışın en soğuk zamanları-
na girmemize sayılı günler 
kaldı. Şimdiden hapşırmaya 
ve grip olmaya başladık bile. 

Hastalıkları Kontrol ve Önleme 
Merkezi’nin raporuna göre insanların 
soğuk algınlığı ve gribe en çok yaka-
landığı dönem Aralık ve Mart ayları. 
Tabiiki bunun önüne geçebilmek 
mümkün. Bunun için ilaç takviyesi 
de yapabilirsiniz ya da daha doğal 
yöntemlere başvurabilmekte müm-
kün. Yeşil çay ilk akla gelen çözüm 
olabilir. Fakat bizim şimdi size çok 
daha farklı bir önerimiz var. Uzman-
lar tüm hastalıkların önce ayağın 
üşütülmesi ile başladığından hem 
fikir. Hal böyle olunca ayakları ko-
ruma altına almak ve sıcak tutmakta 
fayda var. Çorap markaları şimdiden 
pofuduk, ayaklarımızı sıcacık saran 
çorapları piyasaya sürmeye başladı. 
Fakat tüm bunların ötesinde şimdiki 
önerimiz, ayaklarınızı bilimsel olarak 
da ısıtacak cinsten: Elektrikli ayak 
ısıtıcı çorap…

Strese birebir
Evet, yanlış duymadınız. Teknolo-
jinin gelişimi tekstil ve hazır giyim 
dünyasında da kendini gösterdi 
ve teknik tekstil ürünleri çoktan 
hayatımızın merkezinde yerini aldı. 
Elektrikli ayak ısıtıcı çoraplar; ayakla-
rımızı ısıttığı gibi bu sayede pek çok 
hastalığında önüne geçebiliyorsunuz. 
Düzenli kullanıyor olmanız şartıyla 
tabiiki. Örneğin; grip olunduğu za-
man en büyük sorunlardan biri bal-

Şayet gripten korunmak için bambaşka yollar arıyorsanız, 
elektrikli ayak ısıtıcı çoraplardan çok daha ilginç bir yöntem 
olduğunu biliyor muydunuz? Islak çoraplar… Yatağa ıslak çorapla 
girmenin grip semptomlarını hafiflettiğine inanılıyor. Best 
Health’te yayımlanan makaleye göre bu yöntem ayaklardaki kan 
akışını hızlandırıyor ve gribe karşı vücudunuzu koruma altına 
alıyor. Ayrıca ıslak çoraplar ayaklarınızdaki damarları daraltarak 
da kan dolaşımınızı artırmanıza yardımcı oluyor. Peki, bunun için 
nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Birinci madde, önce ayağınızı 
sıcak suya sokmanız. Bu su ayağınızı yakacak kadar sıcak olmasın 
ama çok soğuk ya da ılıkta olmaması gerekiyor. İnce bir çift 
pamuklu çorabı soğuk suya batırmakla başlayın işe. Uyurken bu 
çorapları ayağınıza giyin. Islak çorapların üzerine de bir çift kuru 
yün çorap giyin. Ve sabaha kadar ıslak çoraplar ısınıp kuruyacak 
ve inanın siz kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.

SAĞLIK İÇİN ISLAK ÇORAP MI?

gam atımıdır. Eğer ilaç kullanmadan 
doğal bir şekilde balgam atabilmek 
istiyorsanız, elektrikli ayak ısıtıcı ço-
raplar bunun için varlar. Öksürüğe de 
iyi gelen bu çoraplar özellikle akşam 
vakitlerinde, şayet yoğun bir iş günü 
geçirdiyseniz dinlenmenize de yar-
dımcı oluyor. Bilhassa sürekli ayakta 

kaldıysanız, elektrikli ayak ısıtıcıların 
yorgunluğunuzu alacağından ve stre-
sinizi azaltacağından emin olabilirsi-
niz. Elektrikli ayak ısıtıcıların yüksek 
tansiyona, ağrılarınızın dinmesinde 
de birebir olduğunu ve kadınların 
adet düzensizliğine iyi geldiğini de 
belirtmekte fayda var. 
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ARAŞTIRMA

Ülkemizde ve dünyamızda doğru logo tasarımı ile müşterilerin hafızasına kazınan pek çok çorap 
markası bulunmakta. Sadece bizlerin bilinç altına marka sevgisini vermekle kalmıyorlar, aynı zamanda 
doğru bir strateji ile enerji ve heyecanımızı da yükseltiyorlar. 

Kaba hatları ile bir kurumun 
yahut kuruluşun kendisini 
tanıtmak ve diğer markalardan 
ayrılmasına vesile olmak için 

tasarlanan işaretlere ‘logo’ diyoruz. 
Logo bir nevi bir grafik işaret, amblem 
veya sembol olarak da ifade edilebilir. 
Soyut ve figüratif bir tasarıma sahip 
olabileceği gibi sadece sözcüklerden de 
oluşabilir. Peki, bu kadar mı? Kesin-
likle hayır. Aslında logolar söz konusu 
firmanın imzasıdır, en güzel pazarla-
ma aracıdır. Bizler farkında olsak da, 
olmasak da… Çünkü logo sayesinde 
dünyaya kendinizi çok daha rahat bir 
şekilde anlatıyor ve doğru logo tasarımı 
ile firmanızı piyasada en üst seviyelere 
kadar taşıyabiliyorsunuz. 

