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BAŞKAN

GENÇ NESİL İŞİ 
MUTFAĞINDA ÖĞRENECEK

Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
İLKER ÖZTAŞ

Çorap sanayicileri olarak, yeni nesli sektörümüze 
kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
İstiyoruz ki, onlara yetenek ve becerilerini 
geliştirebilecekleri alanlar sağlayalım; gençler 
de işi mutfağında öğrensin, elde edilecek 
kazanımlarla hem istihdam sağlayabilelim hem 
de sektörümüzün nitelikli eleman eksikliğine 
çözüm bulalım. Açacağımız mesleki kursumuz 
için fikir alışverişlerimiz ve toplantılarımız sürüyor. 
Sektörün de desteği ile uzun yıllar dile getirdiğimiz 
kalifiye eleman sıkıntısını büyük bir ölçüde 
giderebileceğimize inanıyoruz.

Eğitim ile kalkınmayı ayrı düşünemeyiz. 
Hedefl erimize ancak tekniğin yanı sıra uygulamalı 
eğitimler ve tasarım çalışmalarıyla ulaşabiliriz. 
Bu nedenle, üniversite ve odalarla yapacağımız iş 
birlikleri mevcut sorunlara karşı atağa geçtiğimizin 
önemli göstergelerinden. 

Bir diğer önemli gelişme de, Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü bünyesinde 
Çorap Tasarımı dersleri verilmeye başlandı. Değerli 
hocamız Prof. Dr. Biret Tavman tarafından yoğun 
uğraşlar sonucunda verilmeye başlanan ders ile 
öğrencilerin çorap tasarımına merak duyarak, farklı 
tasarımlar ortaya çıkarmasından büyük bir gurur 
duymaktayız.  

Belirtmek istediğim bir diğer konu da, fuarlar. 
Şangay’da düzenlenen CHPE’yi geride bıraktık, 
önümüzde Magic Las Vegas var. Türkiye’de benzer 
bir fuar olmadığı ve bu alıcılar Türkiye’ye gelemediği 
için bu tür fuarlar, ciddi alıcılarla görüşebilmemiz 
açısından önem taşıyor. Fakat unutmamalıyız ki, 
katıldığımız fuarlardan verim alabilmemiz için 
süreklilik gerekiyor. Bu nedenle, bu sene katıldığımız 
firmalarla, çok daha güçlü sunum ve stantlarımızla 
gelecek sene de CHPE’de yerimizi alacağız.

Son olarak, 11 ayın sultanı Ramazan ayının mübarek 
olmasını, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini 
dilerim.
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AB üyesi ülkeler ve İngiltere, Brexit'i 31 
Ekim'e kadar esnek şekilde erteleme konu-
sunda anlaştı. İngiltere'nin birlikten ayrılış tari-
hinin ertelenmesini görüşmek üzere bir araya 
gelen Avrupa Birliği liderleri, Brexit'i 31 Ekim'e 
kadar "esnek şekilde" erteleme kararı aldılar. 
Böylece İngiltere parlamentosunda bir plan 
üzerinde uzlaşmak için 6 ay zaman kazanmış 
oldu. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 
daha önce de 12 Nisan'a ertelenmişti. "Esnek" 
ertelemeye göre eğer 31 Ekim'den önce bir 
uzlaşı sağlanırsa, çıkış bir sonraki ayın ilk 
gününde gerçekleşecek. Brexit zirvesinin 
ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, 
"İngiltere, 23-26 Mayıs tarihlerinde hala AB 
üyesi olmaya devam ederse ve 22 Mayıs'a 
kadar ayrılık anlaşmasını onaylamazsa, 
AB hukuku uyarınca Avrupa Parlamentosu 

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, ülkede, bu yılın ilk çeyreğinde 
gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışı bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 oldu. 
Söz konusu verideki artış, bir önceki çeyreğe 
kıyasla da yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşti. 
Ekonomistler, Çin ekonomisinde büyümenin 
yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,3 düzeyinde 
gerçekleşmesini bekliyordu. Öte yandan Çin 
ekonomisi geçen yılı yüzde 6,6 büyüme oranı ile 
tamamlamıştı. 
Açıklamada, ekonominin küresel belirsizlikler 
ile yapısal sorunların yol açtığı aşağı yönlü eko-
nomik baskılardan etkilendiğine işaret edilerek, 
reform ve kalkınma çabalarının sürdürülmesi 
gerektiği vurgulandı. Çin resmi haber ajansı 
Şinhua'da yer alan habere göre, ilk çeyrekte 
yüzde 7 ile en yüksek büyümenin görüldüğü 
sektör hizmetler oldu. Sektörün GSYH içindeki 
payı da yüzde 57,3'e ulaştı. Bu dönemde sanayi 
sektöründe yüzde 6,1 ve tarımda yüzde 2,7 bü-
yüme kaydedildi. Büyüme artışının yüzde 65,1'i 
ise tüketimdeki artıştan kaynaklandı. 
Analistler büyüme verilerinin piyasa öngörüle-
rinin üzerinde geldiğini belirterek, ticaret müza-
kereleri devam ederken sanayi sektörü ve artan 
tüketici harcamalarının büyüme rakamlarını 
desteklediğini bildirdi. Buna karşın ilk çeyrek 

Çin ekonomisi 
ilk çeyrekte 

yüzde 6,4 büyüdü

İngiltere 6 ay kazandı

büyümesinin geçen yılki yüzde 6,6'lık oranın 
altında kaldığına işaret eden analistler, Çin'in 
sürdürülebilir büyüme patikasına döndüğünü 
belirtmek için erken olduğunu, ivmenin korun-
ması için daha fazla politika desteği gerektiğini 
kaydetti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 
Alman ekonomisine yönelik aylık raporunu 
yayınladı. Buna göre, Alman ekonomisi 
karışık seyir göstermeye devam ediyor. 
Bakanlığın raporunda, hizmet ve inşaat 
sektörünün iyi performans göstermeye 
devam ettiği belirtilerek, “Sanayi sektörü 
yavaşlayan küresel ekonomisi nedeniyle 
zayıf bir dönemden geçiyor” ifadesine yer 
verildi. Hem küresel sanayi üretimi hem de 
küresel ticaretin geçen yılın sonunda düşüşe 
geçtiğinin hatırlatıldığı raporda, sanayi 
üretiminde düşüşün bu yılın ocak ayında 
devam ettiği kaydedildi. Raporda, ocak 
ayında küresel ticarette hafif bir toparlanma 
olmasına rağmen geçen yılki seviyenin 
altında kaldığına vurgu yapılarak küresel 
İmalat Sanayi PMI’sinin bu yılın mart 
ayında haziran 2016’dan bu yana en düşük 
düzeyde gerçekleştiği hatırlatıldı. 

İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu'na 
(Confindustria) bağlı analiz merkezinin 
hazırladığı raporda, 2019 yılı için "sıfır 
büyüme" tahmini yapılarak, küçülme 
riskinin yüksek olduğu belirtildi. Bu yıl 
İtalyan ekonomisini "durağan" gören 
Confindustria, koalisyon hükümetinin 
ekonomideki olumlu beklentilerinin 
aksine bir tablo çizdi. Confindustria, 
daha önce yüzde 0,9 olarak öngördüğü 
2019'da İtalya ekonomisindeki büyü-
me tahminini sıfıra indirirken, 2020 yılı 
için ise yüzde 0,4'lük bir büyüme tahmi-
ninde bulundu. "2019 devlet bütçesinin 
ekonomik büyüme ile çok az orantılı 
olduğu" eleştirisinde bulunan İtalyan 
sanayicileri, 4 yıldır art arda yükselişte 
olan özel sektör yatırımlarında, inşaat 
sektörü hariç ilk defa eksi yüzde 2,5'lik 
oranla azalma olduğuna dikkati çekti. 
Ekonomide 2019 yılında iç talebin 
durağan olacağı öngörüsünde bulunan 
Confindustria, ulusal ekonomi politika-
sında bir değişiklik olmaması halinde 
ekonomik küçülmenin ancak ihracat 
sayesinde önlenebileceğini savundu. 
Diğer yandan Confindustria'nın rapo-
ruyla ilgili değerlendirmede bulunan 
İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio 
Visco, 2018'in son iki çeyreğinde İtal-
yan ekonomisinin art arda küçülmeye 
girdiğini hatırlatarak, "2019'un gelecek 
aylarında da kötüye gidiş işaretlerinin 
görüldüğünü" söyledi. 

Almanya 
ekonomisinde 
yavaşlama var

İtalya’nın 2019'da 
sıfır büyüme tahmini

seçimlerine katılmak zorunda kalır. Eğer 
İngiltere bu zorunluluğu yerine getirmezse, 
Brexit 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşir" 
uyarısı yapıldı. Bildirgede ayrıca, İngiltere'nin 
ne zaman isterse Brexit'i iptal etme hakkının 
bulunduğu hatırlatıldı.
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Çevre Örgütü Greenpeace'in yayımladığı yeni 
rapora göre, Çin'in yurt dışından plastik atık 
alımına 2018'de yasak koymasının ardından, bu 
atıkların yeni adresi Endonezya ve Türkiye oldu. 
Plastik atıklarını ihraç eden ülkelerin başında 
ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya geliyor. 
BBC Türkçe'de yer alan habere göre Greenpeace 
Doğu Asya, "2016-2018 dünya plastik atık 
ticareti verileri ve Çin'in yurt dışından atık ithalini 
yasaklamasının etkileri" başlıklı raporunu 
yayımladı. Rapor, 2016-2018 yılları arasında en 
fazla plastik atık ithal ve ihraç eden 21 ülkenin 

Plastik atıkların yeni adresi Türkiye oldu

E-ticaret yüzde
42 büyüdü

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) 
tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri 
Derneği (ETİD) proje ortaklığıyla, 
Deloitte Türkiye, SimilarWeb ve İnveon 
veri ortaklığıyla hazırlanan "Türkiye 
e-Ticaret 2018 Pazar Büyüklüğü" 
raporu kamuoyuna açıklandı. Rapora 
göre, e-ticaret sektörünün Türkiye 
ekonomisi için zorlu geçen bir yılda bile 
hızlı büyümesini sürdü. 2018’de büyük 
alışveriş sitelerinin yüksek performans 
gösterdiğine dikkat çekilerek, ilk 10 
büyük alışveriş sitesinin pazar payının 
artış göstermeye devam ettiği belirtildi. 
Türkiye'de toplam perakende pazarında 
online işlemlerin oranı yüzde 5,3 olarak 
belirlenirken, gelişmiş ülkeler ortalaması 
yüzde 11,1 ve gelişmekte olan ülkeler 
ortalaması ise yüzde 5,9 olarak öne 
çıkıyor. Raporun öne çıkan trendlerine 
bakıldığında, tüketici ürünlerinde görülen 
fiyat artışı ve kur etkisiyle bu yıl sepet 
büyüklükleri geçen yıllara göre daha fazla 
arttığı görülüyor. Türkiye’ye artan yabancı 
turist trafiği, havayolu ve konaklama 
şirketlerinin online trafik rakamlarını 
pozitif etkiledi. Trafiğe ek olarak, 
yükselen kur etkisiyle tatil seyahat 
kategorisi hızlı büyüdü. Dayanıklı tüketim 
ürünlerinde yaşanan talep düşmesine 
paralel olarak elektronik kategorisi 
geçmişe göre daha düşük performans 
gösterdi. Türkiye’de geçen yıl toplam 
perakende sektörü düşük bir büyüme 
performansı sergilerken, sektör içerisinde 
e-ticaret kanalının hızlı büyümesi 
nedeniyle e-ticaretin payı hızlı bir şekilde 
artarak yüzde 5,3 seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2005 
yılının Türkiye tarafından "Afrika yılı" ilan 
edilmesinin ardından kıta ülkeleriyle hem siyasi 
hem de ticari ilişkiler ivme kazandı. Türk Hava 
Yollarının Afrika'da doğrudan uçuş yaptığı 
noktaların ve büyükelçilik sayısının artması da 
iki ülke ticaretinin gelişmesine katkı sağladı. 
Türkiye İstatistik Kurumu verileri dikkate 
alındığında, 2009-2018 döneminde Türkiye 
ile Afrika kıtası arasında 179 milyar dolarlık 
ticaret yapıldı. Bu rakamın 117,5 milyar dolarlık 
(yüzde 66) kısmı Kuzey Afrika ülkeleriyle, 
kalanı diğer Afrika ülkeleriyle yapılan ticaretten 
kaynaklandı. Bu dönemde Türkiye'nin 
121 milyar dolarlık ihracatına karşılık, kıta 
ülkelerinden 58 milyar dolarlık ithalat yapıldı

Dış ticarette en önemli ülke Mısır
Ülke bazında incelendiğinde, geçen yıl 
itibarıyla kıtada en fazla ihracatın yapıldığı 
ülke 3,1 milyar dolarla Mısır oldu. Mısır'a 
ihracatta enerji grubu 592 milyon dolarla 
ilk sırada yer aldı. Bu grubu 277 milyon 
dolarla demir ve çelik, 253,1 milyon 
dolarla kazanlar, makineler ve mekanik 
cihazlar izledi. Mısır'ın ardından en çok 
ihracat yapılan ülkeler 2'şer milyar dolarla 
Cezayir ve Fas olarak kayıtlara geçti. İthalat 
açısından bakıldığında da Mısır, 2018 
itibarıyla 2,2 milyar dolarla en fazla dış 
alımın yapıldığı kıta ülkesi oldu. Mısır'ı 1,4 
milyar dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti, 1,1 
milyar dolarla Cezayir takip etti.

ithalat ve ihracat verilerini içeriyor. Rapora göre 
plastik atık ihracatı, 2016 yılında 12,5 milyon 
tondan 2018'de 5,8 milyon tona düşerek yaklaşık 
yüzde 50 oranında azaldı. Türkiye'nin ithalatı 2016 
yılının başında aylık 4 bin tondan, 2018'in başında 
aylık 33 bin tona yükseldi. İthalat, 2018 yılının 
ortalarında aylık 20 bin tona geriledi ve sabit kaldı. 
Türkiye'nin İngiltere'den ithalatı Ekim 2018'den 
itibaren 10 bin tona ulaşarak hızlı bir artış gösterdi. 
Türkiye'ye en fazla plastik atık ihraç eden 10 
ülke; İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, 
İspanya, İtalya, Slovenya, Fransa ve Japonya.

Afrika ile 10 yılda
179 milyar dolarlık ticaret
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Tavşan Deliği’nden Happy Socks çıktı

Renkli tasarımlarıyla ünlü İsveç çorap 
markası Happy Socks, Los Angeles’taki ikinci 
perakende mağazasını açarak ilk yaratıcı 
merkezini çorap tutkunlarıyla buluşturdu. 
Farklı bir konsept belirleyerek “yaratıcılığı” 
ön plana çıkardığı merkezinde Happy Socks, 
Lewis Carol’un Alice’in Harikalar Diyarı’na da 
atıfta bulundu. Alice Harikalar Diyarı’nda yer 

alan “Tavşan Deliği ”olarak adlandırılan yeni 
yaratıcı merkez, LA’nın Silverlake semtinde 
açıldı.
Markaya göre, mekanın asıl amacı “Happy 
Socks'un büyülü yaratıcı dokunuşunu canlı 
tutmak ve markanın renkli kişiliğinin en üst se-
viyeye çıkarılmasını sağlamak olarak belirtildi. 
Happy Socks, benimsediği genişleme strateji-

NBA 2K League, ünlü çorap ve iç çamaşırı markası Stance ile anlaşarak 
sponsor ağını genişletti. Yapılan anlaşmaya göre Stance, 
NBA 2K League’in resmi çorap sponsoru 
oldu. Şirket ligde yer alan 21 takıma özel 
çoraplar üretecek. Anlaşmanın maddi 
detayları ise açıklanmadı.
Stance, özellikle NBA konseptindeki 
ürünleri ile bu zamanlara gelmiş bir şirket. 
Markanın basketbol topluluğu için ürettiği 
ürünler ve fikirler her zaman ilgi gördü. Hal 
böyle olunca şirket sporla ilgilenen basketbol 
kitlesinin de taleplerini yerine getirmek adına 
böyle bir adım attı. Stance spor sektörüne 
girerek gelecek için önemli bir adım atmış oldu. 
NBA 2K League birçok sponsor barındırıyor. 
Ligin Kuzey Amerika’da düzenleniyor olması 
maddi olarak önemli bir avantaj. Birçok 
sponsoru bulunan lig Stance’le birlikte bu 
ağını genişletmeye  devam ediyor. 
Turnuvanın diğer sponsorları 
ise, Scuf Gaming, HyperX, 
Intel, Alienware, New 
Era, Champion, AT&T 
ve Raynor Gaming 
olarak yer alıyor. 

NBA 2K League, Stance ile 
sponsorluk anlaşması imzaladı

Ayaklarınızı nemlendirerek bakımlı yapan 
hem de masaj etkisi yaratarak rahatlatan 
jel çoraplar, Uzak Doğu ülkelerinde görül-
meye devam ediyor. Türkiye’de pek yaygın 
olmayan çorap türü, özellikle kuru ve çatlak 
ayaklara sahip tüketiciler için oldukça revaç-
ta. Moisturizing gel socks” olarak bilinen ço-
raplar, piyasa adıyla spa çorapları olarak da 
geçiyor. Ayak bakımı görevini üstlenen, altı 
pütürlü yapıdaki çorabın jel formu, çorabın iç 
kısmında yer alıyor. Çorabın online satışı pek 
çok çeşidiyle e-ticaret sitelerinde bulunuyor. 
Tüketicinin asıl merak ettiği, “Türkiye’de 
bu çorapların satışına direkt ulaşabilecek 
miyiz?” yönünde oluyor. 

Jel Çorap Türkiye’de 
de yaygınlaşacak mı?

sinin bir parçası olarak LA’de Century City’de, 
Temmuz ayında başka bir perakende satış yeri 
açmayı planladıklarını açıkladı. Happy Socks 
kurucusu ve başkanı Mikael Söderlindh, “Los 
Angeles'ta daha güçlü bir varlığa sahip olmak 
ve ABD'deki perakende varlığımızı daha da 
genişletmek konusunda çok heyecanlıyım. Bu, 
Kuzey Amerika'daki Happy Socks işini önemli 
ölçüde büyütme ve tüketicilerimizi şaşırtmak 
için beklenmedik şeyler yapmaya devam etme 
hedefimizin önemli bir parçası” açıklamasında 
bulundu. Markanın ileri dönem hedeflerinde 
Los Angeles ve New York'ta beş mağaza daha 
açmak ve dünya çapındaki önemli şehirlerde 
yeni perakende satış yerleri açmak var.  2008 
yılında Stockholm’de hizmet vermeye başla-
yan Happy Socks, kurulduğu günden bu yana 
beşi ABD'de olmak üzere 100’ün üzerinde 
konsept mağaza ile piyasadaki başarısını sür-
dürüyor. Çorap ürünleriyle sınırlı kalmayarak 
ürün yelpazesini çeşitlendiren marka, David 
Hasselhoff tarafından düzenlenen bir kampan-
yayla ilk erkek ve kadın mayo koleksiyonunun 
lansmanını da duyurdu.
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SANAYİCİLER İLE EĞİTİMCİLER BİR ARADA
�stanbul Sanayi Odası, mesleki ve teknik 

eğitimde sektörlerin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli iş gücünü sağlamayı amaçlayan 
Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne 

ilişkin tanıtım toplantısı düzenledi. Eğitim 
dünyası ile sanayicileri bir araya getiren 
“Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi” adıyla 
Odakule’de gerçekleştirilen toplantıya, 
İSO’nun birçok Meslek Komitesi üyeleri 
ile, İstanbul’un proje kapsamındaki okul 
yöneticileri katıldı. Toplantıda ÇSD 11. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve İSO 
Meslek Komite Başkanı Bülent İyikülah 
ile ÇSD Başkan Yardımcısı ve İSO Meslek 
Komite Üyesi Ceyda Özdoğancı da yer aldı. 
Sanayiciler ile eğitimciler arasında ikili gö-
rüşmeler yapıldı. Ev sahibi olarak toplantı-
nın açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bundan üç 
ay önce, eğitim ve işgücü hayatımız ile ilgili 
çok ulvi bir amaç için Milli Eğitim Bakanlı-
ğı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret 
Odası ile bir araya geldiklerini ve “Mes-
leki Eğitim İşbirliği Protokolü”ne imza 
attıklarını söyledi. Bahçıvan, bu imzaların 
kendilerine, Mesleki Eğitim ile üretim 
hayatımız arasında sağlam bir köprü inşası 
olarak gördükleri, dönem dönem üzerinde 
çalıştıkları ama bir türlü başaramadıkları 
bu projeyi finale taşımanın heyecan ve 
gururunu yaşadığını dile getirdi.

İki yaka arasında 
köprü kuruluyor
Nitelikli işgücünün temelini iyi bir eği-
timin oluşturduğunu belirten Bahçıvan, 
aranan eleman konusunun da yetişmiş 
eleman konusunun da eninde sonun-
da gelip eğitime dayandığını aktardı. 
Sanayiden hizmet sektörüne kadar, bu 
gerçeğin ekonominin her alanı için geçerli 

olduğuna değinen Bahçıvan, özellikle 
sanayi alanında bu konuda son yıllarda 
çok ciddi bir darboğazla karşı karşıya 
oldukları bilgisini verdi. Özellikle genç 
nüfusta hak etmedikleri oranlarda bir 
işsizlik yaşandığını anlatan Bahçıvan, 
işgücü piyasaları ile işgücü arasında bu 
köprünün eksik olduğunu ve bu proje 
ile yola çıkarken “iki yaka” arasında bu 
köprüyü inşa etmeyi hedeflediklerini ifa-
de etti. Bahçıvan, imzaladıkları Meslek 
Liseleri İşbirliği Protokolü ile gençleri 
yeniden üretime, yeniden verimliliğe ka-
zandırmanın ilk adımını atmış oldukla-
rını söyledi. Bu işbirliğinin İSO’da göreve 
geldiği yıldan bu yana kendisini en çok 
heyecanlandıran proje olduğunun altını 
çizen Bahçıvan, projenin fikriyattan icra-
ata dönüyor olmasının sadece kendisini 
değil sanayicilerimizi ve tüm meslektaş-
larını heyecanlandırdığını vurguladı. 

Toplumun kodlarında olan 
açığa çıkacak
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve 

Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. 
Dr. Kemal Varın Numanoğlu da 
konuşmasında, toplumun kodların-
da mesleki eğitimin iyileştirilme-
sine yönelik bir şeyler yapma isteği 
olduğuna işaret etti ve değişimin her 
zaman yaşandığını ancak değişimi 
sürdürülebilir dönüşüme çevirmeyi 
hedeflediklerini dile getirdi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdü-
rü Levent Yazıcı ise Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın 2023 Vizyon 
Belgesi’nin yol göstermesi ile 
harekete geçtiklerini söyledi. Yazıcı, 
bugünün ve geleceğin becerileriyle 
donanmış ve insanlığa fayda sağla-
yacak, bilime ve kültüre meraklı ah-
laklı bireyler yetiştirmeye çalışırken 
işbirliklerinin buna ışık tuttuğunu 
kaydetti.Sonrasında İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Serkan Gür, pro-
jenin ayrıntıları ile ilgili bir sunum 
yaptı.Panelden sonra okul müdürleri 
ile sektör temsilcilerinin buluşacağı 
toplantıya geçildi.

Toplantıya katılan ÇSD 11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İyikülah ile ÇSD Başkan 
Yardımcısı Ceyda Özdoğancı eğitimcilerle ikili görüşmeler yaptılar. 
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Çorapta akıllı çözümler, ITMA’da sunulacak

İstişare toplantısı yapıldı

Her 4 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük tekstil 
makineleri fuarı olan ITMA, bu sene 20-26 Haziran ta-
rihleri arasında Barselona’da ziyaretçilerine kapılarını 
açıyor. Tekstil ve konfeksiyon teknolojilerine dair en 
akıllı çözümlerin sunulduğu fuara, çorap firmalarından 
da yoğun bir katılım bekleniyor. 
220 bin metrekarelik alanda, 19 farklı sektörü tek çatı 
altında buluşturan ITMA, 46 ülkeden bin 600 üreticiye 
ev sahipliği yapacak. Tekstil ve hazır giyim sektörünün 
büyük bir heyecan ile beklediği fuara, geçmiş dönem-
lerde olduğu gibi bu sene de yoğun katılım bekleniyor. 
147 ülkeden 120 bin profesyonelin ziyaret edeceği 
ön görülen fuar ile, sektör rekabetinde bir adım öne 
çıkabilir ve yeni inovatif ürünlerle tanışabilirsiniz. 

ÇSD, eğitim alanındaki çalışmalarına hız kazan-
dırmak amacıyla yüksek istişare kurulu ile 27 
Şubat tarihinde toplantı düzenledi. Düzenlenen 
toplantıda, sektörün temel sorunu olan kalifiye 
eleman eksikliği ele alınarak, kurs makineleri 
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı-
da, ihracatın önemli bir ayağını oluşturan çorap 
sektöründe, hedeflenen noktaya ulaşabilmek 
için genç neslin eğitimi ve özverisine büyük 
ihtiyaç olduğu belirtilerek, teorik bilginin yanı 
sıra uygulama alanında da gençleri yetiştirmek 
ve sektöre hazırlamanın elzem bir konu olduğu 
da konuşuldu. Bu anlamda sektörün desteği 
ile sağlanacak olan kurs makineleri ile gençler 
pratik eğitim alarak, işin mutfağı hakkında da 
bilgi sahibi olacaklar.

ÇSD’den İTO’ya 
ziyaret
Çorap Sanayicileri Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı İlker Öztaş ve beraberindeki 
Yönetim Kurulu Üyeleri, 4 Nisan tarihinde 
İstanbul Ticaret Odası Yönetim kurulu 
Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Öztürk Oran’a ziyaret 
gerçekleştirdi. Ziyaretin gündeminde 
sektör sorunları ve ÇSD makine operatörü 
kursu için alınacak makineler vardı. Çorap 
sektörüne nitelikli eleman kazandırmak 
amacıyla hayata geçirilecek kurs projesinin 
detaylandırıldığı ziyarette, İTO’nun desteği 
ile ilgili de istişare yapıldı. 
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Turan, ASKON Başkanı Orhan Aydın 
ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur 
Erdoğan olmak üzere Anadolu’dan 
gelen federasyon üyesi dernekler, 
Kalkınma Ajansı yetkilileri ve STK’ların 
başkanları sektöre yönelik görüş ve 
öngörülerini açıkladılar. Zirveye Çorap 
Sanayicileri Derneği’nin Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ceyda 
Özdoğancı ve Doğan Özdoğancı katıldı.
 
“Sektörün yüzde 51’i 
kadına dayalıdır” 
Zirve ile ilgili değerlendirmede bulunan 

Moda ve Hazır Giyim 
Federasyonu (MHGF) 
tarafından düzenlenen 
İstanbul Kültür 

Üniversitesi’nin (İKÜ) ev sahipliğini 
üstlendiği Türkiye'nin üretim, istihdam 
ve ihracatta öncü sektörleri olan tekstil 
ve hazır giyimin tartışıldığı ‘İstanbul 
Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim 
Zirvesi’ gerçekleştirildi.
Zirvede sektör temsilcileri, küresel ve 
ulusal tedarikçiler, akademisyenler, 
bölgesel kanaat önderleri bir araya 
geldi. MHGF, 2017 yılında "Anadolu'da 

Tekstil ve hazır giyim sektörü, ihracatın yükselen ivmesi olmaya devam ediyor. Düzenlenen “İstanbul 
Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi” Anadolu'daki üreticiyi dış pazarlarda yeni oyuncu olarak kazandırarak 
ülke ekonomisine katkı sağlamayı hede� iyor. 

ANADOLU’DAKİ İSTİHDAM ARTIŞI

Yatırım ve İstihdam Seferberliği" adıyla 
başlattığı bölgesel çalıştayları da bu 
zirveye taşıyarak Anadolu'daki üreticiyi 
dış pazarlarda yeni oyuncu olarak 
kazandırıp, ihracata yükselen bir ivme, 
ülke ekonomisine katkı sağlamayı 
hedefliyor.  Türkiye’nin sektörel 
anlamda en büyük çatı kuruluşu olan 
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun 
(MHGF) düzenlediği ve İstanbul Kültür 
Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı 
‘İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır 
Giyim Zirvesi’nde başta TÜRKONFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 

HAZIR GİYİM İLE OLACAK
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MHGF Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Öztürk, “Tekstil, Anadolu’nun 
Orta Asya’dan getirdiği ev ekonomisi 
ile geleneksel bir sektördür. Kadın 
istihdamında çok büyük bir katkısı 
var ve dolayısıyla neredeyse sektörün 
yüzde 51’i kadına dayalıdır. Kadının 
ekonomideki payında hazır giyimin 
çok büyük rolü vardır. TÜRKONFED’in 
yıllardır uyguladığı demokrasi 
tuzağının orta ekonomi tuzağı gibi 
sanki biz de hazır giyimde tuzağa 
düşmüş ve kendini tekrar eden duruma 
gelmişiz. Belki yarın değil ama, üç dört 
yıl içerisinde bu zirvenin istikrarla 
devam etmesi ve sürdürülebilir olması 
ülkenin hazır giyim üretiminde bir 
üst olmasına ve baba ocağı olmasına 
özen göstereceğine inanıyoruz” diye 
konuştu. Öztürk, tekstil ve hazır 
giyim sektörünün, üretim, istihdam 
ve ihracatı barındıran neredeyse tek 
sektör olduğunu belirterek, ihracatı 
çok önemsediklerini ve az yatırımla çok 
ihracat yapan sektöre sahip çıkılması 
gerektiğini anlattı.

Turan, tekstil ve hazır giyim 
sektörünün yüzde 40’a 
yaklaşan kadın istihdamı 
ile dikkati çektiğini ve 2018 
yılında ülke istihdamına katkı 
sağlayan ikinci büyük sektör 
olduğunu söyledi. 

Ülke istihdama katkı 
sağlayan büyük güç
Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu (TÜRKONFED) 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 
tekstil ve hazır giyim sektörünün 
yüzde 40’a yaklaşan kadın istihdamı 
ile dikkati çektiğini ve 2018 yılında 
ülke istihdamına katkı sağlayan 
ikinci büyük sektör olduğunu söyledi. 
Turan, Türkiye ekonomisinin nefes 
almasını sağlayan ihracat yetkinliğinin 
değişim ve dönüşüme göre yeniden 
kurgulanması gerektiğini aktararak, 
e-ihracatın, toplam ihracat içerisindeki 
payının binde 3 olduğunu ve bu payın 
artırılması için çaba sarf edilmesi 
gerektiğini anlattı.

Türkiye’nin tek ve net 
ihracatçı sektörü, hazır giyim
Zirvede konuşma yapan bir diğer 
önemli isim de Dünya Hazır Giyim 
Federasyonu ve TGSD önceki dönem 
başkanlarından Umut Oran idi. 
Tekstil ve hazır giyimin ülkemizde en 
önemli ve en geçerli sektör olduğunu 
vurgulayan Umut Oran, “Türkiye’nin 
insani sosyal açıdan ve kadın 
istihdamı denildiği zaman bölgeler 
arasında ekonomik sosyal dengelerin 
sağlanması, insanların doğduğu 
toprakta karınlarını doyurması yani 
yerinde iş ve aş yaratılması gerçekten 
Türkiye’nin sorunlarını çözebilecek en 
önemli sektör hazır giyim sektörüdür” 
dedi.

İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi'ne ÇSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ceyda Özdoğancı katıldı.
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Türk hazır giyimi 
rüştünü ispat etti
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği 
(ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın 
da konuşmasında, 50 bin yeni istihdam 
sözü verdiklerini vurgulayarak, “Türk 
tekstil ve hazır giyim sektörü olarak 
rüştünü ispat etmiş, dünya arenasında 
kendini en iyi yerlere oturtmuş 
markaları olan ve dünya markalarının 
üretim yaptırmak istediği bir ülke 
haline geldik” dedi. Aydın, tekstil 
sektörünün daha çok büyüyeceğini 
ve ülkenin bel kemiği sektörü olmaya 
devam edeceğini söyledi. Aydın, 
önemli yabancı markaların Türkiye'de 
yatırımlarını artıracağı öngörüsünde 
bulunarak, “Açıklanan pakette de 
görüldüğü üzere hem vergi hem 
yargı reformlarını dört gözle bekliyor 
olacağız. Tekstil sektörü birçok krizden 
en az etkilenen sektör” diye konuştu.
Aydın, değerlendirmesine şöyle 
devam etti: “İstihdam seferberliği 
sürecindeyiz. ASKON olarak 1 ay önce 

50 bin yeni istihdam sözü verdik. 
81 ilimizde 81 yeni işletme diyerek 
istihdamı ele aldık. Tekstil ve hazır 
giyimi beraber tuttuğumuzda yıl 
sonunda 30 milyar dolar ihracat 
hedefiyle sahalardayız.”

Son 40 yılda büyük yükseliş
İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Nihal Sarıer ise, Türkiye tekstil ve 
hazır giyim sektörünün yüksek 
standartlara ulaşabilme kabiliyetiyle 
dünya ticaretinde önemli bir role 
sahip olduğunu belirterek, “Yüksek 
kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle 
uluslararası pazarlarda kolayca rekabet 
edebilmekte, dünya genelinde 6’ncı 
büyük hazır giyim tedarikçisi olarak 
öne çıkmaktadır. Son 40 yılda tekstil 
sektöründe üretim ve ihracat, düşük 
katma değerli ürünlerden, yüksek 
katma değerli imal edilmiş ürünlere 
doğru kaymıştır” diye konuştu.
Türk tekstil ve hazır giyim sektörü 450 
milyar dolarlık küresel pastadan daha 
fazla pay almak için bir araya gelen 
zirvede, İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı 
Dr. Bahar Akıngüç Günver, Türkiye 
Giyim Sanayicileri Derneği eski Başkanı 
Umut Oran’ın konuşmaları ise zirveye 
damgasını vurdu. İki gün süren İstanbul 
Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim 
Zirvesi eş zamanlı düzenlenen sektöre 
ilişkin konu başlıklı panellerin ardından 
sona erdi. 

Bugün Türkiye’nin hazır giyim ve 
tekstili beraber ele aldığımızda 
Türkiye’nin birinci ihracatçı sektörü 
hatta Türkiye’nin tek ve net ihracatçı 
sektörü olduğunu ifade eden Oran, 
“Dışarıya bağlı olmayan yerli ve 
milli olan bir sektör. Bugün 21’inci 
yüzyılda Türkiye’ye iş ve aş sağlayacak 
yatırım, istihdam, üretim ve ihracat 
sağlayacak çok önemli bir sektör. 
Öğrenci arkadaşlarımız sektöre karşı 
bir umutsuzluğa kapılıyorsa onlara 
şunu söyleyebilirim bu sektörden asla 
vazgeçmeyin. Bu sektörde gelecek var. 
Sizler bu sektöre yöneldiğinizde hem 
Türkiye’yi ileriye taşıyacaksınız hem 
de kendi hayatınızı ve geleceğinizi 
yeniden şekillendireceksiniz” diye 
konuştu.

Bazı ülkeler Türkiye'yi geçti
Geçmişte Dünya ve Avrupa Hazır 
Giyim Federasyonu Başkanlığı ve 
Türkiye giyim Sanayicileri Başkanlığı 
yaptığını ifade eden Umut Oran, 
“Tekstil ve hazır giyimde dünyada 
yerimiz 2005 yılında bile ilk 4’lerdeydi. 
Bugün bakıldığında Bangladeş, Çin, 
Hindistan, Kamboçya ve Vietnam 
gibi bazı ülkelerin Türkiye’yi 
geçtiğini görüyorum. Bu ülkelerin 
bizi geçebiliyor olmaları bizim için 
çok düşündürücü bu konunun biz 
siyasetçiler ve iktidar olarak masaya 
yatırılması gerekiyor” dedi.

Umut Oran, “Türkiye’nin 
sorunlarını çözebilecek en 
önemli sektör hazır giyim 
sektörüdür” açıklamasında 
bulundu. 
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SÜREKLİLİĞİMİZ İLE GÖRECEĞİZ

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) 
tarafından 20-22 Mart 2019 tarihleri 
arasında Çin’in Şangay şehrinde 

düzenlenen International Hosiery 
Purchasing Expo’ya (CHPE) 15 firma 
ile Milli Katılım gerçekleştirildi. Çorap 
Sanayicileri Derneği bünyesinde ise 14 
firma fuara katıldı. Dünyanın en önemli 
çorap ihtisas fuarı olan CHPE’ye katılan 
ülke sayısında ve ziyaretçi sayısında bu 
sene, önceki senelere kıyasla ciddi bir 
artış yaşandı. Çin, Hindistan, Pakistan, 
Tayvan, Güney Kore, Özbekistan, 
Ukrayna, Sri Lanka, Endonezya, Mısır 
ve İspanya olmak üzere 11 ülkeden658 
firmanın katıldığı fuara, 14 bini aşkın 
ziyaretçi akın etti. Bu yıl 14’üncü kez 
gerçekleşen CHPE Fuarı, Shanghai 
World Expo Exhibition & Convention 
Center’da 40 bin metrekarelik alanda 

Bu sene 14’üncüsü düzenlenen CHPE’ye ÇSD bünyesinde 14 firma katıldı. Uzak Doğu, Avrupa’nın çeşitli 
ülkeleri ve ABD’nin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, Türk firmaları global pazarda kendilerini tanıtma fırsatı 
yakaladı. 2020’de de CHPE’de yer alacaklarını belirten sektör temsilcileri, ABD pazar payını artırmaya 
odaklandıklarını belirtti. 

CHPE’NİN ETKİSİNİ
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gerçekleşti. En yüksek katılımın çorap 
ürünleri sektöründe görüldüğü fuara, 
919 yabancı alıcı katıldı. Fuara katılan 
kadın erkek ve çocuk çorapları, iç 
giyim, eldiven ve şapka, çorap ve iç 
çamaşırı kumaş ve hammaddeleri, 
Hosiery makine ve teçhizatları 
firmaları, Japonya, Güney Kore gibi 
Uzak Doğu ülkeleri ile Amerika ve 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerden gelen 
alıcılarla görüşme ve ürünlerini 
gösterme imkânı buldu. 

Çorap firmalarından 
CHPE’ye yoğun ilgi
CHPE’de bu sene katılan firma 
sayısında da ciddi bir artış yakalandı. 
2017 yılında 365 firmanın katıldığı 
fuara, 2018 yılında 507, 2019 yılında 
ise 658 firma katılım sağladı. Fuara 
katılan firmalardan yüzde 64’lük oran 
ile en yüksek katılım çorap firmalarına 
ait olurken, yüzde 25’lik pay ile iç 
giyim, yüzde 4’lük pay ile şapka, atkı 
ve eldiven, yüzde 4’lük oranda da 
ayakkabı sektörünün ilgili firmaları 
yer aldı. Firmaların fuar hakkındaki 
görüşleri ise ağırlıklı olarak ziyaretçi 
kalitesinden memnun kaldıkları 
yönündeydi. Yüzde 88’lik bir kesim bir 
sonraki fuara yeniden katılacaklarını, 
yüzde 86’lik oranda da firmalar verimli 
bir fuar süreci geçirdiklerini belirttiler.