Tanınmak için başarılı 
logo şart
Bazı logo tasarımları o kadar başarılı 
olmuştur ki, abartısız bir şekilde firma 
hizmetlerinin önüne bile geçtiğini söy-
leyebilmek mümkün. Ve her bir logo 
firmanın amacını, hedefini, hikayesini 
anlatır tüketicilerine. Örneğin; dünya-
da en çok tanınan markalar arasında 
yerini alan Mercedes’in üç ayaklı yıldız 
figürü markanın kara, hava ve sudaki 
gücünü temsil ediyor. Mercedes-Benz 
dünyada en çok tanınan marka olması-
nın yanı sıra aynı zamanda en çok çalı-
nan figür olarak da ilk sırada yer alıyor. 
Tarihteki ilk bilinen logo tasarımı ise 
Stella Artois isimli bir içecek markasına 
ait. 

Calzedonia’nın sade ve  
şık logosu
Bugün günümüzde logo ve amblem-
lerin gücünü, tüketiciler üzerindeki 
etkisini bilmeyen neredeyse yok. Çorap 
markaları da bu güç ve ihtişamla hiz-
metlerini logo ve amblemleri ile birlikte 

LOGON SANA KİM  
OLDUĞUNU ANLATIR

anlatıyorlar. Dünyaca ünlü İtalyan ço-
rap markası Calzedonia bunlardan biri.  
1987 yılında bayilik satış ağı oluşturarak 
kadın, erkek ve çocuk kategorisinde 
plaj ürünleri ve çorap satışında fark 
yaratmak  amacıyla Verona’da kurulan 
markanın bugün dünya  çapında 
4000’den fazla mağazası bulunmakta. 
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Hırs, fedakarlık, aşk ve kararlı projeler 
Calzedonia’nın başarısının arkasındaki 
değerler olarak ifade ediliyor. CEO 
Sandro Veronesi’nin sözleri de bir diğer 
başarı nedeni olarak gösterilebilir: 
“Hayatta işimizde olduğu gibi seyirci 
değil, aktör olmalıyız.” Calzedonia 
Grubu, en iyi reklam kampanyalarına 
imza atıyor ve en iyi model ile fotoğraf-
çılarla çalışıyor. Hedef hep ürünlerde 
olduğu gibi pazarlamada da en iyisini 
yakalamak olmuş. Firmanın en iyiye 
olan tutkusu logosunda da kendini gös-
teriyor. Marka, logosunda sade ve şık 
bir tasarıma yönelmiş. Büyük harflerle 
siyah ve beyaz kombine edilmiş. Marka 
uzmanları başarılı logo çalışmalarında 
sadeliğin ve anlışılabilirliliğin doğru bir 
karar olduğunun özellikle altını çiziyor. 

Happy Socks logosu  
çoraplar gibi enerji dolu
Dünyaya mutluluk yaymak için kuru-
lan Happy Socks çorapları da logosu-
nun gücünü doğru bir şekilde kullanan 
markalardan biri.  Bugün 90 ülkeye 
ihracat yapan marka, dünyanın dört 
bir yanındaki konsept mağazaları ile 10 
binden fazla moda giyim butiğinde yer 
alıyor. Birbirinden renkli ve neşe veren 
bu çorapların logosu da tabii ki neşeli… 
Yine sadece sözcüklerden oluşan 
Happy Socks logosunda Calzedonia’da-
ki gibi her biri büyük değil, sadece H 
ve S harflerinin büyük olmasına karar 
verilmiş. Fakat yazı karakteri sadelikten 
biraz uzak olsa da, şüphesiz ki marka-
nın yaratıcıları logonun çoraplar kadar 
neşe ve enerji vermesi için bu yola baş-
vurmuşlar. Siyah renginin kullanıldığı 
Happy Socks logosuna bakıp gülümse-
memek neredeyse imkansız gibi.

dö-
nemde 
oldukça başarılı 
bir reklam kampanyasına imza atan 
markanın kırmızı bir kutunun içerisine 
beyaz renkli sözcüklerden oluşan logo-
su o kadar başarılı olmuştur ki, bir dö-
nem sadece çorap denildiği zaman akla 
ilk Müjde Çorapları geliyordu. Ve tabii 
ki logosu. Kırmızı ve beyaz rengi, satış 
ve pazarlama sektöründe oldukça kul-
lanılan renkler. Bilhassa kırmızı satışın 
rengidir ve yüksek enerjiyi ifade eder. 
Marka bu renkleri kullanarak oldukça 
doğru bir karar strateji uygulamış.

mutluluğunu yaşıyor. Penti doğru pa-
zarlama stratejileri uygulayan önemli 
firmalardan biri. 2006 yılında çorap 
sektöründe ilk kez ünlü kişileri reklam-
larında marka yüzü olarak kullanmaya 
başlayan Penti, 2013 yılında logosunu 
ve kurumsal rengini yenilemiş. Pembe 
renkli logosuyla Penti çorapları, Ka-
dınların gücünü ve özgürlüğünü temsil 
ediyor.

Şarkısı gibi logosu da bir 
klasik: Müjde çorapları
"Müjde Müjde size, Parizien’den Müj-
de® size" cingılı ile hafızalara kazınan 
Türkiye’nin en bilinen markalarından 
biri olan Müjde Çorapları sıradaki mar-
kamız. 1981 yılında üretilmeye başlanan 
ve o yıldan günümüze kadar başarı ile 
ulaşmayı başaran Müjde Çoraplarını 
bilmeyen neredeyse yok gibidir. Çıktığı 

Kadınların gücü 
Penti logosunda
Türkiye’de 60 ilde 300’den fazla, yurt 
dışında ise 29 ülkede 106 mağazası 
bulunan Penti’den bahsetmezsek 
olmaz. Başta Balkan ülkeleri olmak 
üzere Amerika’dan Suudi Arabistan’a, 
İngiltere’den Moğolistan’a kadar 
dünyanın birçok yerinde her milletten 
insana Penti giydirdiklerini söyleyen 
marka yöneticileri, markanın her geçen 
gün büyümesinin haklı gurur ve de 

Sevgi ve huzurun logosu;
One Two Sock
Nisan 2018 yılında çorap sektörüne 
adım atan One Two Sock markası, 
renkli ve birbirinden sıra dışı çorap-
ları ile kısa sürede sektöre adını altın 
harflerle yazdırdı. Çorapları tasarlar-
ken hayatlarında önemli yere sahip 
şeylerden ve içlerini ısıtan ve mutluluk 
veren küçük şeylerden ilham aldıklarını 
özellikle belirten ekip, tasarımın gücü-
ne fazlasıyla inanıyor. Markanın logo 
tasarımı da bunun en güzel kanıtı. Logo 
hem sözcüklerden hem de grafikten 
oluşuyor. Beyaz ve turkuaz renginin 
kullanıldığı tasarım, tüketicilere mut-
luluk, huzur ve enerji veriyor. 
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FUARLARA ÇORAP DAMGASINI VURUYOR
Bu yılın birbirinden değerli fuarlarına yine çorap damgasını vuruyor. Dünyanın dört bir yanında gerçekleşmek 
için gün sayan tekstil ve hazır giyim fuarlarında çoraplar ön plana çıkıyor. Ülkemizden İtalya’ya kadar 
önümüzdeki dönem gerçekleşmesi planlanan fuarlara kısaca göz attık.

Çorap üreticileri Avrasya’nın en 
büyük iplik fuarında
Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 
katılımcı ve ziyaretçileri 17’nci kez tek 
çatı altında toplamaya hazırlanıyor. 
Dünya’nın 2’nci en büyük, 
Avrasya’nın ise en büyük iplik 
fuarı olma özelliği ile Uluslararası 
İstanbul İplik Fuarı, uluslararası 
boyutta katılımcı ve ziyaretçileri bir 
araya getiriyor. İplik sektöründeki 
son teknoloji ve trendleri fuarda 
sergileyecek olan yenilik ve teknoloji 
odaklı lider firmalar, ziyaretçilere 
en iyi fiyatlara en iyi ürünleri 
bulabilme fırsatı sunuyor. Küresel 
iplik ticaretinin nabzını tutan 
Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 
27-29 Şubat 2020 tarihleri arasında 
Tüyap’ta düzenleniyor. Örme, 
dokuma kumaş, triko, ev tekstili ve 
çorap üreticilerinin yeni tedarikçi 
bulma ihtiyaçlarını karşılayan fuar, 
ziyaretçilerine farklı üreticileri ve 
yeni ürünleri keşfetme imkânı 
sunarken aynı zamanda üretim 
maliyetlerini düşürmek isteyen 
üreticilere fiyat avantajları sağlıyor.

Tekstil üreticilerinin göz bebeği
İplik sektörünün en önemli 
liderlerinin, organik ve teknolojik, 
iyi kalite ürünlerini sunacağı fuar, 
sektörü tanımak ve anlamak, iplik 
sanayisindeki yeni uygulamaları 
öğrenmek isteyen profesyoneller 
için birçok avantaj sağlıyor. En 
yenilikçi ve en kaliteli ipliklerin 
sergilendiği Uluslararası İstanbul 
İplik Fuarı, ülkemizin sahip olduğu 
zengin popülasyonlu ticaret 
kapısını tüm dünyaya açıyor, 
ekonomik ve kaliteli üretim koşulları 
arayan tekstil üreticilerinin yine 
yeniden göz bebeği haline geliyor.

Sektörlerin gelişiminde ve  
markaların bilinirliliğinin 
artmasında fuarlar önemli bir 
yere sahip. Her yıl düzenlenen 

fuar ve etkinlikler, söz konusu ülke-
nin ekonomisine de ciddi anlamda 

katkıda bulunuyor. Yeni yılla birlikte 
fuar sayılarında bir artış göreceğiz. 
Özellikle tekstil ve hazır giyim sektör-
lerinde gerçekleşmek için gün sayan 
fuarlara götürüyoruz bu ay da sizleri. 
İstanbul’da gerçekleşecek Uluslararası 

İplik Fuarı’ndan İtalya’nın Floransa 
kentinde düzenlenmesi planlanan 
erkek giyim fuarına kadar çok sayıda 
organizasyona çoraplar damgasını 
vuruyor. Bu organizasyonları şimdiden 
ajandanıza not etmeyi unutmayın. 