“Fuarın verimliliği katılım 
sürekliliğimizle artıyor”
3 gün boyunca CHPE’ye ABD, Almanya, 
Rusya, İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya, 

Polonya, Kanada, Japonya, Malezya 
gibi 52 farklı ülkeden profesyoneller 
ziyaret etti. Katılan firmaların 
sayısındaki artış, ziyaretçi sayısında 
da görüldü. Fuarı, 2017 yılında 10 bin 
734 kişi, 2018 yılında 11 bin 936, bu sene 
ise, 14 bin 737 kişi ziyaret etti. Ziyaretçi 
ve firma katılımında yıllar içerisinde 
sürekli artışın yaşandığı CHPE ile 
ilgili değerlendirmede bulunan Çorap 
Sanayicileri Derneği Başkanı İlker 
Öztaş, “Fuara Almanya, İngiltere, 

52 ülkeden z�yaretç�ler�n� 
ağırlayan CHPE’ye, 14 çorap 
f�rması katıldı. 
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Belçika gibi AB ülkeleri ve Amerika’dan 
alıcılar katılıyor. Türkiye'de benzer bir 
fuar olmadığı ve bu alıcılar Türkiye’ye 
gelemediği için bu tür fuarlar, ciddi 
alıcılarla görüşebilmemiz açısından 
önem taşıyor. CHPE’ye katılan 
firmalar olarak gelecek sene de fuarda 
yerimizi alacağımızı belirtmek isteriz. 
Çünkü, fuarlardan istediğimiz verimi 
alabilmemiz, katılım sürekliliğimize 
bağlı gelişiyor. İlk yıl 10 firma ile 
katılmıştık; bu yıl 14 firma katılım 
sağladı. Gelecek dönemde daha fazla 
firmanın katılacağını düşünüyoruz. 
Rakiplerimizi görmemiz açısından 
da katılmamız çok iyi oldu. Seneye 
daha kapsamlı bir şekilde, daha büyük 
stantlara CHPE’deyiz” açıklamasında 
bulundu. 

Rakipten makine 
üretimi atağı
Çin’deki makine üreticilerinin de fuara 
yoğun katılım gösterdiğine dikkat 
çeken Öztaş, “Biz, makinelerimizi 
Avrupa’dan ithal ederken Çin, bu 
makineleri üretmeye başladı. Üstelik 
bizim aldığımız fiyatın üçte biri 
fiyatına makineleri mal edebiliyorlar. 
En büyük rakibimiz Çin’in böyle bir 
maliyet avantajına sahip olması gelecek 
dönemde bizi zorlayacak bir unsur 
olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

ABD’ye çorap ihracatı 
yüzde 45 arttı
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan 

Yardımcısı Özkan Karaca ise CHPE 
ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: 
“Türkiye, Çin'in ardından dünyanın 
ikinci büyük tedarikçisi olarak küresel 
bir marka. Dünya çorap ihracatının 
yüzde 10'unu biz gerçekleştiriyoruz. 
2018'de ihracatımız yüzde 2,2 artışla 
1,1 milyar dolara ulaştı. İkinci büyük 
ihracatçı ülke olarak bu payı elbette 
yeterli görmüyoruz. Yüzde 80'ini Çin'in 
kontrol ettiği pazardan daha çok pay 
almak için fuarları büyük bir tanıtım 
fırsatı olarak değerlendiriyoruz. 
2018'de Türkiye'nin ABD'ye hazır 
giyim ihracatı yüzde 7 artarken, 
çorapta bu oran yüzde 45'e yaklaştı. 
Yıllık 2,4 milyar dolarlık çorap ithalatı 
bulunan ABD'yi, Türkiye'nin ilk 5 
pazarı arasına sokmak istiyoruz.Biz 
Çin'deki CHPE'yi başta ABD olmak 
üzere Japonya ve Avustralya için atlama 
taşı, diğer ülkeler için de pazar payımızı 
artıracağımız bir platform olarak 
kullanacağız. ABD'li alıcıların CHPE'ye 

ÇSD Başkanı İlker Öztaş, 
Türkiye’de bir araya 
gelemedikleri pek çok alıcı 
ile CHPE’de görüşme imkanı 
yakaladıklarını belirterek, 
2020’de daha büyük stantlar ile 
fuarda yer alacaklarını açıkladı. 

katılım gösteren firmalarımıza yoğun 
ilgisi, bu hedefin uzak olmadığını 
bizlere gösterdi. Bunun yarı sıra CHPE 
aracılığı ile Japonya ve Avustralya'yı 
da pazarlarımız arasına almayı 
hedefliyoruz.”Karaca, CHPE'de Türk 
firmalarına rağbetin her yıl arttığını 
belirterek, gelecek yıl en az 30 firma 
ile katılım sağlamayı hedeflediklerini 
aktardı.
Fuarın ardından, Türk firmaları, 
Türkiye pavilyonunun daha iyi 
bir lokasyona alınması ve tasarım 
stant ile katılımın sağlanmasının 
önemine dikkat çektiler. Stantların 
tasarımı yapılırken, ara stantların 
görünürlüğünün de artırılması 
gerektiğini belirttiler. 
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Bu yıl 14’üncü kez 
gerçekleşen CHPE 
Fuarı’na 919 yabancı 
alıcı katıldı. Türk çorap 
� rmaları CHPE’ye, 
gelecek sene çok daha 
kapsamlı bir sunuş ile 
katılacaklarını belirtti.
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Prof. Dr. Biret Tavman
Marmara Üniversitesi 
Tekstil Bölümü Başkanı

GELECEĞİN  TASARIMCILARI
MARMARA’DAN ÇIKACAK
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İhracatımızı hak ettiği noktaya taşımak 
söz konusu olduğunda her daim üstün-
de durulan, tasarıma yoğunlaşarak kat-
ma değerli üretim yapabilmek oluyor. 
“Peki, bu katma değerli üretimi nasıl 
sağlayacağız?” diye sorduğumuzdaysa, 
çözüm yolu yine eğitime çıkıyor. 
Bildiğiniz üzere, uzun zamandır üniver-
site ve sektörlerin iş birliği içinde olması 
gerektiği gündemde. Kalifiye eleman 
eksikliği çorap gibi daha pek çok sek-
törün en önemli sorunları arasında yer 
alıyor. İhracatımızı yükseltecek olan 
genç zihinlerin tasarımlarına ihtiyaç 
duyuluyor ve “Bir şey yapmalı” sesleri 
daha güçlü çıkıyor. İşte, bugün bu 
seslerin somut bir gelişmeye dönüşü-
münü görüyoruz. Marmara Üniversitesi 
kapsamında verilmeye başlanan Çorap 
Tasarım dersleri mevcut sorunların 
çözümünde büyük bir adım niteliği taşı-
yor. Şu net ki, dünyanın en büyük çorap 
üretici ülkelerinden biri olduğumuzun 
bilinciyle, elimizdeki üretim gücünü 
tasarımla birleştirdiğimizde gelişim 
sağlayabileceğiz. O yüzden Marmara 
Üniversitesi’ndeki Çorap Tasarım ders-
leri çok kıymetli bir ilerlemeye ön ayak 
oluyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Tekstil Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Biret Tavman, dünyada tekstil 
sektöründe tasarımı yönlendiren ülke-
lerin sektörü de yönlendirdiğine dikkat 
çekerek,  “Sektörde söz sahibi olmak 
tasarımdaki gücümüze bağlı” diyor. 

Marmara Üniversitesi’nde 
başlattığınız Çorap Tasarımı 
dersi çok güzel bir gelişim. 
Öncelikle seçmeli ders olarak 
eğitim verme süreci nasıl 
başladı bahsedebilir misiniz?
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Tekstil Bölümü’nde Örme 
alanı 2010 yılında başladı. Böylece 
Dokuma, Baskı ve Giyim alanlarının 
yanı sıra dördüncü bir alan açıl-
mış oldu. Avrupa ve Amerika’daki 
tekstil tasarım eğitimlerinde yer 
alan Örme maalesef  Türkiye’deki 
tasarım programlarında hala pek yer 
almamakta. ‘Örme-Triko Tasarımı’ 
eğitimi bölümümüzde 9 yıldır devam 
etmekte. Bu sene  ÇSD ile görüşmele-
rimiz sonucunda programımıza Örme 
Kalıp Teknolojisi ve Çorap Tasarımı 
derslerini ekledik. Çorap Tasarımı 
dersinin programa eklenmesi bir sü-
recin sonucu. Örme tekniği ile yapılan 
birçok ürün bulunmakta. Böyle bir 
dersin açılabilmesi için örme tekniği-
ni anlatan derslerin belli bir senedir 
programda olması gerekir ki diğer 
bir aşamaya geçilebilsin. Bizde de bu 
şekilde gelişti.   

Tasarım sizin için
ne ifade ediyor?
Dünyada tekstil sektöründe tasarımı 
yönlendiren ülkeler sektörü de yön-
lendiren pozisyona geçiyorlar. Sektör-
de söz sahibi olmak tasarımdaki gücü-
müze bağlı. Bu anlamda Türkiye’deki 
tekstil sektörü eğer tasarıma önem 
veriyor ve bu durumu fark ediyorsa bu 
alana yatırım yapmalı. Kendi marka-
larını kurmalı, markaları olan firmalar 
katma değeri olan yenilikçi tasarımlar 
yapar hale gelmeli. Ülkemizde tasarım 
eğitimi veren kurumlarla iletişimde ve 
işbirliğinde olmalı, projeler yapmalı. 
Bölümümüzde bu sene başlayan çorap 
tasarım dersi çorap üretici firmalara 
bu anlamda destek olmak amacıyla 
başlatıldı. 62 yıl önce Alman akade-
misyenler tarafından kurulan bölü-

Marmara Üniversitesi 
bünyesinde gerçekleştirilen 

Çorap Tasarım dersi, sektörün 
ihtiyacı olan tasarım odaklı 

genç zihinleri yetiştiriyor. 
Marmara Üniversitesi Tekstil 

Bölümü Başkanı Prof. Dr. Biret 
Tavman, üretimimizi ancak 

tasarımla güçlendirirsek 
dünya pazarında söz sahibi 

olabileceğimizi söylüyor. 
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mümüz sektöre tasarımcı yetiştirmeyi 
ve atölyeleriyle tekstilin her alanında 
uygulamalı bir şekilde eğitim vermeyi 
amaç ediniyor.

Türkiye’de başka okullarda 
da çorap tasarım dersi var 
mı? 
Bildiğim kadarıyla bu alanın derin-
lemesine eğitimini veren Türkiye’de 
Güzel Sanatlar Fakülteleri arasında 
tek bölümüz. Türkiye’deki tekstil tasa-
rım bölümleri kendi tekstil sektörü-
müzün ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde öğrenci yetiştirmeli. Dünyanın 
en büyük çorap üretici ülkelerinden 
biri olan ülkemizin tasarım okulları-
nın bu konuda programlarına dersler 
eklemesi gerektiğini düşünüyorum.  

Hedef; tasarımların sektörde 
uygulanabilmesi
Sektör ile üniversiteler 
arasında iş birliğini nasıl 
buluyorsunuz? 
Üç yıl önce Çorap Sanayicileri Derneği 
ile başladığımız diyaloglar neticesinde 
onların da desteği ile bu sene Çorap Ta-
sarım dersini başlattık. Bundan sonraki 
hedefimiz yapılan tasarımların sektörde 
uygulanabilmesi. Bölümde bir numune 
çorap makinesi olması da tasarımların 
ürüne dönüştürülebilmesinde çok 
önemli bir konudur.

Tasarım anlamında sektöre 
danışmanlık veriyor 
musunuz? 
Zaman zaman sektörden talepler geli-
yor. Öğrencilerle talep eden firmalara 
ders kapsamında ya da özel çalışma 
grupları oluşturarak koleksiyon hazır-
lıyoruz. Bu çalışma firmalara tasarımda 
yeni bir bakış açısı sunarken öğrencilere 
de eğitim sırasında sektör tecrübesi 
edinme konusunda fayda sağlıyor.

Atölye olanaklarınız yeterli 
mi? Atölyeleri iyileştirmek 
adına ne gibi çalışmalar 
yapılmalı, bu anlamda 
sektörden beklentileriniz 
nelerdir?
Atölyelerimiz çorap üretimi konusunda 
şu anda yeterli değil. Çünkü bu alanda 
ders verilmeye yeni başlandı. Diğer 
alanlarda sağladığımız sektör deste-
ğini bu alanda da sağlayacağımızdan 
eminiz.

“ÇSD ile proje başlatmak 
isteriz”
Tekstil bölümünüzün geçen 
sene yılsonu defilesi görkemli 
bir şekilde gerçekleşmişti. 
Hatta sunulanlar arasında 
çorap tasarımlarını da 
görmüştük. Çorap için özel bir 
defile düşünüyor musunuz? 
Bu yönde çalışmalarınız var 
mı?
Çorap üzerine bir çalışma hazırlamanın 
çok faydalı olacağını düşünüyorum. 
Çok yeni ve farklı fikirler çıkacaktır. 
Çorap Sanayicileri Derneği ile böyle bir 
projeyi başlatmak isteriz.

Türkiye’deki çorap 
firmalarının üretiminde 
tasarıma verdiği önemi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’deki çorap firmalarının çoğunun 
gelen talep üzerine üretim yaptıklarını 
tasarım anlamında yeni fikirlere çok 
ihtiyaç duymadan çalıştıklarını düşü-
nüyorum. Çorap sektörünün üretim 
anlamında çok güçlü bir yere sahip olma-
sına karşın kendi marka ve tasarımlarını 
oluşturma anlamında yeterli noktada 
olmadıkları ve bu konuda ilerleme kat 
etmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Sektör dışında farklı projelerde 
yer alıyor musunuz?
Tasarım çalışmaları dışında sosyal 
sorumluluk projeleri de zaman zaman 
gerçekleştirmekteyiz. Bu sene uluslarara-
sı İstanbul Çevre Zirvesi’nde sergilenmek 
üzere hazırladığımız geri dönüştürü-
lemeyen atıkları kullanarak oluşturdu-
ğumuz giysi tasarımlarının bazılarında 
örme tekniğini kullandık. Tekstilde farklı 
teknikleri kullanarak atık konusunda 
farkındalık oluşturmaya çalıştık.

Tavman; dönem dönem çorap 
firmalarına danışmanlık 
verdiklerini belirtiyor. Verilen 
danışmanlıkla, firmalara 
tasarımda yeni bir bakış açısı 
sunulurken, öğrenciler de 
sektörde tecrübe ediniyorlar.
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Tıpkı bizim gibiler, artı 1 farkla! 
Her yıl 21 Mart tarihinde dün-
yanın dört bir yanında kutlanan 
Down Sendromu Günü, bu yıl 

da rengarenk bir festival havasında 
geçti. Çeşitli etkinliklerle kutlanan gün, 
Türkiye’de de farklı renkte çorap giyen 
binlerce insan tarafından kutlandı. 

ÇSD üyeleri, Down Sendromu Farkındalık Günü’nü “gerçek dostlar 
kromozom saymaz” mesajı vererek, sosyal medya üzerinden farklı 
renkte çoraplarla kutladılar. 

Günün önemine dikkat çekmek isteyen 
pek çok kişi, duygu ve düşüncelerini 
sosyal medya üzerinden anlattı. Bunlar 
arasında ÇSD üyelerinin paylaşımları 
da vardı.  “Dünya farkındalıklarla gü-
zel” mesajını veren ÇSD üyeleri, gerçek 
dostların kromozom saymadığını 
paylaştığı renkli karelerle gösterdi.

Gerçek dostlar 
kromozom 
saymaz
Down sendromu, genetik 
düzensizlik sonucu insanın 21'inci 
kromozom çiftinde fazladan bir 
kromozom bulunması durumu ve 
bunun sonucu olarak ortaya çıkan 
hastalığa verilen isim. Dünyada 
yaklaşık 6 milyon down sen-
drom olan birey bulunuyor. Yılda 
yaklaşık 2 bin down sendromu 
olan birey aramıza katılıyor. 
Birleşmiş Milletler 10 Kasım 
2011 kararı ile 21 Mart tarihini 
resmi Dünya Down Sendromu 
Günü olarak tanımıştı. Neden 
farkındalık günü 21 Mart'ta 
derseniz, bu bireylerde 21'inci 
kromozomun 3 tane olmasını 
simgeliyor. Bu yüzden yılın 3’üncü 
ayının yani Mart'ın 21'i farkındalık 
günü olarak kabul ediliyor ve ren-
kli çorap giymek bugünün simgesi 
haline geliyor.

Doğan Çorap'tan 
farkındalık mesajı

Hobby Socks'tan güne özel sosyal 
medya paylaşımı 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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 “Top 10 Global Consumer 
Trends 2019” araştırması 
tüketici trendlerini 
belirleyerek, � rmaların nasıl 
bir yol izlemeleri gerektiği 
konusunda alternatif 
sunuyor.

2019 YILININ TÜKETİCİSİ

Ne İstİyor?

Euromonitor International 
tarafından 2019 yılında öne 
çıkan tüketici trendleri ile ilgili 
“Top 10 Global Consumer Trends 
2019” adında bir araştırması 
yayınlandı. Araştırmaya göre, 
gelişen dünya ve dijital koşullar 
ile birlikte aslında her geçen gün 
tüketici eğilimleri de değişim 
gösteriyor. Analog dönemde 
kalanların yerinde saydığı, yeni 
nesil tüketicinin “kalbine giden 
yolu” keşfedenlerin ise büyümeye 
devam ettikleri yeni bir sistem 
bu. Peki, asıl soruya gelelim; 
tüketici ne istiyor? Markalardan 
ne bekliyor?
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Tüketici marka kimliğinde “sağlıklı 
yaşa!” mottosunu benimseyen 
markalarla yakınlık kuruyor.  

1.

2. 3.

Gençlik iksirinden bir damla
Farkındaysanız, son yıllarda özellikle şehir insanının yaşamında büyük bir dönüşüm var. Bohemliğin 
çekiciliğinden uzak, ‘kendine yatırım yapmanın’ avantajlı olduğu bir dönüşümden bahsediyoruz. 
Dünyadaki yaşam süresinin uzaması ve yaşlılık sınırının değişmesiyle insanlar, daha uzun, daha 
sağlıklı ve daha kaliteli yaşam arzusu içindeler. “Sağlıklı beslen, spor yap, hayatına anlam kat ve 
her şeyden önce kendine değer ver” mottosuyla yeniden yaşamlarını şekillendirmeye çabalıyor, 
yaşamlarına olumlu katkısı olduğuna inandıkları ürünleri kullanmayı tercih ediyorlar. İyi yaşam 
motivasyonlarını benimseyerek, bu algıyı tüketiciye doğru bir şekilde aktarabilen markalar tüketiciler-
in gözünde yükseliyor ve ürünü satın almaları kolaylaşıyor. Hatta marka aynı ürünü sunmuş olsa bile, 
tüketiciye verilen mesajda değişiklik olduğu için satışa olumlu yansıyor. Tüketici hareket ve enerji 
istiyor; markadan kendini iyi hissettirecek bir mesaj almayı bekliyor“Sen –hala- genç ve güzelsin” 
denmesini istiyor. 
Bu arzunun oluşumunda pek çok farklı kanaldan bilinçlice bombardımana maruz kaldığımız bir 
gerçek. Özellikle sosyal medyada yaratılan “güzelliklerle bezeli” bir evrenin içerisinde sürekli daha 
iyiye ulaşmaya istemsizce itiliyoruz ve hep daha iyinin –o daha iyi kişi için ne ise- onun peşine 
düşüyoruz. İşte bu noktada,  tüketicinin bu duygusunu iyi analiz eden markalar da yükselişe geçiyor. 
Spor çorapları üreten bir fi rma düşünün. Tüketiciye, “Sağlıklı bir yaşam için harekete geç, spor yap” 
mesajı vererek, belirlediği hedef kitlenin spor dalına uygun ürünler geliştiriyor. Piyasaya sunduğu 
ürünlerin yanında verdiği kaliteli yaşam mesajı ile tüketiciyle arasında bir bağ kuruyor ve ürünlerinin 
gençleştirici etkisini tüketiciye anlatıyor. Bu mesajı alan tüketici,  spor çorap alacağı ve ihtiyacı olanı 
en iyi anlayan marka olarak onu görüyor ve direkt bir yönelim gösteriyor. 