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

creora® Fresh spandex helps neutralizing body 
odor causes to keep you feeling fresh.
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Bebek çorapları CBME Türkiye fuarında
Yeni yılın ilk ayları ile birlikte fuar sezonu 
ülkemizde de hızını artırmaya devam 
edecek. Bunun en güzel örneklerinden 
biri CBME Türkiye fuarı. Bebek ve çocuk 
ürünleri fuarı olan CBME Türkiye, 8-11 Ocak 
tarihleri arasında CNR Fuar Merkezi’nde 
38’inci defa ziyaretçilerine kapılarını 
açacak. 650 markanın fuara katılımı 
bekleniyor. Başta BDT, Orta Doğu, Kuzey 
Afrika ve Doğu Avrupa bölgeleri olmak 
üzere, 110 ülkeden 15 bin alıcının gelmesi 
planlanıyor. Fuarda ayakkabı, çorap, 
pijama, iç çamaşırı, abiye, kot, triko, yeni 
doğan, hamile ürünleri, mobilya, ev tekstili 
ve aksesuar gibi bütün ürün grupları tek 
çatı altında yer alacak.

Sektörün en prestijli 
fuarına doğru
En büyük abiye, gelinlik ve 
damatlık fuarı olarak ifade edilen 
CNR Fashionist, 19-21 Kasım 2019 
tarihleri arasında CNR Holding 
kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık 
ve OTİAD tarafından CNR Expo 
Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. 
Fuarı Türkiye’nin dört bir yanından 
alım heyeti gruplarının özel 
olarak ziyaret etmesi bekleniyor. 
Ayrıca Avrupa, Afrika, Uzak ve 
Yakın Doğu ile Bağımsız Devletler 
Topluluğu’nun da aralarında 
bulunduğu 50’den fazla ülkeden 
sektör alıcısı fuarda en ön sıralarda 
yerlerini alacaklar. Sektörün en 
prestijli fuarlarından biri olan CNR 
Fashionist’te katılımcı firmaların 
ticari kapasitelerini artırmak amacı 
ile alım heyeti organizasyonu da 
hayata geçirilecek. B2B ikili iş 
görüşmelerinin de gerçekleşeceği 
fuarda sektör alıcı ile uluslararası 
yeni iş bağlantıları kurulup, 
firmaların marka bilinirliklerinin 
artırılması planlanıyor. 

Erkek çorap modası Floransa’da

Erkek Giyim Fuarı, Pitti Immagine Uomo 7-10 Ocak 2020 tarihleri 
arasında İtalya’nın tarihi ve kültürel şehri Floransa’da ziyaretçilerine 
kapısını açacak. Erkek giyimine dair A’dan Z’ye pek çok tekstil 
ve hazır giyim ürününün sergileneceği fuarda, çoraplarda en ön 
sıralarda yerlerini alacaklar. Dünyaca ünlü çorap markalarının 
fuara katılarak yeni sezon çorap trendini katılımcılarla paylaşması 
bekleniyor. Ayrıca fuar kapsamında çeşitli workshoplar ve defileler 
de düzenlenecek. Son dönem erkek moda trendlerini merak 
ediyorsanız bu fuarı kaçırmayın. 
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Fas’ta tekstil ve aksesuarları fuarı

Fas Uluslararası Tekstil ve 
Aksesuarları Fuarı, 28- 31 Mart 2020 
tarihleri arasında Kazablanka’da 
gerçekleşecek. Fuara Orta Doğu, 
Basra Körfezi, Avrupa, Rusya ve BDT 
ülkelerinden binlerce ziyaretçinin 
gelmesi bekleniyor. İç giyim, spor 
giyim, deri giyim, hazır giyim, kumaş 
üreticileri, triko, çorap, ayakabı, 
çanta, tekstil makineleri, düğme, 
fermuar, baskılı kumaşlar ve diğer 
pek çok aksesuarın fuar süresince 
ziyaretçilerin beğenisine sunulması 
bekleniyor. Son trend ve teknolojiler 
de sunulacak. 

Avrupa’nın en önemli tekstil 
fuarına milli katılım
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından 
15-16 Ocak 2020 tarihleri arasında Avrupa’nın en önemli tekstil 
fuarlarından biri olan Londra Tekstil ve Aksesuarları Fuarı’nın 
Milli Katılım organizasyonu düzenlenecek. Londra Tekstil ve 
Aksesuarları Fuarı, tüm Avrupa’dan gelen tekstil üreticileri, 
tasarımcıları ve distribütörlerini tek çatı altında toplayan ve 
Londra’da düzenlenmekte olan en büyük ve prestijli tekstil fuarı. 
Başta Türkiye, İtalya, İngiltere, İspanya, Fransa ve Portekiz gibi 
Avrupa ülkelerinden olmak üzere 480’in üzerinde firma katılım 
sağlıyor. 