Günümüzde, istediğimiz ürüne istediğimiz an 
ulaşabilme lüksüne sahibiz. Fakat bu lüksün 
yanı sıra tüketici bir yandan da doğal olana 
ulaşma arayışını sürdürüyor. Bu arayışa paralel 
olarak, birçok marka sloganlarına “doğalı” 
ekliyor ve çok daha yüksek fi yattan özel seriler 
çıkarıyor. Aslında yaptıkları şeyi doğala dönüş 
yaşayan ve bu noktada değerli hissetmek için 
daha fazla ödeme yapmaya hazır olan kesimi 
yakalamak. 
Paris Moda Haftası 2018-19 Sonbahar Kış 
defi lelerini hatırlayın; Chanel yerleri yaprak-
larla kaplı bir ormanlık alanda koleksiyonunu 
sergilemişti. Bir nevi mekanda tercih ettiği 
doğallığı öze dönüş olarak anlatıyordu. 
Hazır giyim markalarının teknik tekstili öne 
çıkarmalarını, çorap fi rmalarının kullandığı 
ipliğin organik olmasını yine öne çıkan tüketici 
trendlerine örnek olarak ele alabiliriz.

Günümüzde tüketiciler aldıkları 
ürün ve hizmet konusunda daha 
bilinçli ve sorgulayıcılar. Örneğin 
bir kozmetik markasının, hayvanlar 
üzerinde deney yapıp yapmadığından 
içindeki kimyasalların etkisine kadar 
her şeyi araştırıyorlar. Üzerine giyeceği 
kazağın hangi ülkede hangi şartlarda 
üretildiğine dikkat ediyorlar.  Markanın 
da bu konularda şeffaf olması bekleni-
yor. Tüketiciler kendi hassasiyetlerini 
ve gösterdikleri bilinci, kullandıkları 
markalardan da görmek istiyorlar çünkü. 
Doğa, çevre ve hayvanlar konusunda 
daha bilinçli ve çok hassas bir tüketici 
topluluğu oluşuyor. Kimi markalar bu 
anlayışı, sosyal sorumluluk projeleri 
içerisinde işliyor, kimi markalarsa marka 
kimliğini bu anlayış üzerine inşa ediyor.

Doğaya dönüş Bilinçli tüketici
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Günümüz tüketicisi, artık kullanacağı ürünün arkasındaki hikayeyi merak ediyor. Giydiği 
kazağın nerede, hangi şartlarda üretildiğini bilmek istiyor.

Tüketiciler; içine dahil oldukları çevirim 
içi platformlara veya ürünü/hizmeti 
deneyimleyebilecekleri uygulamalara 
karşı istekliler. 

Paris Moda Haftası 2018-19 Sonbahar Kış kapsamında, Chanel yerleri yapraklarla 
kaplı bir ormanlık alanda koleksiyonunu sergilemişti.

4.

7.

5.

6.

Sektör ne olursa olsun öne çıkan bir gerçek var 
ki, o da dijitalleşme. Kullanıcıları saran, dijital 
bağlılık, süregelen hayat içerisinde günden 
güne daha büyük bir paya sahip olmaya 
başlarken markaların da bu paya ortak olması 
gerekiyor. Teknolojinin hızla ilerlediği ve yeni 
çıkan ürünler ile tüketiciyi oyunun içine dahil 
edilebileceği bir çağdayız. Tüketiciler; içine dahil 
oldukları çevirim içi platformlar veya ürünü/
hizmeti deneyimleyebilecekleri VR-AR teknolo-
jileri ile marka ile yakınlaşmak ve o ürünü 
deneyimlere hissini yakalamak istiyorlar.
Dünyadaki tüm dijital verileri tek çatı altında 
toplayan “We Are Social 2019” raporunda, 
Türkiye’de internet kullanım istatistiklerine göre 
nüfusun yüzde 72’si internet kullanıyor. 2018 
yılına dair olan verilerde mobilde büyük bir 
yükselme yaşandığı belirtiliyor. 2018 yılında 
nüfusa oranı yüzde 73 iken 2019 yılı ile beraber 
bu oran yüzde 93'e çıkıyor. Bu da mobilin 
önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Hala mobil 
uyumlu sitesi olmayan şirket/marka var ise 
tekrar sitelerini gözden geçirmeliler ve mobili 
iletişim stratejilerine almalılar demek oluyor.

Bir yandan dijital değişim ve sanal gerçeklikten bahsediyoruz, diğer taraftan insanın 
özüne dönme arzusunu ele alıyoruz. 2019 yılında öne çıkan tüketici trendleri 
arasında, bizlere en ilginç geleni ile karşı karşıyayız. Tüketici hayatını dijital gelişimler 
ile kolaylaştırmayı seviyor, fakat bir yandan da dönem dönem dijitalden uzaklaşarak 
gerçek hayatı yaşamak istiyor. Bu noktada markalar tüketicilerini, belki de sadece 
dijitalde yakalamak yerine gerçek hayatın içinde dokunma ve anı yaşama hissini 
tattırmanın yollarını aramalılar. 

Tüketici trendlerinde en yoğun yaşanılan ve 
doğaya dönüş trendi ile bağlantılı bir diğer 
trend de, plastik içermeyen ürünler. Burada 
temel nokta fayda için bazı endüstrilerde 
plastiğin kullanılması değil de dünyayı 
“plastik atıksız” bir hale getirmek. O yüzden 
markalar bu konuda tüketicinin sesine kulak 
vermeli ve plastik atık konusunda çalışmalar 
üretmeye başlamalılar.

Günümüzde artık tüketiciler birer uzman ve her zaman “en iyi” olanı arıyorlar. 
Euromonitor’a göre, 2022'de internet perakendeciliğinde en fazla geliri elde 
edecek ülkeler Çin, Japonya, ABD, İngiltere ve Hindistan olacak. 2018’de bu 
ülkelerde Google’da en çok aranan kelimelerden birinin “en iyi” olması da bu 
noktada tesadüf değil. Eskiden tüketiciler alışveriş yaparken marka sadakati 
doğrultusunda mevcut markalarına güvenip devam ediyorlardı. Ama şimdi 
hem “en iyi” olanın aranması ile markalar artık; yenilik yapmalı, müşterileri 
için cazip olmanın yollarını aramalı ve fi yatlarını gözden geçirmeli. Sosyal me-
dya ile tüketiciler, bir biri ile paylaşmaya, deneyimlerini anlatmaya başladılar. 
Böylece “ağızdan ağıza pazarlama” her geçen yıl daha büyük bir önem kazandı 
ve marka infl uencerlarının yanı sıra aslında her tüketici kendi sosyal çevresi 
için bir marka elçisi olmaya başladı. Bu yüzden markalar için dijital tüketicileri 
de takip etme ve taleplerini anlayıp deneyimlerini geliştirme devri başladı.

Dijitale ayak 
uydurun

Gerçekliğin peşinde

Plastiklere elveda

Bir uzmanla karşı karşıyasınız
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Dünyadaki internet kullanımı ve kullanıcılardaki dijital bağlılık
Kaynak: www.medium.com/ "Markalar için trend rehberi: 2019'da öne çıkan 

10 tüketici trendi"

Araştırmalar, insanların gün geçtikçe yalnızlığı daha çok tercih 
ettiğini gösteriyor. Bu değişimin farkına varan markalar da, 
sunduğu ürün ile tüketiciyi kendine bağlamayı başarıyor.

8.

9.

10.

Tüketici kontrolü elinde tutmak istiyor. Karmaşık cümleler, uzun uzun 
anlatımlar yeni nesil tüketicilerin pek de haz etmediği şeyler arasında. 
Çağımız tüketicisi istiyor ki, açık bir anlatım ile kolayca sonuca ulaşabilsin, 
herhangi bir yönlendirmeye maruz kalmasın. Bu noktada kişiselleştirilmiş 
ürünler büyük bir avantaj sağlıyor. Tüketicisine göre yol izleyen, kimin ne 
ihtiyacı var tespit eden kişiselleştirme uygulamaları ile markalar günümüz 
tüketicisinin mantığını anlamış oluyor. 

Bir yarışın içinde gibiyiz. Kim daha hızlıysa elması daha çok kızarıyor. 
Tüketici, ürününün hızlı gelmesini, sorununun hızlı çözülmesini, hatta 
sadakatle bağlı olduğu markanın yeni trendleri hızlı takip etmesini 
istiyor. Bu çağda markalar ise bu hıza ayak uydurmak zorundalar çünkü 
tüketici için her zaman daha hızlı bir marka var. Bir sorun yaşıyorsa, 
hemen dönüş almak istiyor; bir sipariş verdiğinde kısa sürede elinde 
olmasını bekliyor. Kısaca hem özel hissetmek hem de “ben kaale 
alınıyorum” hissiyatını yaşamak istiyor.

Tüm dünyada yalnız yaşayan yetişkinlerin sayısı şimdiye kadar 
görülmemiş bir sayıya ulaşmış durumda. Araştırmalar, insanların gün 
geçtikçe yalnızlığı daha çok tercih ettiğini gösteriyor. Özellikle 40 yaş 
üstü tüketicilerin yalnız yaşam eğilimleri gösterdikleri ve bununla 
beraber tüketim alışkanlıklarının da değiştiği gözlemleniyor. Yalnız 
yaşayan tüketiciler; daha dayanıklı, doğal ve yüksek kalite ürünler 
için daha az ödeme yapmak istiyorlar çünkü kendilerini fi nansal 
olarak da güvencede hissetmek istiyorlar. Bu tüketici kitlesi; daha 
küçük paketlerdeki ürünlere odaklandığı ve belirli markaların sadakat 
programları içerisinde yer alma olasılıklarının yüksek olduğu görül-
üyor. 2019 yılının tüketici trendlerindeki maddeleri okuduğumuzda, 
günümüz tüketicisinin aslında tüketicinin de ötesinde günümüz 
insanının birileri tarafından değerli görülmeye ihtiyacı olduğunu 
görüyoruz. Bahsedilen tüm trendlerin ortak noktasında, anlaşılabilme 
ve özel hissedilme duygusu yatıyor. Bu yüzden de markalar bir nevi, 
kendinden uzaklaşan tüketicinin, yine kendini bulabilmesinde 
yardımcı role bürünüyor. 

Yetebilirlik hissini 
tüketiciye yaşat

Yalnız yaşama 
eğilimi gösteren 
tüketiciyi tanıyın

Hızlı olun



ARAŞTIRMA

34

ÇEKMECESİNİ KARIŞTIRDIK

Kendini modanın diliyle 
ifade etmek isteyen 
erkeklerin stilindeki en 
önemli rol çoraplara 
düşüyor. Global pazarda 
erkek tüketiciler, 
rahatlık ve kalite kadar 
tasarımlarda kişiliğinden 
parçalar bulabilecek 
detaylara ilgi duyuyor.

STİL SAHİBİ 
ERKEKLERİN
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Takım elbisenin şart olduğu 
çalışma alanlarında birbirinden 
farklı desenli, rengarenk çorap 
giyen kişilere rastlayabiliyoruz. 
Çünkü insanlar kendileri olmak 
istiyorlar, kendilerini yansıtmak 
istiyorlar.

Spor mu klasik mi, yoksa bohem mi, 
vintage mi? Stil sahibi erkekler her 
dönem oldu, 1900’lerin başında da, 
40’larda da, 50’lerde de… Fakat ka-

bul etmeliyiz ki son yıllarda stili üzerine 
düşünen erkeklerin sayısında da hatrı 
sayılır bir artış söz konusu. 
Günümüz erkekleri de artık giyimleri 
üzerine kafa yoruyor; kullanacağı renk-
lerin tonuna bakıyor, tamamlayacağı 
parçaları stiline uydurmaya çalışıyor. 
Kısacası gözümüz aydın, artık erkekler de 
kendi stillerini oluşturabilmek için cesur 
adımlar atıyorlar. Ha arada bocalamalar, 
göz faciaları olmuyor mu, tabii ki. Fakat 
biz biraz daha bardağın dolu kısmından 
bakıyoruz ve stil sahibi erkeklerin gardı-
robundaki kıyafetler kadar çekmecesin-
deki çorapları da merak ediyoruz.
Erkek giyimin en büyük tamamlayıcısı 
çoraplar. Hele bir de artık çekmecesine 
sadece temiz bir çift çorap için uzanan 
tüketiciden çok daha fazlası varsa, 
üreticiler de bu ihtiyacı görerek pek 
çok farklı stile göre ürünleri piyasaya 
sunuyorlar. Klasik bir tarz benimseyen 
tüketicinin satın alabileceği çoraplar ile 
spor giyim sevenler ayrışıyor, çeşitleni-
yor. Ürünün fonksiyonları üzerine daha 
çok düşünülüyor. 
Koşu çoraplarını sıklıkla kullananlar es-
neklik, hava alma ve uzun süre dayanıklı-
lık özelliklerine dikkat ederken, düz siyah 
erkek çorabını tercih eden ve neredeyse 
haftanın her günü kullanan tüketiciler 
ise, ürünün kısa sürede renk vermeme-
sine, tüm gün ayakkabının içinde kalan 
ayaklarını rahat ettirmesine ve çorabın 
bileğini sıkmamasına özen gösteriyor. 
Burada önemli bir noktayı da kaçırma-
mamız gerekiyor. Genel geçer kuralların 

yıkıldığı bir çağda yaşıyoruz. “X tarz bir 
çorap şurada giyilir, bu pantolonun altına 
o renk gitmez” gibi yargılardan ziyade, 
insanlar artık ruhlarına uygun olan, 
kişiliklerini yansıttıklarına inandıkları 
ürünleri almak istiyorlar. Beyaz yakalı bir 
banka çalışanı, düz siyah çorap yerine, 
renkli puantiyeli bir çorabı da tercih 
edebiliyor. Hatta belirli bir giyim sınırla-
masına maruz kalınan mesleklerde, stilin 
küçük parçalarında bu canlılığı daha 
sık görebiliyoruz. Takım elbisenin şart 

olduğu çalışma alanlarında birbirinden 
farklı desenli, rengarenk çorap giyen 
kişilere rastlayabiliyoruz. Çünkü insanlar 
kendileri olmak istiyorlar, kendilerini 
yansıtmak istiyorlar.
Peki, kişiliğini stiline yansıtan erkekler 
hangi çorapları tercih ediyor dersiniz? 
Sizler için global pazarda erkek tüke-
ticilerin beğenisini kazanmış 10 marka 
belirledik. 

Klaslığın okulu, Pantherella 
1937’den bu yana İngiltere’de üretimini 
sürdüren Pantherella, dünyanın en kali-
teli erkek çorap markalarından. Kullandı-
ğı iplikteki kaliteyi ve kurulduğu günden 
bugüne belirlediği tasarım çizgisini hiçbir 
zaman bozmayan bir marka. Pantherella 
için eski ve köklü ama aynı zamanda her 
zaman güncel ve kaliteli kalmaya başaran 
bir okul benzetmesi yapılıyor. Panthe-
rella özellikle klasik tarzı benimseyen 
erkeklerin ilk tercihlerinden oluyor.

Gold Toe’i burnundan tanırız
Gold Toe çorapları, tam da markanın 
adını taşıyor. Çorabın sadece parmak 
ucu kısmında kullandığı sarı renk iplik 
ile nerede görseniz markayı kolaylıkla 
tanıyabilirsiniz. Gold Toe koleksiyonları 
birbirine yakın ve uyumlu renklerden 
oluşuyor. İnternet üzerinden satışları ya-
pılan çoraplar ortalama fiyatı 17 dolardan 
başlıyor. 

Me Undies sade ve 
rahatlıktan yana
Özellikle çiftlerin tercih ettiği marka-
lardan olan Me Undies, 3’lü, 6’lı ve 10’lu 
paketler halinde satışa sunuluyor. Renk 
skalasında beyaz, siyah ve gri tonlarının 
ağırlıkta olduğu Me Undies çorapları, 
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sade ve rahatlıktan yana olan erkeklerin 
beğendikleri arasında.

Kişiliğini modayla ifade etmek 
isteyenler için Soxy
Los Angeles'ta 2014 yılında Boris ve Albert 
Vaisman kardeşler tarafından kurulan 
Soxy, erkeklerin birbirlerinin arasından 
çorapların gücüyle öne çıkmalarını 
hedefliyor. İş hayatına sıradanlığa sü-
rüklenenler için renkli bir kaçış noktası 
yaratan Soxy, Wild, Bold, Theme ve 
Classic olmak üzere dört koleksiyonu ile 
iş dünyasının enerjik ruhlu erkeklerine 
sesleniyor. Kendilerini “bireysellik ve 
kendini ifade etmenin güçlendirilmesine 
yardımcı olacak cesur çoraplar tasarlayan 
birinci sınıf bir e-ticaret markası” olarak 
tanımlayan Soxy, 40'tan fazla ülkeye 
internet üzerinden ürünlerini ulaştırıyor. 

Soxy, onları giyenlerin doğrudan 
bir yansıması niteliği taşıyor. 
Kişiliğini moda yoluyla ifade 
etmek isteyenler için en güzel 
alternatiflerden biri olan Soxy, 
piyasaya göre de oldukça 
uygun fiyatlarda satışlarını 
gerçekleştiriyor. 

Bombas
Bombas hem ürünle-

rindeki kalite, hem 
de benimsediği 

sosyal sorum-
luluk ile 
gönüllerde 
taht kuran 
markalar-
dan. David 

Heath ve Randy 
Goldberg tarafından 2003 yılında kurulan 
ve kurulduğu günden bu yana 12 milyon 
çift çorap bağışında bulunan Bombas, ih-
tiyaç sahiplerine el uzatıyor. Marka logo-
suyla hafızalarda yer edecek bir kimliğe 
sahip. “Arı” figürü ve çoraplardaki petek 
işlemesi Bombas’ı tanımlayan detaylar-
dan. Marka kurucuları, tasarlanmış bir 
konfor ile üretim yaptıklarını belirterek 
amaçlarının, “Ayağınıza giydiğiniz 
her şeyden çok daha iyi hissetmenizi 
sağlayacak çoraplar üretmek” olduğunu 
söylüyorlar. Çorap hakkında düşüncele-
rimizi değiştireceklerini iddia eden David 
Heath ve Randy Goldberg, rahatlık, 
destek ve yumuşaklık kriterlerine büyük 
önem verdiklerini ve ayağın en çok deste-
ğe ihtiyaç duyduğu orta bölgesine petek 
yapısını sararak yeni bir mühendislik 

performansı sergilediklerini ifade ediyor-
lar. Özellikle spor çorabı fonksiyonlarına 
sahip olan Bombas çorapları 12 dolardan 
başlıyor. 

Ministry of Supply
İster ofiste, ister sporda giyilebilecek 
şekilde üretilmiş olan Ministry of Supply 
çorapları, gün içinde birden fazla alanda 
faaliyet gösteren erkeklerin kurtarıcı 
markalarının başında geliyor. Ministry 
of Supply çoraplarının ilgi çekici özelliği 
ise, kötü kokulara karşı koku emen kahve 
ile güçlendirilmesi. Evet yanlış duymadı-
nız, Ministry of Supply kokuyu nötralize 
etmek ve pamuktan iki kat daha hızlı 
kurutmak için kahve ile aşılanmış iplikler 
kullanıyor. Ayak tabanı sağlığı için ısı ve 
basınç analizleri yapılarak tasarlanan 
çoraplar, şehir hayatının hengamesini 
yaşayanlar için ayrıca rahatlık sağlıyor.

Mutluluğu ayakuçlarına 
kadar hisset
Türkiye’de de pek çok noktada satışı 
bulunan Happy Socks, 2008’de çıktığı 

“çoraplarla mutluluk yayma” serüvenine 
başarıyla devam ediyor. Kutu ambalaj-
larıyla ve tasarımlarıyla akıllara kazınan 
marka, özel günlere özel tasarımlarıyla 
da yoğun talep görüyor. Gözümüzü 
gönlümüzü açan renkleri, içimizi ısıtan 
tasarımlarıyla Happy Socks, bugün pek 
çok markanın da ilham kaynağı. 
Markanın başarısı takdire şayan. Happy 
Socks 11 yılda, 90 ülkeye ve her kıtaya 
ulaştı. Dünyanın dört bir yanındaki 
konsept mağazaları ile Los Angeles’tan 
Tokyo’ya kadar 10 binden fazla butiğin 
raflarında yer aldı. Happy Socks mut-
luluğunu ayakuçlarına kadar hisseden 
erkeklerin stiline, enerji, hareketlilik ve 
özgürlük hissi katıyor. 

Yenilikçi tasarımıyla 
Tommy John
2008 yılında Tom Patterson tarafından 
kurulan Tommy John, yenilikçi iç çamaşı-
rı ürünlerinden sonra çorap tasarımlarıy-
la da göz dolduruyor. Büyük bir detaycılık 
ile satışa sunulan Tommy John çorap-
larının en önemli özelliği uzun ömürlü 
olması. Birçok yıkamadan sonra bile 
kalitesinin aynı kalması erkek tüketiciler 
için tercih edilme nedenlerinin başında 
geliyor. 

Mütevazilikte bir marka, Richer 
Poorer
Richer Poorer çorapları, hem mütevazi 
hem de oturmuş bir stilin habercisi. Faz-
lalıklarından arınmış, abartıya kaçmayan 
ama canlılığından da hiçbir şey kaybet-
meyen stil sahibi erkeklerin gardırobun-
daki önemli markalardan. 

Soft geçişleriyle, Stussy
Ve işte son dönemin en trend 
çoraplarından biri de Stussy. Sloganlı 
ürünleriyle özellikle genç kesimin 
ilgisini çeken Stussy, siyah ve beyaz 
renklerindeki 
standart ürünlerinin 
dışında, tatlı renk 
geçişleri yaptığı 
tasarımlarıyla da 
beğeniliyor. 

Çekmecesine sadece temiz 
bir çift çorap için uzanan 
tüketiciden çok daha fazlası 
olmasıyla, üreticiler de bu 
ihtiyacı görerek pek çok farklı 
stile göre ürünleri piyasaya 
sunuyorlar.

Hem kökleri merkezinin bulunduğu bölgede çok sağlam hem de bütün dünyada
kendini evinde hissediyor. Groz-Beckert’i farklı yapan özellik bu. Endüstriyel makine
iğnelerinin, hassas makine parçalarının ve sistemlerin dünyada lider üreticisi olarak,
ürünlerimizin ve servislerimizin kalite ve hassasiyet standartlarını mümkün olan en
yüksek seviyede tutuyoruz. Yaklaşık 7.800 çalışanımız ve örme, dokuma, keçe, tafting,
tarak ve dikiş alanlarında kullanılan yaklaşık 70.000 adet ürün çeşidimiz ile tekstil
endüstrisine en ideal desteği sunuyoruz. Ve 1852’den beri bu şekilde sizi hedeflerinize
ulaştırıyoruz.
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“YAPMAK İSTEDİĞİM O KADAR ŞEY VAR Kİ,

BİR HAYAT BANA YETMEZ”

Güzel oyuncu Wilma Elles’in yaşam 
kaynağı, çalışmak. Enerjisi çalıştıkça 

artıyor, daha yapmak istediği o 
kadar çok şey var ki, “Bana bir 

hayat yetmez” diyor. Başarılı 
oyuncu, bir projeden diğerine 

yoğun tempoda koştururken ise, 
en rahatlatan yol arkadaşının spor 

çorapları olduğunu söylüyor.

RÖPORTAJ
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“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde 
canlandırdığı Caroline karakteri ile 
Türk halkının hafızasına kazındı; 
Almanya ve Amerika’da çektiği 
filmlerle ününü dünyaya duyurdu 
ve son olarak çıkardığı “Rüya” isimli 
şarkısı ile müzik dünyasına hızlı 
bir giriş yaptı. Dur durak bilmeyen 
enerjisi ile Alman oyuncu Wilma 
Elles, hem “süper anne” hem de 
başarılı oyuncu rolünü hakkıyla teslim 
ediyor. 
Kıpır kıpır yerinde duramayan ve 
son derece mütevazı bir oyuncu var 
karşımızda… Çocuklarını yetiştirirken 
de, mesleğini icra ederken de her 
zaman “yaratıcılığın besleyiciliğine” 
değiniyor; ruhuna en güzel gelen şeyin 
çalışmak olduğunu söylüyor. Wilma 
Elles için yoğun tempoda bir projeden 
diğerine koşarken, en rahat ettirici 
yol arkadaşı spor çorapları oluyor. 
Zarifliğinden taviz vermeden, rahat ve 
doğal iplikten çorapları tercih ediyor. 

Türk halkı sizi “Öyle bir 
geçer zaman ki” dizisiyle 
tanıdı. Ardından Filinta ve 
Yeter dizileri geldi. “Öyle 
bir geçer zaman ki” için 
hayatınızın dönüm noktası 
diyebilir miyiz?
Evet, hayatımın dönüm noktası 
diyebiliriz. Çünkü başka bir ülkeden 
İstanbul’a gelmiştim. Ben 4 yaşımdan 
beri oyuncu olmak istiyordum. 
Evimizin terasında tiyatro oyunları 
sergilerdim. Hayatım boyunca 
bu mesleği yapmak istiyordum ve 
Almanya’da da oyunculuk okulunu 
bitirmiştim. O dönem tiyatro yapıyor 
ve filmlerde rol alıyordum. 3 sinema 
filmi yapmıştım o dönemde. Ama 
benim için Türkiye’ye taşınmak 
çok daha güzel oldu. Artık hep 
buradayım! Arada bir Almanya’ya 
gidip kardeşlerimin yanında yaşasam 
diye düşünüyorum ama  bir proje 
bitiyor, sonraki başlıyor. Burada 
beni her zaman tutan bir şeyler var.  
Türkiye’yi zaten çok seviyorum. 
Burada yaşamaya bayılıyorum. Bazen 
insanlar soruyorlar, “Neden hala 
Türkiye’de yaşıyorsun?” diye, ben 
hem çok seviyorum hem de sürekli 
yeni projelerle meşgulüm. Artık yeni 
yeni seyahat planları yapıyorum, 7 
yıldan beri tatil yapmadım. 

Hem psikolojik hem 
bedenen bu yoğunluğa nasıl 
dayanıyorsunuz?
Benim çocuklarım dışında en sevdiğim 
şey, çalışmak. Her yaz film çekiyorum. 
O yüzden hiç boşluk olmuyor hayatım-
da. Benim işim, aynı zamanda hobim. 
O yüzden de çalışmak, enerji kayna-
ğım. Oyunculuktan keyif aldıkça enerji 
topluyorum. Yapmak istediklerim 
bitmiyor, her zaman istediklerimin de-
vamı geliyor. Benim hayatım için en az 
300 sene lazım herhalde, kesinlikle bir 
hayat bana yetmiyor. O yüzden aslında 
oyuncu olmak istedim. Farklı karakter-
lere bürünerek onların hayatlarını da 
deneyimleyebilmek için…

Sizi yeniden bir TV dizisinde 
veya beyaz perdede 
görebilecek miyiz? 
Diziler için görüşmelerim oluyor. 
Almanya’da bir dizi ve 2 film, ikisinde 
başrolde olduğum Amerika’da 3 film 
çektim. Şimdi de, Azerbaycan, İran ve 
Türk ortak yapımı olan bir proje var, 
“Oklarla Dans” adında bir aksiyon filmi. 
Filmde bir ajanı oynuyorum. Şu an yakın 
dövüş eğitimi alıyorum. Evimde ant-
renman yapıyorum. Aynı zamanda bir 
müzik projem var. 3 gün önce Rahman 
Yeşildağ ile  ‘Rüya’ adında bir şarkı çıkar-
dık, düet yaptık. Bir aşk şarkısı… Top-
lamda dört şarkımız var, mini konserler 
yapacağız. Bunlar üzerine çalışıyoruz. 

Çocuklarım dışında 
en sevdiğim şey, 
çalışmak.

Çocuklarım dışında 
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Çocuklarınızı yetiştirirken en 
çok dikkat ettiğiniz, hassas 
olduğunuz noktalar neler 
oluyor?
Sanki herkes bir kabın içinde… Ben 
onların bu kabın içinden dışarı çık-
masını, yaratıcı insanlar olmasını is-
tiyorum. Her şey belli kurallara dayalı 
öğretiliyor, farklı bir şekilde de yaratı-
cılıklarını kullanarak yapabilsinler is-
tiyorum. Bunu annem ve babam bana 
çok güzel öğrettiler. Düz düşünmeyip, 
farklı açılardan da bakabildiğin zaman 
hayatı da çok daha farklı görebiliyor-
sun. Hayatın sana verdiği imkanları 
çok daha farklı değerlendiriyorsun. 
Hayat düz bir yol değil, garip zig zaglar 
da çizebiliyor. Onları keşfetmek lazım. 
Aynı zamanda da üretmek gerekiyor. 
Yapılan şeyler bundan sonra da hep 
böyle olacak anlamına gelmiyor. Bir 
şeye yenilikler katabiliriz. İstiyorum 
ki, çocuklarım da bir şeyi olduğu gibi 
kabul etmesinler. Kafalarını çalıştır-
sınlar ve var olan şeyin üzerine yeni 
şeyler koyabilsinler. 

Sadece oyunculuk değil, 
müzikle de iç içesiniz.
Aslında daha önce müzikal yaptım, ti-
yatro oyunlarında sahnede şarkı da söy-
ledim ama şu ana kadar yaptıklarımdan 
çok daha farklı bir çalışma olacak.

Almanya’da tiyatro 
yapıyordunuz. Türkiye’de 
de tiyatroya devam edecek 
misiniz?
Bazen teklifler geliyor. İnsanlarla iç 
içe olmayı ve tiyatroyu seviyorum 
ama şu an onun planlamasını yapmak 
benim için çok zor. Tiyatroda çok sabit 
bir takvim var, filmdeki gibi değil. O 
yüzden şu an zor. 

İkiz annesi olarak hayatınız 
nasıl gidiyor?
İlk üç sene çok yoğun geçti. Çünkü 
çocukların hem zihinsel hem de kişisel 
gelişimleri için en önemli seneleri de 
aynı zamanda ilk üç yaşları. Ama artık 
her gün okula gidiyorlar. Böyle olunca 
kendim için de bir zaman kalıyor. 

“İki çocuk daha istiyorum”
İlk kucağınıza aldığınızda 
neler  hissettiniz?
Hayatımın en önemli anıydı. Çünkü 
orada, kiminle tanışacağımı çok merak 
ettim. Karnımın içindeydiler ama tanış-
mıyorduk. Çok dua ettim ve “İnşallah 
sağlıklı olsunlar” diye ağladım. Korku 
duyuyordum ama onun yanında her şe-
yin iyi olacağına dair ayrı bir güven vardı. 
Ailenin yeri herkesten ayrı. Mutlaka iki 
çocuk daha istiyorum. Anne olmadan 
önce de bebekler dikkatimi çekmeye baş-
lamıştı, çok tatlılardı. Şimdi o duyguyu 
yeniden hissediyorum ama şu an öyle bir 
şey yok. 

Siz de geniş bir ailede 
büyüdünüz. Belki de bu 
yüzdendir…
Kesinlikle. Bence çok büyük bir zenginlik.

“Önemli olan insanların 
potansiyellerini görebilmek”
Pek çok röportajınızda 
annenizin ne kadar güçlü 
karakterde biri olduğundan 
bahsettiniz. Hayatınızda 
annenizden öğrendiğiniz en 
önemli şey ne oldu?
Annemden öğrendiğim en önemli şey, 
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"Çocuklarım için alerji 
yapmayan, organik iplikten 
olan çorapları tercih 
ediyorum. İçinde rahat 
hissedecekleri kıyafetler 
olması öncelikli kriterim."

başka insanları olduğu gibi kabul etmek 
ve sevmek. Çünkü hayatın bütün zen-
ginlikleri başka insanlardan bizlere gele-
cek. İnsanların potansiyelini görebilmek 
önemli olan. Mesela insanlar bir garsona 
kibirli davranabiliyorlar ama sonrasını 
hiç düşünmüyorlar. Bu insanların hayat-
tan hiçbir şey anlamadığını düşünüyo-
rum. Her insanın içinde bir potansiyel 
var, herkesin rüyası gerçekleşebilir ve 
bu herhangi bir statüye göre olabilen bir 
şey değil. Çevremdeki insanların potan-
siyellerini görebildiğimi düşünüyorum. 
Pek çok insana da motivasyon verdim. 
İnsanlar bazen kendi başarabilecekle-
rini bile göremeyebiliyor. Mesela, şofö-
rüm vardı, her zaman “Hayattan hiçbir 
beklentim yok” diyordu. Ona  inanılmaz 
akıllı olduğunu, imkanlarının farkına 
varmasını hep söyledim.  “Hiçbir şeyden 
korkma ve yap” dedim ve şimdi bir şirket 
kurdu. Belki şimdi bir TV şirketinin 
çaycısısın, ama 10 yıl sonra oranın sahibi 
olabilirsin, kim bilebilir. 

Sporla iç içe bir hayatınız var. 
Spor yaparken kıyafet ve 
çorap seçimine dikkat ediyor 
musunuz? 
Vücuduma direkt temas ettiği için 
sağlıklı olması benim için öncelikli 

geliyor. İç çamaşırı ve çoraplarımın 
pamuklu olmasını tercih ediyorum. 
Genelde spor yaparken siyah ve beyaz 
renkte çorapları giyiyorum. Renkli 
çorapları da seviyorum ve daha fazla 
keşfetmek istiyorum. Tasarımında 
küçük farklar katılan çorapları severek 
giyiyorum. 

Günlük hayatta tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
3-4 yıl önceye kadar hep elbise giymeyi 
tercih ederdim. Şimdi de genellikle 
pantolon giyiyorum. Zarif ve sportif 
olarak tanımlayabilirim. 

Günümüz trendleri 
arasında, soket çoraplar 
ile topukluların uyumu söz 
konusu. Siz de kullanıyor 
musunuz?
Çevremde soket çorapla topuklu ayak-
kabıyı beraber kullananları görüyorum. 
Çok zarif ve şık duruyor. Ben de çok 
sık olmasa da ikisini kombinliyorum. 
Giyimde uyumu bozmayan farklılıklar 
hoşuma gidiyor. 

Çocukların sağlığı her şeyden 
önce geliyor. Onlara kıyafet 
ve çorap alırken nelere 
dikkat ediyorsunuz?
İçinde rahat hissedecekleri kıyafetler 
olması öncelikli kriterim. Spor tarzda 
kıyafetler giydiriyorum. Alerji yapma-
yan, organik iplikten olan çorapları 
tercih ediyorum. Benim isteğim, kendi 
istedikleri kıyafetleri çorapları seçsin-
ler. İstedikleri gibi giyinsinler. 

Her insanın içinde bir 
potansiyel var, herkesin 
rüyası gerçekleşebilir

Katkılarından dolayı Hob�  Çorap'a (Hobby Socks) teşekkür eder�z.
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anneler için düzenlenen kutlamalar 
Paskalya'dan sonraki ilk kırk gün içinde 
gerçekleşirdi. Bu dönemde İngiltere'de 
varsıl ve yoksul arasında büyük bir 
uçurum vardı ve yoksullar köle gibi 
çalışmak zorundaydılar. İş şansı uzakta 
olduğu için, hizmetçiler genellikle 
efendilerinin evlerinde yaşamak zo-
rundaydılar. Annelerin Pazar'ı denilen 
günde, hizmetçilere izin verilir, onların 

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanan Anneler 
Günü’nde, en kıymetli hazinelerimiz annelerimize, özel tasarım 
çoraplarla sıcak bir hediye…

Onlarınki, dünyadaki en saf ve 
tek karşılıksız sevgi… Tüm 
dünyayı karşılarına alabilecek, 
her zorluğa yavrusu için göğüs 

gerebilecek bir güç... Tarif edilemez bir 
duyguyla ancak, ‘anne olunca anlaşı-
labilecek’ bir duygu… Üretkenlikleri, 
fedakarlıkları, iyiyi, doğruyu gösteriş-
leri, hayatlarımıza rehberlik edişleri, 
dönüştürücülüğü ve iyileştiriciliği ile 
annelerimiz… Günlerin en güzellerini 
hak eden hayat ışıklarımız…

Annelerin onurlandırıldığı gün
Peki, hiç merak ettiniz mi, Anneler 
Günü nasıl ortaya çıktı ve ilk ne zaman 
kutlanmaya başladı? Edindiğimiz bilgi-
lere göre, Anneler Günü kutlamalarının 
kökeni Eski Yunan uygarlığına dayanı-
yor. Anneler Günü, Yunan mitolojisin-
deki tanrı ve tanrıçaların annesi olarak 
bilinen Rhea'nın onuruna verilen yıllık 
ilkbahar festivali kutlamalarıyla başla-
dı. 1600'lü yıllarda İngilizler Annelerin 
Pazar’ı diye bir gün kutlarlardı. İngiliz 

SICAK BİR

Anneliği ilk kez tadan kadınlara, 
Solesmith’in duygusal bir mesajı var. 

DÜNYADAKİ 
TEK KARŞILIKSIZ 
SEVGİYE

HEDİYE
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anneleriyle zaman geçirmeleri destek-
lenirdi. Annelik Keki denilen bir tatlı 
pişirilir ve kutlama ruhunu desteklerdi.

Anna Jarvis’in annesinin 
anısına…
Anneler Günü kavramı, yakın çağımız-
da ABD'de yaşayan Anna 
Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 
1908 yılında başlattığı anma günü 
ile başladı. Jarvis 1902 yılında babası 
ölünce annesi ile beraber ABD'nin 
Philadelphia eyaletinde yaşamaya ve 
çalışmaya başlamıştı. Jarvis, yaklaşık üç 
yıl sonra da 9 Mayıs 1905'de de annesini 
kaybetmişti. Bayan Jarvis, annesinin 
cenazesinden iki sene sonra Mayıs'ın 
ikinci pazarında yani annesinin ölüm 
yıldönümünde arkadaşlarını evine 
çağırmıştı. Bu davette arkadaşlarına 
bu günün anneler günü olarak ülke 

çapında kutlanması fikrini öne sürmüş 
ve anneler günü ritüeli ilk olarak bu 
şekilde ortaya çıkmıştı.
Jarvis’in bu fikri 1914 yılında kongre-
nin de onayıyla Amerika çapında bir 
gelenek haline geldi. Jarvis’in bu fikri 
oldukça kabul görmüş, Amerika'nın 
önde gelen bir giysi tüccarı da finansal 
desteğini bu çalışmalarda esirgememiş-
ti. Anneler Günü’nün ilk kez kutlanma-
sı da Jarvis'in annesinin 20 yıl süresince 
haftalık dini dersler verdiği Grafton'da-
ki bir kilisede 10 Mayıs 1908'de gerçek-
leşmişti. Bu kutlamaya 407 çocuk ve 
anneleri katılmıştı. Bayan Jarvis, her bir 
anneye ve çocuğa kendi annesinin en 
çok sevdiği çiçek olan karanfillerden 
birer tane hediye etmişti. Ve o günden 
sonra da asaleti, şefkati ve sabrı ifade 

Günün en eğlenceli hediyesi Face 
Socks’tan. Face Socks, Anneler Günü 

içinçorap tasarımını kendinizin belirleyeceği 
özel bir hediye tasarladı. Annenizin fotoğrafını 

çekiyorsunuz, mesajınızı ya da emojilerinizi belirleyerek 
tasarımcılara teslim ediyorsunuz. Ve işte sonuç! 

Happy Socks klasik konseptini, Anneler 
Günü’ne özel tasarımlarla birleştirdi. 

Sparks and Daughters, anne ayı ve 
yavrularını bu sevimli tasarımlarla 
satışa sundu. 