Küresel tekstil endüstrisi Türk modası ile buluşuyor 

Texhub İstanbul Kumaş, Aksesuar, İplik, Elyaf ve Desen Fuarı, Türk 
hazır giyim ve tekstil endüstrisinin yüksek miktardaki kaynak taleplerini 
karşılamanın yanı sıra uluslararası nitelikli tekstil tedarikçilerine ideal 
bir ticaret platformu sunmayı hedefliyor. Kumaş ve aksesuar üreticileri 
için önemli bir potansiyeli bulunan Türkiye, önümüzdeki yıl ilk kez 
16 – 18 Kasım 2019 tarihlerinde Hilton İstanbul Otel Kongre ve Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Texhub İstanbul Kumaş, Aksesuar, 
İplik, Elyaf ve Desen Fuarı ile sektör liderlerini aynı çatı altında bir araya 
getirmeyi hedefliyor. Dünyanın en dinamik şehirlerinden, Türkiye’nin 
ticaret ve finans merkezi konumunda bulunan İstanbul’da düzenlenen 
Texhub İstanbul Kumaş, Aksesuar, İplik, Elyaf ve Desen Fuarı, önemli 
organizasyon firmalarından Tengda Exhibition Co.,Ltd. ve tekstil 
sektörüne yönelik düzenlediği fuarlarla adından başarıyla söz ettiren 
Duty Fuarcılık tarafından organize ediliyor.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 
katılımıyla eylül ayı geçici dış 
ticaret verilerini, TİM'in açık ile-

tişim platformu niteliğindeki bölgesel 
meclislerinin beşincisi olan “TİM Ak-
deniz Meclisi'ni düzenlediği Mersin'de 
açıkladı. Eylül ayında ihracat, Genel 
Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre 15 milyar 
220 milyon dolar oldu. Yılın ilk 9 ayında 
ise ihracat yüzde 2,56 artış ile 132,5 mil-
yar dolara, son 12 aylık ihracatta 180,2 
milyar dolara ulaştı.

Değişim süreci başladı
2019 yılında küresel ticaret savaşlarının 
ve ekonomi-politik çatışmaların negatif 
etkisine rağmen, ihracatın öngördükleri 
gibi aylık performansındaki başarılı 
seyrini devam ettirdiğini söyleyen 
TİM Başkanı İsmail Gülle, sözlerine 
şöyle devam etti: “Yılbaşından bu yana 

küresel ticaret açısından çok hızlı 
güncellenen bir gündemi ve değişen 
pazar dengelerini tecrübe ediyoruz. 
Ülkelerin 2019'da sergiledikleri ihracat 
performansları, ülkemizin başarısını 
daha da öne çıkarır nitelikte. Dolayısıy-
la, ihracatçılarımızın, dinamizmleri ve 
stratejik kararları sayesinde ihracatımız, 
doğru rota tespitleri ile rakiplerimizin 
üzerinde artışlar sergilemeye devam 
ediyor. Sayın Bakanımız öncülüğünde 
ihracatımızda hayata geçirilen atılımlar 
ve dijitalleşme adımları rekorlara uygun 
zemin hazırlıyor. Bilhassa katma değe-
rimiz ve fiyat – kalite performansımız 
arttıkça daha sürdürülebilir başarıları 
da beraberinde deneyimliyoruz. Fir-
malarımızın bu başarısını, hepinizin 
huzurunda tebrik ediyorum. İhracatçı-
lar olarak Yeni Ekonomi Programı ile çi-
zilen yol haritasının büyüme, istihdam, 
enflasyon ve cari denge beklentilerine 

EYLÜL AYI İHRACATI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), eylül ayı ihracat rakamlarını 
Mersin'de açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 2019 yılı Eylül ayında 15 milyar 
220 milyon dolara ulaşırken, bu rakam Cumhuriyet tarihinin en 
yüksek eylül ayı ihracat rakamı oldu.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK 

uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği 
itibariyle bir değişim sürecini sırtlaya-
cağını öngörüyoruz.” 

İhracat yapan firma sayısı 
ithalat yapanları geride bıraktı
Kısa vadede Yeni Ekonomi 
Programı'nda belirtilen 2019 ihracat 
hedefini aşacaklarını kaydeden İsmail 
Gülle, “Sürdürülebilir ekonomik kalkın-
manın odak noktasında olan İhracat Ai-
lemiz, her geçen gün büyümeye devam 
ediyor. İhracat yapan firmaların sayısı 
13 yıldır ilk defa ithalat yapanları geride 
bırakmış durumda. 2018 yılında 79 
bin 773 ithalatçımız var iken, ihracatçı 
sayımız 83 bin 286'e yükseldi. Daha 
çok çalışıp katma değer odaklı üretim 
bilinci ile 226,6 milyar dolarlık 2023 yılı 
ihracat hedefimizi rahatlıkla aşacağız” 
dedi. Gülle, Bakan Pekcan öncülüğünde 
“İhracat Ana Planı” doğrultusunda TİM 
ve ihracatçı birlikleri olarak hem hedef 
pazarlarda yoğunlaşmaya, hem de İh-
racat Ailesini büyütmeye odaklandık-
larını söyledi. Gülle, “Özellikle, yüksek 
teknoloji yoğunluğu anlamında, belir-
lenen yüzde 5,8'lik pay hedefini, hem 
rekabetçilik, hem de ülkemizin marka 
değeri anlamında, en önemli hedefle-
rimizden birisi olarak kabul etmeliyiz. 
TİM olarak, ülkemizin 7 bölgesinin ta-
mamında gerçekleştirdiğimiz, projeler, 
eğitimler ve inovasyon odaklı çalışmalar 
da, yüksek teknoloji ihracatının payının 
arttırılmasına verdiğimiz önemin en net 
göstergesi” diye konuştu.
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Ocak-Eylül 2019 döneminde 
Türkiye’nin hazır giyim ve kon-
feksiyon ihracatı 2018 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 0,4 

artış ile 13,3 milyar dolar oldu. 2019 
yılı Eylül ayında 1,5 milyar dolarlık 
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 
gerçekleştirilmiş olup, bu değer 2019 
yılı ilk dokuz ayı için hesaplanan 1,482 
milyar dolarlık aylık ortalama ihracat 
değerinin üstünde bir değer olarak 
kayıtlara geçti.

Üçüncü sırada
2019 yılının Ocak-Eylül döneminde 
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 
Türkiye genel ihracatındaki payı ise 
yüzde 10 olarak hesaplandı. Bu pay 
2016 yılının Ocak-Eylül döneminde 
yüzde 12,4; 2017 yılının Ocak- Eylül dö-
neminde yüzde 11 ve 2018 yılının Ocak-
Eylül döneminde de yüzde 10,2 idi. Öte 
yandan, hazır giyim ve konfeksiyon 

ihracatının sanayi ihracatındaki payı 
2018 yılının Ocak-Eylül döneminde 
yüzde 13,2 iken; 2019 Ocak-Eylül dö-
neminde yüzde 13 oldu. Veriler, hazır 
giyim ve konfeksiyon sektörünün hem 
Türkiye genel ihracatındaki hem de 
sanayi ihracatındaki payının 2019’un 
ilk dokuz ayı itibarıyla azaldığını 
ortaya koymakta. Hazır giyim ve kon-
feksiyon sektörü 13,3 milyar dolarlık 
ihracat değeri ve genel ihracat içindeki 
yüzde 10’luk payıyla; yüzde 17’lik paya 
sahip olan otomotiv endüstrisi ile 
yüzde 11,3’lük paya sahip olan kimyevi 
maddeler ve mamulleri sektörlerinin 
ardından üçüncü sırada yer aldı. 

9 aylık ihracatın üstünde
2019 yılı Eylül ayında Türkiye’den yak-
laşık 1,5 milyar dolar değerinde hazır 
giyim ve konfeksiyon ihracatı yapıldı. 
İhracat 2018 yılının Eylül ayına kıyasla 
yüzde 3,2 oranında arttı. Diğer yandan 

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı diğer aylarda olduğu gibi artış gösterdi. Eylül ayı içerisinde 1,5 
milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. En çok ihracat yapılan ülkeler ise Almanya, İspanya ve İngiltere oldu. 

ARTMAYA DEVAM EDİYOR
2019 yılı Eylül ayındaki ihracat rakamı 
değer olarak 2019 yılı ilk dokuz ayı için 
hesaplanan 1,482 milyar dolarlık aylık 
ortalama ihracat değerinin üstünde 
yer aldı. 2019 yılının Ocak-Eylül döne-
minde Türkiye’den en fazla hazır giyim 
ve konfeksiyon ihraç edilen ilk üç ülke 
Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde 
sıralandı. Yılın ilk dokuz ayında 
Almanya’ya yüzde 6,2 oranında düşüşle 
2,3 milyar dolarlık ihracat yapılırken, 
İspanya’ya 2018 Ocak-Eylül dönemine 
kıyasla yüzde 1,3 oranında düşüşle 1,8 
milyar dolarlık ve İngiltere’ye yüzde 3,6 
düşüşle 1,4 milyar dolarlık ihracat ger-
çekleşti. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 
822,9 milyon dolarlık ihracat rakamı 
ile Hollanda ve beşinci sırada 654,7 
milyon dolarlık ihracat rakamı ile 
Fransa takip etti. Sırasıyla Irak, ABD, 
İtalya, İsrail ve Danimarka Türkiye’nin 
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında 
diğer önde gelen pazarlar.

HAZIR GİYİM İHRACATI
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Türkiye’nin çorap ihracatı Eylül’de 
yüzde 5,8 artışla 107 milyon 300 bin 
dolar oldu. 133 milyon 571 bin 240 
çift çorabın ihraç edildiği 2019 Eylül 

ayında adet olarak ise 14 milyon 763 bin 789 
çorap ihracatı gerçekleştirildi. Yılın ilk 9 
ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
9,4 artışla 1 milyar 240 milyon 664 bin 436 
çift çorap ihracatı yapıldı.

İhracatta en çok artış Rusya’ya
2019 yılı Ocak-Eylül döneminde en 
çok ihracat 176 milyon 921 bin dolarla 
İngiltere’ye gerçekleşti. Almanya’ya 159 
milyon 286 bin dolar, Fransa’ya 85 milyon 
695 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu dönemde 
en çok ihracat gerçekleştiren ilk 20 ülke 
arasında ihracatı en çok artan ülkeler yüzde 
67,5 ile Rusya, yüzde 55 ile Birleşik Arap 
Emirlikleri ve yüzde 15,5 ile Romanya oldu. 
Çoğunluğunu Avrupa Birliği ülkelerinin 
oluşturduğu ilk 20 ülkenin toplam 
ihracatımızdan aldığı pay yüzde 86,1 oldu. 