Yorgun annelerin halinden 
anlayan çoraplar, günün en güzel 
hediyelerinden.

eden beyaz karanfil Amerika'da anneler 
gününün sembolü oldu. Sırada Anneler 
Günü’nün resmi kabulü vardı. Jarvis’in 
fikri 8 Mayıs 1914'te senatonun onayı ve 
Başkan Wilson'ın da imzası ile kabul 
edildi. Her yıl Mayıs'ın ikinci pazarı 
“Anneler Günü” olarak resmen ilan 
edildi. Bu kutlamalar çok kısa sürede 
diğer ülkelere de yayıldı. Ülkemizde de 
Anneler Günü’nün resmi kabulü Türk 
Kadınlar Birliği'nin özel girişimi ve 
önerisi ile gerçekleştirildi. 1955 yılından 
itibaren her yıl Mayıs ayının ikinci 
pazar günü “Anneler Günü” olarak 
kutlanmaya başlandı.
Biz de bu özel günü Çorapland olarak, 
Anneler Günü’ne özel tasarlanan ço-
raplarla kutlamak istedik. Kimi zaman 
en yakın arkadaşımız, kimi zamansa 
hayatımıza dokunan öğretmenimiz 
olan annelerimize Anneler Günü’nde 
sevgimizi çoraplarla dile getirdik.
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Anne babalar için hayatlarındaki 
en kıymetli varlık şüphesiz ki 
çocukları. Konu onlar olunca, 
ebeveynler de ekstra bir hassa-

siyetle düşünüyor, en iyisini ve en güze-
lini çocuklarına sunmak için çabalıyor-
lar. Düşünün, kendiniz için bir çorap 
seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? 
Rahatlığına, ayağınızdaki duruşuna, 
rengine ve belki kişisel birkaç kriter 
daha… Peki ya çocuğunuza seçerken? 
İşte burada hassasiyet baş gösteriyor; 
ipliğinin türünden, nerede üretildiğine 
kadar merak ediyorsunuz. 
Çorapland olarak, bu sayımızda 
ebeveynlere çocuklarına çorap alırken 
nelere dikkat ettiklerini sorduk ve aldı-
ğımız cevapları sizler için maddeledik.

1. Her şeyin başı sağlık
Özenli annelerimizin çocuklarına kıya-
fet ve çorap alırken dikkat ettikleri en 
önemli şey, sağlıklı olması. İç çamaşı-
rında ve kıyafetlerde pamuklu ürünleri 
tercih ediyorlar. Çorapta ise ürünün 
tamamen doğal malzemelerden, pa-
muklu ipliklerden üretilmiş olmasına 
özen gösteriyorlar. Dokusunun yumu-
şak olduğu ve ayağı rahatsız etmeyecek 
yapıdaki çorapları satın alıyorlar. 

2. Doğallığın peşindeyiz
Kimyasallarla hayatımızın her alanında 
mücadele halindeyiz. Artık yediğimiz 
besinlerden giydiğimiz kıyafetlere ka-
dar organik olanın peşine düştüğümüz 
bir gerçek. Anneler de, çocuklarına 
çorap alırken ürünün üretim aşamasın-
da hiçbir zararlı kimyasal kullanılma-
mış olmasına dikkat ediyor. Herhangi 
bir cilt problemi veya farklı bir sağlık 
sorunu ile karşı karşıya kalmamak 
için, çorap seçimlerinde de tercihlerini 
doğaldan yana kullanıyorlar.

Konu çocuklar olunca ebeveynler seçecekler� ürünlerde ekstra b�r 
hassas�yet göster�yorlar. Ürünü satın alırken doğal olmasından, esnekl�ğ�ne, 
nerede üret�ld�ğ�nden renkler�ne kadar pek çok kr�ter devreye g�r�yor. İşte 
ebeveynler�n çorap seç�mler�ndek� öncel�kl� �lk 5 kr�ter�…

3. Bileği sıkmamalı
En çok aldığımız cevaplardan biri de, 
çocukların ayaklarının içinde rahat ettiği, 
bileğini sıkmayacak esneklikte lastikleri 
olan çoraplar oldu. Gün boyu hareket 
halinde olan çocukların kan dolaşımını 
olumsuz etkilemeyecek, onların rahatça 
hareket etmelerini sağlayacak çoraplar 
annelerin gözdesi. Aynı zamanda külotlu 
çoraplarda bel lastiğinin çok sıkı olma-
ması da dikkat ettikleri bir diğer unsur. 

4. Yaşına uygun çorap
Önem verilen bir diğer nokta da, yaşla-
rına uygun çorapların olması. Gelişme 

dönemindeyken çocukların ayakları hızlı 
büyür. Bu dönemde alınacak çorapların, 
ayakları sıkmamasına dikkat edilmesi 
büyük önem taşıyor. Ayağına büyük ge-
len çoraplar, ayağından çıkıp kaydıracağı 
gibi, küçük gelenler de parmaklarını 
sıkıştırıp, ayak parmaklarını acıtabilir. 
Anneler bu nedenle esnek çorapları 
almaya ve yaş aralığı net belirtilmiş ço-
raplar almaya özen gösteriyorlar. 

5. Yaratıcılığına 
ortak olacak ürünler
Anneler genellikle düz klasik renklerin 
yanı sıra, çocuğunun yaratıcı dünya-
sına ortak olacak çorapları almaya da 
özen gösteriyor. Rengarenk, geometrik 
desenli, eğlenceli tasarım ürünlerine de 
ilgi son yıllarda oldukça yoğun. Ayrıca 
pek çok ebeveyn artık renklerin cinsi-
yeti olmadığına inanarak, çocuklarına 
ürün seçerken herhangi bir renk kısıtla-
masıyla karşı karşıya kalmak istemiyor. 
Çorapların esneklik, rahatlık, iyi hava-
lanma, yere iyi basma, terletmeme ve 
kaymama gibi genel özelliklere sahip 
olması, ebeveynlerin ilk dikkat ettikleri 
unsurlar arasında yer alıyor. Ve son bir 
dip not: Annelerin, gelişim dönemin-
deki çocuklar için en güzel aktiviteleri 
yine çoraplarla oluyor. Çorap çifti bul-
ma ve katlama ile çocukların hem şekil 
ve renkleri eşleştirme pratiği gelişiyor, 
hem de annelerin işi eğlenceli bir hal 
alıyor.

EBEVEYNLER ÇORAP ALIRKEN 
NELERE DİKKAT EDİYOR?
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Yatırımlarını marka bilinirliği üzerine 
yapan � rmalar, global pazarda 
da üstünlüğünü koruyor. Dijital 
pazarlama, dünyaca ünlü çorap 
markalarından Stance ve Feat 
Sock’ın bugünkü başarılarındaki 
ortak nokta oluyor. 

FEAT SOCKS VE 
STANCE’İN 
BAŞARISINDAKİ 
KESİŞİM;

 ünyaca ünlü çorap markaları 
olan Feat Socks ve Stance’in 
bugünkü başarısı sizce tesadüf 
mü, yoksa büyük bir girişim-

cilik ruhuyla yönetilen stratejilerin bir 
sonucu mu? 
Feat Socks’ın kurucuları Taylor Offer 
ve Parker Burr’ın hikayesi öğrencilik 
yıllarına dayanıyor. Üniversite yılların-
da ortak aldıkları Girişimcilik dersinde 
tanışan Taylor Offer ve ParkerBurr’ın 
hali hazırda ticaret ile ilgileri vardı. 
Taylor Offer, ShackShirt adında bir 
şirket kurmuş, tişört satışı yapıyordu. 
Burr’in ise, spor takımları satışı yaptığı 
bir işi vardı. Ve müşterisi Burr’den spor 
takımlarının yanında çorap da satması-
nı istediği söyledi. Bu gelişmeden sonra 
Taylor ve Parker, beraber yol almaya 
ve çorap sektörüne adım atmaya karar 
verdiler. 
İki girişimci ruh, kendi hallerinde 

başladıkları ticaret hayatlarında, ortak 
olarak ilk adımı 200 adet düz beyaz 
çorap alarak attılar. Parker Burr, satışta 
her zaman kişiselleştirmenin önemli 
olduğunu o yıllarda da kavramış biri 
olarak satın aldıkları çorapları fark-
lılaştırmanın kazanç getireceğini 
düşündü. Ve ikili, kaldıkları 
yurdun odasında, bir ısı pre-
siyle üzerine ürünlerin üze-
rine baskılar yaparak “Nasıl bir 
farklılık yapabiliriz?” sorusunun 
cevabını kendilerine verdiler. Üni-
versite kampüsüne stant açtılar ve 
o kadar yoğun bir ilgiyle karşılaştılar 
ki, tüm çoraplar satın alındı. İkili, bir 
günde 2000 dolar kazanmışlardı.* 
Baskılı çoraplara ilgi her geçen gün 
artıyordu. Kampüste çorapların ünü 
adeta bir dalga gibi yayılmıştı. Okuldan 
mezun olmalarının ertesi gününde bir 
melek yatırımcının baskılı çorapları 

DİJİTALLEŞME

başladıkları ticaret hayatlarında, ortak 
olarak ilk adımı 200 adet düz beyaz 
çorap alarak attılar. Parker Burr, satışta 
her zaman kişiselleştirmenin önemli 
olduğunu o yıllarda da kavramış biri 
olarak satın aldıkları çorapları fark-
lılaştırmanın kazanç getireceğini 
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cevabını kendilerine verdiler. Üni-
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adeta bir dalga gibi yayılmıştı. Okuldan 
mezun olmalarının ertesi gününde bir 
melek yatırımcının baskılı çorapları 



fark etmesi ile işler tamamen farklı 
bir boyuta geçti. Ve artık önemli olan 
sınırları aşarak, herkese kendilerini 
duyurabilmeleriydi. Şirketin ilerleme-
sini sağlamak için, ürünlerini yükselt-
mek, işi dijital etkileyicilere çekmek ve 
işlerini sosyal medyada ve diğer dijital 
satış noktalarında aktif olarak tanıtmak 
zorunda olduklarının farkındalardı. 
Taylor, şirketin sosyal medya ve lojistik 
alanlarını yönetirken, Parker ürün 
geliştirme, finans ve dijital satın alma 
işleminden sorumluydu.
Taylor Offer, süreci şöyle paylaşıyor: 
“İşimizin bir parçası olarak perakende 
ticaret fuarlarına gitmeyi planladık. 
Gittiğimiz fuarların birinde, bu sayede 
NBA’in müşterisi olduğu David Falk 
ile tanıştık. Onunla akşam yemeği 
yedik ve bizim için danışman olmasını 
istedik. David, altın madalya kazanan 
Olimpiyat jimnastikçi Aly Raisman 
ile ilişkimizi geliştirmemize yardımcı 
oldu. 2016 Yaz Olimpiyatları'ndan 
hemen önce onunla bağlantı kurduk. 
Ofisimize de yakın olmasının avanta-
jını kullanarak, her zaman evine çorap 
getirirdik. Onunla iyi arkadaş olduk, 
bu da anlaşmayı doğal bir hal aldı. Aly 
olimpiyatlarda Feat Socks’ın fotoğrafını 
çekerek Instagram’a koydu ve artık 
uluslararası bir harita önümüzdeydi. 
Instagram’a çoraplarımızı koyduktan 
kısa bir süre sonra, satışlarımızın ayda 
20 bin dolardan 200 bin dolara yüksel-
di. Instagram takipçimiz 5 katına çıktı.”
Peki, Feat Socks kurucuları sadece bu 
adımla mı sınırlı kaldı? Elbette hayır. 
Dijital pazarlamanın her alanını kulla-
narak en etkili şekilde ürünlerini nasıl 
pazarlayacaklarını araştıran Taylor 
ve Parker, özellikle sosyal medyaya 
yöneldiler. Feat Socks kurucuları dijital 
pazarlamadaki deneyimlerini şöyle 
anlatıyorlar: “Sosyal medyanın en etkili 
pazarlama şekli olduğuna inanıyorum 
ve LinkedIn, Snapchat, Instagram, 
Facebook ve YouTube gibi çoğu sosyal 
kanalı kullanıyoruz. Sık sık takipçiler 
için ücretsiz çift çoraplar sunuyoruz ve 
her türlü sosyal pazarlama taktiklerini 
deniyoruz. Sosyal medya içeriğimizi 
eğlenceli ve ilgi çekici kılmak istiyoruz. 
Snapchat ve Instagram hikayeleri bizim 
için büyük bir pazarlama stratejisi. Ins-
tagram e-ticaretin öncülerinden olan 
MVMT Watches'dan çok şey öğrendik. 
Instagram şu anda sosyal medya için 1 
numaralı odağımız, ancak her zaman 

değişiyor. 8 ay önce, Snapchat bizim 
için çok büyüktü. Snapchat hikayesi 
başına 20 bin görüntü elde ettik ve 
sonra aniden Instagram geldi ve ona 
odaklanmaya başladık.”
Ve ardından gelen vlog serüveni. Dur 
durak bilmeyen Feat Socks kurucuları, 
sosyal medya kanallarındaki etkili ça-
lışmaların ardından yönünü biraz daha 
fotoğraftan video çekimine çevirdiler. 
Ünlü Youtuber Logan Paul ile tanışa-
rak kısa sürede güzel bir arkadaşlık 
kuran Feat Socks kurucuları, Logan ile 
beraber video çektiler. Çektikleri iki 
Youtube videosu sayesinde sattıkları 
çoraplar ile 500 bin dolar kazandılar. 
Youtube video yükleme sürecinden ise 
şöyle bahsediyorlar: “Ofiste yaptığımız 

eğlenceli şeyleri çektiğimiz bir vlog 
başlattık. Feat'te çalışmanın diğer 
şirketlerden farklı olduğuna inanıyor 
ve vlog'umuzu dünyaya göstermek için 
kullanmak istiyorduk. 
Taylor ve Parker her daim yeni trendle-
re zamanında adapte olabilmenin çok 
önemli olduğunu belirtiyorlar. Örneğin 
Instagram’a ilgi duyulmaya başlandığı 
anda bu alanda vakit kaybetmeden bir 
proje geliştirmenin kazanç sağlayaca-
ğını, Snapcat gibi insanların artık ilgi 
göstermediği mecralara yatırım yapma-
nın anlamsız olacağı gibi…

Dijital pazarlamanın her 
alanını kullanarak en etkili 
şekilde ürünlerini nasıl 
pazarlayacaklarını araştıran 
Taylor ve Parker, özellikle 
sosyal medyaya yöneldiler.
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“e-ticarete odaklanıyoruz”
Taylor Offer, perakendeciliğin bazı 
dezavantajları olduğuna da değiniyor: 
“Perakendede satış yapmanın birçok 
dezavantajı var. Markamızın kontrolü 
bizde değil. Sadece raftaki bir çorap 
olduğunuzda, müşterinizle daha az 
bağlantınız olur. Müşterimizin bizi 
markamızdan ve sosyal kanallarımız-
dan bulmasını istiyoruz. Perakende-
cilik aynı zamanda lojistik açıdan da 
zaman alıyor. Perakendecilik pahalıdır. 
Yani, ürününüzü mağazada 12 dolara 
satıyorsanız, sizden 3 dolardan satın 
almak istiyorlar. Bunun için para ka-
zanmanız zorlaşıyor. Neden doğrudan 
müşterimize daha düşük bir fiyatla sat-
mıyoruz? Perakendecilik ölmekte olan 
bir endüstridir. Yanan bir eve girmenin 
anlamı nedir? Kesinlikle e-ticarete 
odaklanıyor ve tüm çabalarımızı 
buna katıyoruz. Perakendecilik iyi bir 
şekilde ortaya çıkıyor, ancak doğrudan 
müşteriye 8 dolara satıp satmayı tercih 
ediyoruz.”
Feat Socks, başardık ve artık tamamız 
demiyor, markasına ve sosyal medyası-
na bugün de odaklanmayı sürdürüyor. 
“Pazarlama konusunda daha farklı 
ne yapabiliriz, nasıl içerikler üreterek 
sunumumuzu güçlendirebiliriz?” soru-
larına kafa yoruyor. Son olarak, Taylor 
Offer girişimcilere ve girişimci olmak 
isteyenlere şu tavsiyeleri veriyor: “Sıkı 
çalışırsanız, ağ kurarsanız ve insanların 

sizi sevmesi için çaba gösterirseniz, bir 
süre sonra insanların size yardım etmek 
istediğini göreceksiniz. Fakat şansın 
gücünü de hafife almamanız gerekiyor. 
Yatırımcılarımız konusunda gerçekten 
şanslıydık. Ortağım Parker'la tanıştı-
ğım, Kickstarter'ımıza fon sağladığı ve 
Aly Raisman'la bağlantı kurduğum için 
çok şanslı oldum.”

Renkliliğin markalaşmış hali, 
Stance
Gelelim dünyaca ünlü diğer marka, 
Stance’e. Stance’i, piyasada farklı yapan 
sektöre kattığı yeni enerjiydi. Stance 
öncesinde renkli ve sıra dışı çoraplar 
hiç piyasada değil miydi, üretilmiyor 

Ünlü Youtuber Logan Paul 
ile tanışarak kısa sürede 
güzel bir arkadaşlık kuran 
Feat Socks kurucuları, Logan 
ile beraber video çektiler. 
Çektikleri iki Youtube 
videosu sayesinde sattıkları 
çoraplar ile 500 bin dolar 
kazandılar.
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E-ticaret Genel Müdür Yardımcısı 
Paul Zaengle, bu ciddi artışı şöyle 
yorumlamıştı:   “Instagram satışlarını 
gördüğümüzde çok heyecanlıydık. 
Instagram bizim için her zaman sosyal 
açıdan güçlü bir platform olmuştur, 
ancak şimdi doğrudan bir yanıt olarak 
iyi bir performans gösterdiğini görmek 
harika.”**
Stance, güçlü Instagram yönetimiyle 
beraber yeni Star Wars ürün serisin-
de reklam harcama getirisini en üst 
düzeye çıkarmak istedi. Instagram 
reklamlarının, Star Wars koleksiyo-
nu lansman kampanyasındaki diğer 
tüm reklam yerleştirme türlerinden 
daha iyi performans gösterdiğini fark 
ettikten sonra marka, reklam har-
camasını en üst düzeye çıkarmak ve 
Instagram’ın benzersiz görsel doğasını 
ve güçlü hedefleme yeteneklerini 
geliştirmek için özel bir reklam kümesi 
oluşturmaya karar verdi. #sockwars 
ve #theuncommonforce etiketlerini 
kullanarak, verdiği linkleri, açılış 
sayfasına yönlendirici bir formatta 
kullanarak Instagram hesabının yo-
ğunluğunu artırdı. 
Bu iki başarı hikayesinin de kesişimi, 
dijital pazarlama kanallarının etkili bir 
şekilde kullanımı diyebiliriz. Mevcut 
olanakları akıllıca kullanan ve buna 
yatırım yapan firmaların, globalde 
üstünlüğü kaçınılmaz oluyor. Pazarda 
söz sahibi olmanın yeni çağdaki kuralı 
da, dijitale yatırım yapmaktan geçiyor.
Kaynakça:
*https://www.starterstory.com/feat-socks 
** https://business.instagram.com/success/
stance-socks

2015 yılında Amerikan Ulusal Basket-
bol Ligi (NBA) ile oyuncuların oyun 
süresince Stance çoraplarını giymeleri 
konusunda sözleşme imzaladılar. Bir 
sene sonra da ABD’nin en büyük Beys-
bol ligi ile aynı sözleşmeyi imzaladı. 
Stance yavaş yavaş spor camiasını ele 
geçiriyordu.  Bir yıl sonra da Nike NBA 
oyuncularının çorap haklarını aldı. 
Edindiğimiz bilgilere göre, dünya-
nın birinci sınıf çorap markası olan 
Stance’in reklam yatırımları karşılığın-
daki yükselişi yüzde 36 oranında. Diğer 
dijital kanallarla karşılaştırıldığında 
Instagram’a katılımıyla ise yüzde 80 
oranında bir artış söz konusu. Stance 

muydu? Elbette, üretiliyor ve satışı 
yapılıyordu. Fakat Stance, bu tarza bir 
kurumsallık kattı. Yani markasının 
kimliğini, tasarımlarıyla belirginleş-
tirdi. Yaptığı iş birlikleriyle ve dijital 
pazarlama yöntemleri ile bilinirliğini 
artırdı. Stance, yatırımını marka kimli-
ğine ve bilinirliğine yapanların ne denli 
başarılı olacağı konusunda en iyi örnek-
ler arasında. Şu an, Stance çorapları 
Hollywood aktörleri, hip-hop yıldızları, 
profesyonel atletler, kaykaycılar için 
vazgeçilmez durumda.
2009'da Jeff Kearl, John Wilson, Aaron 
Hennings, Ryan Kingman ve Taylor 
Shupe tarafından kurulan Stance, şık 
ve yüksek performanslı çoraplar ile 
piyasaya iş yapmaya başladı. Stance’nin 
kurucu ortağı ve CEO’su Jeff Kearl, 
çorap işine ilk başladıkları zamanlar, 
markanın sokaktaki itibarını yükselt-
mek için hedef olarak sörf ve paten 
mağazalarını seçmişti. Stance, ekstra 
topuk güçlendirmesi ve sıkı örgüsü ile 
kısa zamanda kaykaycıların vazgeçil-
mez çoraplarından biri haline geldi. 10 
dolar ile 30 dolar arasında değişen yük-
sek fiyatlarına rağmen Stance çorapları 
kaykaycılar ve sörfçüler arasında hızlı 
bir şekilde satılmaya başlandı. Stance 
ekstrem sporlar alanında marka olduk-
tan sonra yönünü önemli etkinliklerde 
ve sosyal medyada ürünün tanıtımını 
yapacak ünlülere çevirdi ve işte asıl ba-
şarı hikayesi de bu gelişme ile başladı. 
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AR-GE MERKEZİ 
OLMAYA HAK KAZANDI

TRİKO MAKİNALARI YEDEK PARÇALARI ALANINDA
BİR DÜNYA MARKASI OLAN NİT ÖRME

Türkiye ve dünyada başarılarıyla 
rüştünü ispatlayarak bir 
dünya markası olan Nit Örme, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi Belgesi’ni 
almaya hak kazandı. 

Nit Örme, 8 bin ürün çeşidi ile 
Türkiye’nin ve dünyanın adeta bir triko 
yedek parça hastanesi. Triko yedek 
parça üretimi, devasa arşiv sistemi ve 
müşteriye sunduğu hızlı çözümler ile 
hem ülkemizde hem de dünyada lider 
bir marka. Son gelişme olarak, firma Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
Belgesi’ni almaya hak kazandı. Bu 
demek oluyor ki, Nit Örme sayesinde 
artık ülkemizde de triko makineleri 
üretilebilecek, yazılım gelişimleri sağ-
lanarak teknik tekstil ve daha pek çok 
konuda Ar-Ge çalışmaları sistematik 
bir şekilde yapılabilecek. 
Nit Örme Firma Sahibi ve TRİSAD 
Başkan Yardımcısı İrfan Yolcular, yıllar 
süren yoğun çalışmalarla Türk malı 
kalitesini yukarılara çıkardıklarını 
belirterek, ülke olarak tek çaremizin 
inovatif ürünler üretmek olduğunun 
altını çiziyor. 

Firmanız hakkında kısaca 
bilgi alabilir miyiz?
1995 yılında kurulduk. Elektronik ma-
kine üzerine verimliliği artıran ürünler 
geliştiren Ar-Ge odaklı yenilikçi bir 
şirketiz. 8 bini aşan çeşitte ürünleri-
miz ile müşterilerimizin üretimlerini 

Nit Örme, 8 bin ürün çeşidi ile 
Türkiye’nin ve dünyanın adeta bir triko 
yedek parça hastanesi. Triko yedek 
parça üretimi, devasa arşiv sistemi ve 
müşteriye sunduğu hızlı çözümler ile 
parça üretimi, devasa arşiv sistemi ve 
müşteriye sunduğu hızlı çözümler ile 
hem ülkemizde hem de dünyada lider 
bir marka. Son gelişme olarak, firma Bi-

İrfan YOLCULAR
Nit Örme Firma Sahibi ve 

TRİSAD Başkan Yardımcısı
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artırma hizmeti veriyoruz. Firmaların 
sektörde rekabet etmelerine önemli 
ölçüde yardımcı oluyor ve ülkemizin 
ithalat bağımlılığını azaltarak ihracat 
rakamlarına yüksek oranda katkıda 
bulunuyoruz. 
Nit Örme olarak, 60 çalışanımız ile 
tekstil üretim alt yapısını sağlayarak, 
Bayrampaşa’daki 2100 metrekarelik 
tesisimizde üretim, kalıphane, kalite 
kontrol, depo, teknik servis ve satış 
mağazası bölümleri ile çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Burada makine yedek 
parçası üretiyoruz. Bayrampaşa’da 
100 metrekare alanda başladık. 2000 
yılında triko makineleri fason yedek 
parça imalatına başladık. Teknik servis, 
desen tasarımı ve elektronik kart tamiri 
bölümlerini kurduk. Bunlar trikocula-
rın vazgeçilmez ihtiyaçları… Burayı tam 
teşekküllü bir triko hastanesi olarak 
düşünebilirsiniz. Her türlü desteği 
ücretsiz veriyoruz, sadece yedek parça 
satışı yapıyoruz. 2003 yılında talaşlı 
imalat bölümünü kurduk ve kendi 
bünyemizde yedek parça üretimine 
başladık. Aynı dönem ilk yurt içi fua-
rına da katıldık. 2005 yılında ihracata 
adım atarak, İtalya’da ilk yurt dışı fuar 
deneyimini edindik. 
2008’de üretim hattımızı genişlettik, 
ihracat yaptığımız ülke sayısını 10’a 
çıkardık.2013’te fırça imalatı bölümünü 
kurduk. 2014’te kablo imalatı bölümü-
nü kurduk. 2015’te Alman firması Stoll 
firması ile iş birliği anlaşması imzala-
dık. Stoll firmasından “A Sınıfı Ürün 
Tedarikçisi”sertifikasını aldık. 2017’de 
ücretsiz desen tasarımı eğitimlerine ve 
Ar-Ge Merkezi kurulum faaliyetlerine 
başladık. Düz örme makine parçaları-
nın yüzde 70’ini üretiyoruz. Ayrıca,üye 
olduğumuz kurum ve kuruluşlar da, 
İstanbul Sanayi Odası Meslek Komitesi 
Özel Makineler Komitesi’nde görevli-
yim. Triko Sanayicileri Derneği Başkan 
Yardımcısıyım, TEMSAD Yönetim Ku-
rulu Üyesiyim, aynı zamanda İstanbul 
Ticaret Odası üyesiyim. 
 
“Türk malı kalitesini 
yukarılara çektik”
İlk yurt dışı fuar 
deneyiminde, sizi etkileyen 
işinizi geliştirmenizde 
yardımcı olabilecek şeyler 
neler oldu?
İlk katıldığımız fuar, Milano’da düzen-
lenen IKME Fuarı’ydı. Olağanüstü bir 

ilgi görmüştük, çünkü dünyada bizim 
ürettiğimiz çeşitlilikte ürün üreten 
ikinci bir firma yoktu. Orada çok ilgi 
çekmemiz, bazı makine üreticileri-
ni rahatsız da etti. Çünkü onlar çok 
yüksekfiyatlara ürünler satıyorlardı. O 
güne kadar Türkiye’de liderdik fakat 
o gün, 2005 yılında ele geçirdiğimiz 
liderliği dünya çapında büyüterek ve 
kimseye kaptırmadan bugünlere gel-
dik. Triko makinelerinin sorunlarına 
çözüm deyince dünyada ve Türkiye’de 
Nit Örme markası akıllara geliyor. Türk 
malı kalitesini yukarılara çektik. 

“Dersimizi önceden 
çalışıyoruz”
Bu başarının ardında nasıl bir 
çalışma var?
Biz kendimizi müşterinin yerine koyu-
yoruz. Ben elektronik mühendisiyim, 
ekibimiz de mühendislerden oluşuyor. 
Bu yüzden müşterinin ileride karşı-
laşabileceği sorunlar için dersimize 
önceden çalışıyoruz. Sorun ortaya çık-
tığında, çözüm bizde hazır olduğu için 

“Bangladeş’te 70 bin triko 
makinesi var, Türkiye’de 30 
bin civarında. Bu verilere 
baktığımız zaman, sıradan 
bir triko ürün ile onlarla 
rekabet edemeyeceğimiz 
aşikar. O yüzden katma 
değerli ürün yapmalıyız.”

sorun da kolaylıkla çözülüyor, müşteri 
bundan memnun oluyor. Bu da bizi 
motive ederek, hep araştırmaya itiyor. 
Çok kuvvetli bir arşiv sistemimiz var. 
Bu bir bilgiyi biriktirme sistemi…10 yıl 
önceki makineleri düşünün, o makine-
lerdeki parçalardan müşterinin ihtiyacı 
olan numunesi bizde bulunuyor ve bu 
parçaların programları yapılmış hazır 
vaziyette stoklarımızda bulunuyor. 
Stoklarımızda yoksa bile, bir hafta 
içinde üretip orijinal kalitesinde hatta 
bazen orijinalinden daha iyi üretip 
müşteriye temin ediyoruz. Bu amaçla 
Ar-Ge merkezimizde arşiv bölümünü 
oluşturduk. Arşivimizde programlarıy-
la beraber 4 bin çeşit orijinal numune-
miz var.
Bir de benim 30 yıllık sanayideki tecrü-
bem var. Makinelerle içli dışlı olduğum 
için nerelerinde sorunlar yaşanıyor, 
hangi parçalarında kırılmalar oluyor 
biliyorum, makinenin dilinden anlıyo-
rum. Tecrübemi bu sektöre aktardım. 

Siz kurumsal olarak da 
eğitime önem veren bir 
vizyona sahipsiniz.
Evet, sadece kendi içimizde değil, sana-
yi ve üniversitelerle iş birliği yapıyoruz. 

Sektörün kanayan yarası 
nitelikli eleman eksikliği. 
Bu konuyla ilgili neler 
yapıyorsunuz?
’74 yılında öğrenciyken staj yeri bulama-
mıştım. O dönem Ören Bayan’a stajyer 
olarak girememiştim ama mühendis 
olarak orada çalışmayı hedeflemiştim 
ve 1 sene sonra mühendis olarak Ören 
Bayan’da çalışmaya başladım. O zaman 
yaşadığımı şu an öğrencilere staj imkanı 
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sağlayarak gideriyorum. Bizde her sene 
10 tane stajyer oluyor.  Kalifiye eleman 
eksikliği sorununda şöyle bir çelişki var. 
Sanayiciler yetişmiş insan istiyorlar. 
Biz hiç öyle bir tavır içerisinde değiliz. 
Gençleri kendimiz yetiştiriyoruz, sadece 
kendimiz için değil, sektöre de yetişti-
riyoruz. Şu an ücretsiz desen eğitimleri 
veriyoruz. Bu güne kadar 250’nin üze-
rinde insan yetiştirdik. Bunun içerisinde 
ilkokul mezunu makineciden tutun 
da, doktoralı öğrencilere, iş sahiplerine 
kadar kişiler vardı. Şirket bünyesinde 
verdiğimiz bu eğitimlerimizde her 
sektöre ve her katmana hitap ediyoruz. 
Hatta İstanbul ve yurt dışından gelenler 
yatılı misafirhanelerimizde ücretsiz 
kalabiliyorlar. Başarılı kursiyerlere de 
burs imkanı sağlıyoruz. Bazı üniversite 
öğrencilerinin projelerinde yardımcı 
oluyoruz. Geçen seneki Tüyap ITM 
Fuarı’nda standımızın bir bölümünü 
öğrencilere ayırdık. Yaptıkları ürünleri 
sergiledik. Trikodan yaptıkları, kazak, 
ayakkabı, çanta gibi diğer alanlarda 
nerelerde kullanılacağını gösteren çalış-
malar yaptılar. 

Böylece katma değerli 
ve tasarım ürünlere de 
yoğunlaşılıyor. 
Biz Bangladeş’e de şirket kurduk, Nit 
Örme’nin yapılanmasını orada da 
yapacağız. Orada 70 bin triko makinesi 
var, Türkiye’de 30 bin civarında. Bu 
verilere baktığımız zaman, sıradan bir 
triko ürün ile onlarla rekabet edemeye-
ceğimiz aşikar. O yüzden katma değerli 
ürün yapmalıyız. Biz de trikoculara üni-
versitelerin de iş birliğinde bu yönde 
yol göstermeye çalışıyoruz. 

Şu an hangi üniversitelerle
iş birliğindesiniz?
Yoğunluklu olarak Marmara Üniversi-
tesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mi-
mar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

“Şu an ücretsiz desen 
eğitimleri veriyoruz. Bu güne 
kadar 250’nin üzerinde insan 
yetiştirdik. Bunun içerisinde 
ilkokul mezunu makineciden 
tutun da, doktoralı 
öğrencilere, iş sahiplerine 
kadar kişiler vardı.”

ve özel üniversiteler ile iş birliğimiz var. 
Üniversite öğrencilerine bitirme proje-
lerinde makine imkanı sağlıyoruz. Gelip 
burada yapabiliyorlar. Aynı zamanda 
Marmara Üniversitesi Moda Tasarım 
bölümüne teknik destek de sağlıyoruz, 
makine ve bilgisayar desteği veriyoruz. 

Son gelişme olarak Ar-
Ge Merkezi olmaya hak 
kazandınız. Yeni süreçteki 
çalışmalarınız neler olacak?
Ar-Ge Merkezi, triko makinelerinin 
Türkiye’de üretilmesini istiyoruz. 
Triko makinesi üretmek için de bir 
alt yapı gerekiyor, çok kolay bir şey 
değil. Biz yüzde 70 oranında mekanik 
aksanını yapmış durumdayız. Burada 
yazılımlar ve donanımlar kalıyor. Ar-
Ge merkezimizi kurduğumuzda, hem 
bu yazılım gelişimlerini sağlayacağız 
hem de triko bilen mühendislerle 
beraber bu yazılımları Türkiye’de üret-
mek akabinde de makineyi üretmeyi 
hedefliyoruz. Ar-Ge Merkezimizdeki 
projelerimizden biri, teknik tekstil ile 
ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 
Örneğin, kalp kapakçığı değişen 
bir insanın vücudundan gelen sesi, 
yanındaki kişinin duymaması için özel 
kumaş üretimi üzerine çalışıyoruz. 
Hem elektronik mekanik ürünler hem 
de tekstil ürünleri Ar-Ge Merkezimiz 
kapsamında çok yönlü bir çalışma ile 
ele alınıyor.
Başka çaresi yok ülkemizin. Sıradan 
ürünlerle 3’üncü dünya ülkeleri ile 
rekabet etmesi zor. İnovatif ürünler 
yaparsak, bir yere gelebiliriz. 
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İngiltere kapısı kapanırken 
Macaristan ve Slovakya kapısı 
açılmış
Grafik 1’de 2016-2018 yılları arasında, 
Çin’in Avrupa’ya yaptığı çorap ihraca-
tındaki çift bazında, miktar değişim-
lerini görmektesiniz. Bu grafiğe göre 
İngiltere, 2016 yılında Çin’in Avrupa’ya 
ihraç ettiği çorapların yüzde 29,4’ünü 
alan ülke olarak görülürken, 2018 
yılında bu oran ani bir şekilde yüzde 
7,7’ye düşmüş. Uluslararası ticarette 
bu derece ani dalgalanmalar, hiçbir 
şekilde normal karşılanamaz. Bu ani 
hareketlerin nedeninin analiz edilmesi 
gerekir. Neden olarak, ya Çin çorap-
çılarının İngiltere’nin Brexit olasılı-
ğını düşünerek kendilerini yeniden 
konumlandırıp, İngiltere gümrüklerini 
kullanmaktan vazgeçtiklerini ya da 
İngiltere gümrüklerinin 0,10 Avro ve 
altındaki fiyatlardaki çorapların dam-
ping kapsamına alınması gerektiğini 
düşünerek, bu kapıyı Çinlilere, daha 
önce Çek Cumhuriyeti’nin yaptığı gibi, 
kapamış olabileceklerini söyleyebiliriz. 
Analizimin bu bölümünde, “İngiltere 
vasıtasıyla Avrupa pazarına sokulama-
yan bu çoraplar acaba hangi ülkeler 
üzerinden gönderilmeye başlanmış 
olabilir?” sorusunu cevaplamaya çalı-
şacağım. Bu amaçla yaptığım rakamsal 
çalışmalara göre, en büyük değişimin 
Macaristan gümrük rakamlarında 
gerçekleştiğini gözledim. Macaristan 
üzerinden Avrupa’ya giren Çin çorap-
ları, 2016 yılında, Çin toplam ihraca-
tının yüzde 0,3’ü iken 2018 yılında bu 
rakam yüzde 8,5’e çıkarak neredeyse 
inanılmaz bir şekilde 27 kat artış 
göstermiş. Aynı dönemde, bu oranlar, 
Slovakya’da da yüzde 0,1’den yüzde 
4,5’e tam 45 katlık bir artış göstermiş. 
Polonya’daki artış ise yüzde 3,1 den 
yüzde 6,2 ye yüzde 100’lük bir artış. 
Polonya’daki artış, ciddi bir oranda da 
olsa, yazımın ilerleyen bölümlerinde 
analizini yapacağım, Eurostat ortalama 
çorap rakamları, Polonya’da damping 

ÖNCE ÇEK CUMHURİYETİ, SONRA İNGİLTERE, 

Mithat Aracı
Dakong Türkiye Temsilciliği 

orapland dergimizin bu 
sayısında sizlere Eurostat 
rakamlarını kullanarak, 
Çin’in Avrupa ülkelerine 
yaptığı çorap ihracatındaki 
dampingli fiyatlarla çorap 

sattığı ülkeleri, tüm çorap kategorile-
rini içeren rakamlarla analiz etmeye 
devam edeceğim. Dergimizin geçen 
sayısında, Çin’in Avrupa’ya, yüzde 8-12 
arasında değişen gümrük ve yüzde 
17-24 arasında değişen KDV’lerini 
düşük tutma adına, Avrupa pazarına, 
dampingli fiyatlarla gönderdiği ço-
raplarının, 2015-2017 yılları arası, giriş 
gümrüğünün çoğunlukla İngiltere 
olduğunu rakamlarla analiz etmiştim. 
Bu yazı sonunda ise, 2018 yılı ile birlik-
te, dampingli fiyatla satılan Çin çorap 
ithalatına kapanan İngiltere gümrük-
leri yerine, benzer miktarlarda çorabı, 
Çinli çorapçıların, yine dampingli 
fiyatlarla başka bir ülke üzerinden 
Avrupa’ya sokmaya çalıştıklarını bir 
sonraki yazımda analiz edeceğimi 
belirtmiştim. Bu yazımın tümünde 
detaylı oarak bu değişen dinamikleri 
irdeleyeceğim.

ŞİMDİ DE MACARİSTAN 
VE SLOVAKYA
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olasılığının oldukça düşük olduğuna 
işaret ediyor. Aynı dönemde Almanya 
pazarına giren çorap miktarında da 
yüzde 2’lik bir artış görülmekte.