2019’un ilk 9 ayında toplam çorap ihracatı 797 
milyon 574 bin dolar olarak kayda geçti. 2019’da 
en çok çorap ihracatı gerçekleştirilen ülkelerden 
İngiltere’nin payı yüzde 22, Almanya’nın payı 
yüzde 20,0 Fransa’nın payı yüzde 10,7 oldu.

EN ÇOK ÇORABI İNGİLTERE, 
ALMANYA VE FRANSA’YA SATTIK
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Türkiye Çorap ihracaT rakamları (Birim: $)

ülkeler 2018 ocak-eylül 2019 ocak-eylül  Değişim  2019 pay

İNGİLTERE 187.762.000 176.920.000 % -5,8 % 22,2

ALMANYA 164.207.000 159.286.000 % -3,0 % 20,0

FRANSA 87.416.000 85.695.000 % -2,0 % 10,7

HOLLANDA 48.228.000 49.906.000 % 3,5 % 6,3

İSPANYA 38.812.000 35.984.000 % -7,3 % 4,5

İTALYA 25.289.000 25.577.000 % 1,1 % 3,2

İSVEÇ 25.217.000 24.526.000 % -2,7 % 3,1

BELÇİKA 20.846.000 21.915.000 % 5,1 % 2,7

ABD 14.958.000 15.558.000 % 4,0 % 2,0

POLONYA 10.866.000 11.425.000 % 5,1 % 1,4

SLOVAKYA 10.236.000 11.245.000 % 9,9 % 1,4

B.A.E. 6.889.000 10.682.000 % 55,0 % 1,3

DANİMARKA 11.252.000 9.776.000 % -13,1 % 1,2

RUSYA 5.731.000 9.598.000 % 67,5 % 1,2

S.ARABİSTAN 6.480.000 7.212.000 % 11,3 % 0,9

İSVİÇRE 8.705.000 6.953.000 % -20,1 % 0,9

AVUSTURYA 6.719.000 6.540.000 % -2,7 % 0,8

YUNANİSTAN 7.185.000 6.350.000 % -11,6 % 0,8

ROMANYA 4.903.000 5.661.000 % 15,5 % 0,7

İRLANDA 6.125.000 5.632.000 % -8,1 % 0,7

İlk 20 Ülke Toplamı 697.826.000 686.440.000 % -1,6 % 86,1

Genel Toplam 800.813.000 797.574.000 % -0,4

Türkiye mikTar BazınDa Çorap ihracaT rakamları

2018 Nisan 2019 Eylül % Değişim 2018 Ocak-Eylül 2019 Ocak-Eylül % Değişim

Adet 15.205.128 14.763.789 -2,9% 99.899.362 103.013.195 3,1%

Çift 133.571.249 145.141.077 8,7% 1.134.031.663 1.240.664.406 9,4%

eylül 2018-2019 Çorap ihracaTı

Birim: $ 2018  2019 2018 -  2019 2018  2019 2018 -  2019

eylül  % Değişim  ocak - eylül  % Değişim  

101.429.475 107.300.536 5,8 800.813.334 797.573.781 -0,4%
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In this issue of our magazine, I will 
examine the price trends in the 
socks imported from European and 
non-European countries, with total 

figures of all socks categories that I 
provided from EUROSTAT. The sales 
prices of socks imported among the 
European countries, in a sense, give us 
the profit margin in the purchase and 
sale of socks purchased from non-
European countries, given that there 
isn’t a huge socks production in Europe 
outside of Italy. 

Intra-European import prices 
increase while non-European 
import prices decrease 
In Chart 1, you can see intra-European 
and non-European import prices of 
socks on a monthly basis between 
2004-2019. In 2004, when socks quotas 
in the European market were lifted for 
Chinese goods, domestic import prices, 
with an average of approximately 0.72 
euros in the summer/winter season, 
rose rapidly until 2008, when the US 
financial crisis occurred, and rose to 
0.95 euros. The rate of increase in the 
prices has decreased after this year 
and they reached 1.22 euros in 2019. 
In other words, intra-European socks 
prices increased by 69 percent between 
2004 and 2019.  
On the other hand, sock prices for non-
European exports fell from 0.48 euros 
in 2004 to 0.40 euros in 2008, after 
reaching 0.55 euros at the end of 2015, 

CHINA’S NEGATIVE EFFECT ON 
PROFITABILITY WITHIN EUROPE 
AFTER 2008 IS PRETTY EVIDENT
they declined again and decreased to 
around 0.50 euros in 2019. In other 
words, between 2004 and 2019, the 
price increase in imports of socks from 
non-European countries increased 
by 4.2 percent only. It compels one to 
think that the prices of imported socks 
rose only by 4.2 percent, while do-
mestic prices increased by 69 percent. 
Despite the increasing profit margins 
of the European buyers, I think the 
most important reason as to why we do 
not have much to say against the Euro-
pean buyers’ requests from us to reduce 
the price is that almost 85 percent of 
our socks exports are to the European 
market. The fact that we do not have 
our own socks brands for exportation 
makes way for European buyers to use 
this fact as an element of pressure in 
their pricing strategies. While we make 
85 percent of our sock exports to the 
European market and 60 percent to the 
UK and Germany only, Chinese socks 
manufacturers make only 20 percent of 
their worldwide sales to the European 
market. Their exports to the European 
market is balanced in almost all coun-
tries. Therefore, Chinese socks manu-
facturers are much more comfortable 
than us in resisting the pricing pressure 
coming from European buyers. I think 
concentrating on the American market, 
which has been an afterthought for a 
long time, may strengthen our hand in 
terms of pricing. I hope we can be suc-
cessful in this strategy. 

The intra-European/non-
European price ratio did not 
change much after 2008 even 
if it fluctuates 
According to the prices which I calcu-
lated in annual averages, the European/
non-European price ratio (in a sense, 
trading profit margin) has shown a 
continuous rapid increase from 66% 
to 137%  starting from 2004 until 2008, 
the year of the American Financial 
Crisis, as you can see in Graph 2. As we 

all know, this is the period where socks 
quotas were lifted for Chinese goods in 
the European market after 2004. The 
low-priced Chinese socks which quickly 
occupied the European market caused 
Turkish socks exporters to reduce their 
prices during this period, which led to a 
rapid rise in intra-European price mar-
gins. We see a regression from 137% to 
125% in the period starting from 2008, 
until 2012, the year of the European cri-
sis. The return of demand at the end of 
the crisis increased the profit margin in 
2013 and inflated it to 145%, the peak of 
the last period. We see a sharp decrease 
in the profit margins from 145% to 110% 
in the period from 2013 to 2016, I think, 
especially because Chinese manufac-
turers prefer dollar in their pricing due 
to the decrease in euro/dollar parity. I 
think European buyers compensated 
for the price pressure from China with 
the price reductions they received 
from us, due to the fact that Turkish 
socks manufacturers quote their prices 
in euros. You will be able to read this 
analysis in the next issue of our maga-
zine. Intra European/non-European 
socks price margin has returned to 
140% again, starting from 2016 until 
the recent months. I think that this 
increase, which occurred despite the 
fact that the euro did not change much 
against the dollar, took place primar-
ily due to the decrease in socks prices 
imported from abroad and the increase 
in domestic prices triggered by increas-
ing demand.  
As a result; we can say that the main 
factors affecting the Intra-European/
non-European price margin are the 
price pressure of the Chinese after 
2004, the increase or decrease in 
domestic demand in the European 
market and the changes in the euro/
dollar parity. 
I will analyze the dynamics between 
socks export prices of China and Turkey 
in the European market, in the next 
issue of our magazine.

Mithat Aracı
DaKong Turkey Representative
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Supported by the Ministry of 
Commerce under Communiqué 
No 2010/8 on “Supporting the 
Development of International 

Competitiveness” and coordinated by 
Istanbul Ready-Made Garment Ex-
porters’ Association / IHKIB, The first 
training activity of Socks and Hosiery 
Digital Transformation and Corporate 
Development P&D cluster projects took 
place on 26th of September, Thursday 
at Ömer Halisdemir Conference Hall in 
the Foreign Trade Complex. The senior 
executives from 25 companies partici-
pated in the "Leadership Approaches 
Seminar" which lasted approximately 
3 hours. P&D companies’ 3-year old 
project adventure officially started with 
this first activity. Senior executives of 
the companies who participated in the 
project were given training by Güler 
Oral about subjects such as leadership 
in foreign trade management, author-

The first training activity of Socks and Hosiery Digital Transformation and Corporate Development P&D cluster 
projects has started recently. The senior executives from 25 companies had the opportunity to take a thorough 
leadership training in the seminar they participated in.

P&D PROJECTS FOR SOCKS ARE 
OFFICIALLY UNDER WAY

ity revolution, company and team 
management, customer acquisition 
and increasing the motivation of the 
teams for this purpose. The seminar 
continued with group activities of the 
participants. At the end of the seminar, 

participants were asked to make a pres-
entation by evaluating the inferences 
they made from group activities and 
what they learned from the seminar 
through their own companies and lead-
ership competencies. 
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1001 GÜZEL SÖZDEN
SEÇKİLER

 Küçük şeylere gereğinden çok ehemmiyet verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. 
 Eflatun 

 Hayat geç kalanları hiç bağışlamaz. 
 Gorbachov

 Mutluluğun değerini, onu kaybettikten sonra anlarız. 
 PIautus 

 Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerleme…  
 Birlikte çalışmaksa gerçek başarıdır. 

 Henry Ford 

 Yap gitsin! İnsan en çok hatalarından ders çıkartır. 
 AI Pacino 

 Bir insanın hayatının ikinci yarısı, ilk yarıda kazanılan alışkanlıkların 
 sürdürülmesinden ibarettir. 

 Dostoyevski 

 İyi kararlar deneyimden kaynaklanır. Deneyimler ise kötü kararlardan…  
 Barry IePatner 

 Dünyanın en güç işi bir şeyin nasıl yapılacağını bilirken, başka birinin 
 nasıl yapamadığını ses çıkarmadan izlemektir. 

 Mevlana 

 Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz. 
 W.Shakspeare 

 Verilmesi en kolay şey tavsiye, alınması en güç şey ibrettir. 
 Droz 

 İyi olan tek şey bilgi ve kötü olan tek şey de cehalettir. 
 Sokrates 

 İnsanlar rakamlara benzer, vaziyetlerine göre değer kazanırlar. 
 NapoIeon 

 Yerinde söz söyleyen, özür dilemek zorunda kalmaz. 
 Fatih Sultan Mehmet 
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