Miktarsal olarak İngiltere 
pazarına 2016 yılında 
giren çorap miktarı şaşırtıcı 
büyüklüğe ulaşmış
Grafik 2’de 2005 -2018 yılları arası, 
Çin çoraplarının çift bazında, hangi 
ülkelerden Avrupa pazarına girdiği-
ni görmektesiniz. Grafik 2’ye göre, 
2005 yılında 100 milyon çiftten az Çin 
çorabı ithal eden İngiltere, 2008-2014 
arasında ortalanma yıllık 200 milyon 
çift Çin çorabı almaya başlamış. Mik-
tarlar 2014’le birlikte ani bir yükselişe 
başlıyor ve 2016 yılına gelindiğinde İn-
giltere pazarının ihtiyacının neredeyse 
2,5 katı olan 569 milyon çift çoraba 
ulaşıyor. Miktarlar küçük bir düşüşle, 
2017 yılında 506 milyon çifte inerken, 
esas iniş, 2018 yılında, 164 milyon çifte 
çökmesiyle yaşanmıştır. 2013’deki, 
232 milyon çift ile 2016 yılındaki 569 
arasındaki artış, yüzde 145 mertebesin-
deyken, 2016 ile 2018 yılları arasındaki 
düşüş inanılmaz bir oranda, yüzde 71 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Tabi bura-
da sormamız gerekiyor; İngiltere’den 
önce Avrupa’ya bu çoraplar nereden 
geliyordu diye? Yine Grafik 2’ye göre 
2011 yılında Çek Cumhuriyeti üzerin-
den Avrupa’ya giren 298 milyon çift 
çorabın, inanılmaz bir azalışla önce 
2015 yılına geldiğinde 27 milyon çift’e, 
2016 yılında ise 3, 2018’de 4 milyon çifte 
düştüğünü görmekteyiz. Şimdilik Çek 

Cumhuriyeti gümrükleri dampingli 
fiyatlarla çorap ithalatına müsaade 
etmiyor izlenimini veriyor.Macaris-
tan ise 2016 yılına kadar 10 milyon çift 
çorap altında bir Çin çorap ithalatı 
yaparken, 2017 yılında ani bir artışla 
87, 2018 yılında ise 182 milyon çift Çin 
çorap ithalatına başlamıştır. Benzer 
şekilde Slovakya’da ise 2013 yılında 152 
milyon olan rakam 2016 yılında 2 mil-
yon çifte düşmüş ancak, 2018 yılında 
tekrar 98 milyona hızla geri çıkmıştır. 
Polonya’da ise yavaş bir gelişme görül-
mekte, 2013’deki 81 milyon 2018 yılında 
133 milyona çıkmıştır. 
Rakamları bir araya getirdiğimizde 
2013-2016 arası Çek Cumhuriyeti 162 ve 
Slovakya 150 milyon çift olarak toplam-
da 314 milyon çift Çin çorap ithalatında 

azalma yaşamış ancak aynı dönemde 
İngiltere Çin’den çorap ithalatını 314 
milyon çift artırmıştır. 2016-2018 ara-
sında İngiltere’nin yaşadığı 405 milyon 
çift çoraplık azalma, Macaristan’daki 
175 milyon, Slovakya’daki 94 milyon 
ve Polonya’daki 73 milyon artış ile 
karşılanmıştır. 
Özet olarak, Çin’in dampingli fiyatlarla 
Avrupa’ya soktuğu çorapların giriş 
kapısı olarak 2015-2017 yılları arasında 
kullandığı İngiltere gümrükleri yerini, 
Macaristan ve Slovakya gümrüklerine 
bırakmış görüntüsünü vermektedir. 
Polonya ve Almanya’daki normal fiyatlı 
çorap artışları ise diğer eksik miktarları 
karşılamaktadır.

Çin Avrupa’ya çorap 
ihracatının yaklaşık yüzde 
20’sini dampingli fiyatlarla 
gerçekleştiriyor olabilir
Grafik 3 bize yüzdesel olarak, Çin’in 
Avrupa pazarına yaptığı çorap ihraca-
tının, 2005-2018 yılları arası, ülkeler 
bazındaki değişimini gösteriyor. 
Grafik 3’e baktığımızda öncelikle, 
yazımıza konu olan dampingli fiyatlar 
şüphesi taşıdığımız, bu 5 ülkenin 
toplamının, toplam Avrupa’nın 
Çin’den yaptığı çorap ithalat pasta-
sının yaklaşık yüzde 30’unu oluştur-
duğunu görmekteyiz. Bu rakamdan, 
İngiltere’nin normal ithalat dönemi 
olan 2005-2014 arasındaki yüzde 10’luk 
alım miktarını düşürürsek, gerçek 
dampingli fiyatlarla Avrupa’ya giren 
çorap miktarının toplamın yaklaşık 
yüzde 20’si olabileceğini tahmin ede-
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biliriz. 2011 yılında yüzde 15’e ulaşan 
Çek Cumhuriyeti, 2016 yılında yüzde 
29,4’e ulaşan İngiltere, 2013’de yüzde 
8,5’e ulaşan Slovakya, Çinli çorapçıla-
rın, hep dampingli fiyatlarla çorapları-
nı Avrupa’ya sokabilmek için farklı bir 
gümrük kapısı arayışında olduklarını 
göstermektedir. Sanırım bu hızla 
giderlerse, yakın bir zamanda, Avru-
pa’daki bütün gümrükler bu durum-
dan haberdar olacaklar ve bizim Çin 
ile rekabet etme şansımız artacaktır. 
Türk Lirası’ndaki son bir yıl içerisinde 
yaşanan ciddi değer kayıpları, bizleri 
şimdiden Çin ile rekabet edebilir 
noktasına getirmiş olabilir. Bir tek, 
Avrupa’da son dönemde yaşanan eko-
nomik yavaşlama, çorap ihracatımızın 
neredeyse yüzde 85’ini yaptığımız 
Avrupa pazarında bizi, kısmen negatif 
etkilemiş olabilir. Ancak bu negatif 
etkinin, Çin karşısında son dönemde 
yaşadığımız, rekabetçi pozisyonumu-
zun gelişmesiyle, dengeye gelmeye 
başladığının sinyallerini göreceğiz 
diye düşünüyorum. 

Dampingli çorap miktarı 
arttıkça, ortalama çorap 
fiyatları hızla değişiyor
Grafik 4 bize, 2005-2018 döneminde 
yazıma konu olan 5 ülkedeki, ortalama 
Çin çorap ithalat fiyatlarındaki gelişimi 
göstermektedir. Uzun süre ortala-
ma 0,5-0,6 Avro fiyatlarda gezinen 
İngiltere’deki ortalama Çin çorap 
fiyatları, Çin’in dampingli fiyatlarla bu 
pazara girmeye başladığı 2014 yılından 
itibaren önce 0,4 Avro, 2016 yılında ise 
imkansız bir rakam olan 0,24 Avro’ya 
düşmüştür. 2017 yılında ortalama 
0.27 avroya çıkarken, 2018 yılında 
ise geçmiş yıllar ortalamasının bile 
üzerine olan 0,77 Avro’ya çıkmıştır. 
Tüm bu fiyat dalgalanmaları, insanı 
kesinlikle, Çin’in İngiltere pazarına 
dampingli, 0,10 avro civarı fiyatlarla, 
çorap soktuğuna ikna etmektedir. Çek 
Cumhuriyeti’nde 2005-2014 yılları 
arası görülen 0,01-0,10 Avro arası fiyat 
aralığı da kesinlikle damping gösterge-
sidir. 2016 yılında, Çek gümrüklerinin 
dampingli Çin çoraplarına kapanması 
sonrasında, Çek Cumhuriyeti’nde 
görülen ortalama 0,50 Avro Çin çorap 
fiyatları da damping tezimizi destek-
lemektedir. Aynı şekilde Slovakya’da 
fiyatlar gümrük kapısı kapandığında 
2014 deki 0,06 avrodan 2015 yılında 0,81 

avroya sıçramış, 2016’da kapının tekrar 
aralanmaya başlamasıyla önce 0.54 
avroya 2017 ve 2018 de 0,10 Avro'ya düş-
müştür. Benzer hareket Macaristan’da 
da yaşanmış, 2013’e kadar 0,15 Avro 
plan fiyatları, 2013’de 0,36, 2014’de 0,51 
ve 2015’de 0,84 Avro’ya yükselmiş, 2016 
sonrası gümrük kapılarının dampingli 
çorapları açılmasıyla Çin çorap fiyatları 
ortalamada 0,06 avroya düşmüştür. 
Polonya’da ise hem ortalama fiyatlar, 
hem de miktarlar artmaktadır Çin 
çorapları için. Bu nedenle bu pazardaki 
Çin çorap ihracatı artışını damping ile 
bağdaştırmak rakamsal olarak müm-
kün değildir. 
Çin’in Avrupa’ya dampingli olarak 
sokmaya çalıştığı, soktuğu çorapların 

Avrupa pazarındaki fiyat dengelerini 
bozduğunu ve Türk çorapçıları olarak 
bu durumu engellemek adına, Avrupa 
nezdinde gerekli çalışmaları yapmamı-
zın iyi olabileceğini düşünmekteyim. 
Çin’in önceleri, Çek Cumhuriyeti üze-
rinden Avrupa pazarlarına soktukları, 
çok düşük fiyatlı çoraplar, o yıllarda 
bize fazla bir zarar vermemişti. Ancak 
Çek kapısının kapanması sonucu, ucuz 
Çin çorapları, İngiltere üzerinden 
Avrupa pazarlarına dağıtılmaya baş-
landığında, maalesef bu çoraparın bir 
kısmı da, bizim en önemli çorap ihraç 
pazarımız olan ve geçmişte hep kali-
teli üst fiyat segmentinde çorap alan 
İngiltere’nin iç piyasasına yayılmış, 
İngilizleri ucuz çoraplarla tanıştırarak, 
bizden kaliteli çorap alan markaların 
pazar paylarına baskı yaparak bizim 
üzerimizdede baskı oluşturmuştur. 
Son yazdığım yazıdan hatırlarsanız, 
İngiltere’de 2018 yılı ortalamalarına gö-
re en ucuz fiyatlı çorabı, Çin, Pakistan, 
Endonezya değil Türkiye’nin sattığını 
grafikle göstermiştim size. En azından 
artık İngiltere gümrüklerinden ucuz 
fiyatlı Çin çoraplarının girmiyor 
olduğunu bilmek bizi, bu pazarda, 
umarım kısa ve orta vadede rahatla-
tacaktır. Ayrıca son yıllarda, Macar ve 
Slovak gümrüklerinden giren bu ucuz 
fiyatlıçorapların, 2016 öncesinde Çek 
Cumhuriyeti'nden girip, Avrupa’ya 
transit geçiş yapan çoraplar gibi, 
Türkiye çorap endüstrimize etkisinin 
kısıtlı kalacağını bilmek beni bir nebze 
rahatlatıyor. 

Çinli çorapçıların, hep 
dampingli � yatlarla çoraplarını 
Avrupa’ya sokabilmek için 
farklı bir gümrük kapısı 
arayışında olduklarını 
görüyoruz. Yakın bir 
zamanda, Avrupa’daki bütün 
gümrükler bu durumdan 
haberdar olacaklar ve bizim 
Çin ile rekabet etme şansımız 
artacaktır. 
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TREND

2019 yazına bembeyaz bir sayfa 
açıyoruz. Koyu renklerin boğuculuğundan 
açık renklerin ferahlığına geçiş yapıyoruz. 

2019 YAZI
BEYAZLAR İÇİNDE
GEÇECEK
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Geçmiş yıllarda beyaz çoraba ne 
kadar mesafeliysek, 2019’da bir 
o kadar yakınız.

İster spor ayakkabıyla, ister topuklularla. Beyaz 
çorap, her stile giden en trend parça haline 
geldi. Özellikle genç kesimin favori parçası olan 
beyaz çorap hem fresh hem de cool bir hava 
yaratıyor.

İster spor ayakkabıyla, ister topuklularla. Beyaz 
çorap, her stile giden en trend parça haline 
İster spor ayakkabıyla, ister topuklularla. Beyaz 
çorap, her stile giden en trend parça haline 
İster spor ayakkabıyla, ister topuklularla. Beyaz 

geldi. Özellikle genç kesimin favori parçası olan 
çorap, her stile giden en trend parça haline 
geldi. Özellikle genç kesimin favori parçası olan 
çorap, her stile giden en trend parça haline 

beyaz çorap hem fresh hem de cool bir hava 
geldi. Özellikle genç kesimin favori parçası olan 
beyaz çorap hem fresh hem de cool bir hava 
geldi. Özellikle genç kesimin favori parçası olan 

Bir zamanlar 
“maçoluğun” 
sembolü olan 
beyaz çorap, 

bu yaz çok 
moda.

Beyazın 
görünürlüğü artışta. 
2019’un sokak 
stilinde sıkça 
karşımıza çıkan 
beyaz çoraplara ilgi 
uzun süre devam 
edecek gözüküyor.
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SOKAK STİLİ

ÇORAP TUTKUNLARINDAN
K�m� boheml�ğ�n peş�n� bırakmıyor, k�m�yse 
rahatlıktan vazgeçm�yor. Çorap tutkunları 
st�ller�ndek� görünürlüğü çoraplarıyla yakalıyorlar. 

Ayşenur Yurt
25 yaşında Hemşire

Gamze İrem İlyas / 21 yaşında 
Moda Tasarım öğrencisi

Gülçin ve Aren  Turan Akdeniz 
33 yaşında Okul Öncesi Öğretmeni ve 3 yaşında

MESAJINIZ VAR
Oğlumun ayaklarını yakmayan, 
kış için pamuklu, yaz için bambu 
çorapları tercih ediyorum. Yaşına 
uygun numarada çorap almaya 
mutlaka özen gösteriyorum. 
Çünkü küçük gelirse parmaklarını 
sıkıştırabiliyor ya da büyük olursa 
ayağından çıkıp kayabiliyor. Bazı 
çoraplarda tabanların kaymaması 
için silikon noktacıklar oluyor. Bunlar 
da tercih ettiklerim arasında. Tabii 
bir de renk uyumunu atlamamız 
gerekiyor. Kıyafetine uygun çoraplar 
giydiriyorum. 

En önemlisi 
içinin ferahlığını 
ayaklarında 
hissetmek bence. 
Evet çoraplar 
pantolonla uyumlu 
olabilir ama üstünde 
durmasından o an 
hoşlanacağın bir 
şeyi başka şeyler 
için engellemenin 
manası yok. Bu 
yüzden cıvıl cıvıl 
giymeyi, arada 
durup onlara 
bakmayı severim.

Bir zamanların 
bohem modasını 
giyimimde hala 
severek uyguluyorum. 
Uzun etekler, hafif 
salaş ve rahat parçalar 
en rahat ettiğim 
kombinlerimden. Ama 
asıl bohem havayı 
yaratanın giydiğim 
çoraplar olduğunu 
düşünüyorum. Hem 
abartıya kaçmadan 
kombinimle 
uyumlu olan hem 
de işlemesiyle, 
deseniyle öne çıkan… 
Özellikle kahve ve 
bordo tonlarında 
desenli çoraplar en 
sevdiklerim.

Fazla abartıya 
kaçmayan, sade fakat 
kendimi net bir şekilde 
ifade edebildiğim 
bir stilim olduğunu 
düşünüyorum. 
Vücudumu fit 
gösterebilecek aynı 
zamanda hiçbir şekilde 
rahatsız etmeyecek 
çorapları tercih 
ediyorum. Düz siyah 
bir çorap ne kadar 
farklı gösterebilir diye 
düşünen pek çok insan 
vardır, fakat kaliteli bir 
çorabın bir stilde nasıl 
mucizeler yarattığının 
bizzat şahidiyim.

Pelda Vesek / 26 yaşında Avukat



Sanal  Taşkınlı Varga 
33 yaşında 
Pazarlama Yöneticisi  

Özge  Kara  Uruşak / 30  yaşında 
Psikolojik  Danışmanlık  ve 

Rehberlik  Öğretmeni

Esra Demir
33 yaşında Avukat

Sema Etiz / 32 yaşında Moda 
Tasarım öğrencisi

Doğallık ile şıklığın uyumunu 
yakalamayı seviyorum. 
Benim için rahatlık ne 
kadar ön planda olsa da, 
şık gösterecek parçaları da 
kullanarak stilimde farklılık 
yarattığıma inanıyorum. ‘Bu 
sezon hangi renkler revaçta, 
neler moda’ araştırmaktan 
da keyif alıyorum. 2019’da 
simli çoraplar trend olmuştu, 
ben de bu çorapları spor 
ayakkabılarımla beraber 
kombinliyorum.

Uzun saatler 
oturarak 
çalıştığım için 
spor hayatımın 
vazgeçilmez bir 
parçası, özellikle 
pilates. Pilates 
yaparken de 
kullandığım çorap 
çok önemli. Bir 
yandan tabanı 
kaymaya engel 
olup, diğer yandan 
da yumuşak ve 
terletmeyen 
kumaştan yapılmış 
olmalı ki uzun 
saatler ayağımda 
kalabilmeli. Tüm 
bunların yanında 
bir de normal 
hayattaki enerjimi 
yansıtabilecek bir 
tarzı varsa benim 
için tamamdır.

Benim için 
önemli olan 
farklı tarzların 
uyumunu 
sağlayabilmek. Bu 
yüzden giydiğim 
çoraplar farklı 
tarzlara geçişteki 
en büyük 
yardımcım oluyor. 
Sade ve düz bir 
kıyafet giydiysem, 
bu kombini parlak 
bir çorapla öne 
çıkarıyorum. 
Baharın 
gelmesiyle renkli 
file çorapları 
kullanmayı 
seviyorum.

Benim için önemli 
olan “kendin 
olabilmek.” 
İnsanın kendini 
analiz ederek, 
kendine neler 
yakışacağını bilerek 
tarzını yaratması 
gerekiyor. Ne kadar 
güzel bir parça 
olursa olsun, senin 
vücut tipine, ten 
rengine uymuyorsa 
o güzelliği 
yansıtamazsın. 
Çorap da 
bu güzelliği 
gösterebilmenin 
en önemli 
parçalarından. 
Mesleğim her ne 
kadar avukatlık 
olsa da, şıkır şıkır 
giyinmekten, bazen 
bir gökkuşağı 
gibi rengarenk 
olmaktan keyif 
alıyorum. Tarzımla 
ilgi çekmeyi 
seviyorum. 
Bacaklarımı 
saran, beni daha 
fit gösteren ve 
hareketli stilime 
uygun çorapları 
seçiyorum.
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hayata geçirme serüveninden, Burhan 
Doğançay’ın Aubusson halı dokuma atöl-
yelerinde gerçekleştirdiği duvar halılarına 
sanatseverleri farklı tekstil hikayelerinin 
yolculuğuna çıkaran sergi, tekstile de yeni 
anlamlar kazandırıyor. 
İplik katmanlarının, atkı ve çözgülerin sis-
tematik iç içe geçişiyle meydana getirdiği 
yüzeylerin işlevleriyle birlikte, dokumanın 
çok yönlü bir sanat ifade aracı olarak su-
nulduğunu görüyoruz. Bauhaus sanatçısı 
Anni Albers’in 1965 yılında başı ve sonu ol-
mayan çok katmanlı bir seyri betimlemek 
üzere başvurduğu “iplikten çözülenler” 
ifadesi, ilişkileri baştan düşünmeyi, bağ ve 
bağlamları yeniden yapılandırmayı müm-
kün kılan daimi bir ufka işaret ediyor. 

Çağdaş sanatın sanatseverlerle 
buluşması
İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı 
Oya Eczacıbaşı, kurum olarak çağdaş 
sanatın uluslararası gelişim ve dönüşümü-
nü sanatseverlerle buluşturmaya devam 
ettiklerini belirterek, “Bu misyonla dünya-
nın önde gelen sanat kurumlarıyla çeşitli 
işbirlikleri gerçekleştirdik. Almanya'nın 
köklü sanat kurumu iş birliğiyle gerçekleş-
tirdiğimiz 'İplikten Çözülenler' sergisi de 

İstanbul Modern’�n ev sah�pl�ğ� yaptığı “İpl�kten Çözülenler: Tekst�lde 
Küresel Anlatılar” serg�s�, tekst�l malzemeler�n�n k�ş�sel ve estet�k 
anlatılar �le küreselleşm�ş dünyanın toplumsal ve ekonom�k yapıları 
arasındak� �l�şk�ler�n� ele alıyor.

İstanbul Modern ve Almanya'nın 
köklü sanat kurumu Uluslararası 
İlişkiler Enstitüsü'nün iş birliğiyle 
açılan “İplikten Çözülenler: Tekstilde 

Küresel Anlatılar” sergisi sanatseverlerle 
buluştu. Tekstil malzemelerini sanatsal 
ifade aracı olarak kullanan 25 çağdaş 
sanatçının yapıtları sergi kapsamında 
bir araya getirildi.  Geçici yeri Şişhane’de 
konumlanan İstanbul Modern’in ev 
sahipliği yaptığı sergide, geleneksel ile 
modernin harmanıyla karşı karşıyayız. 

TEKSTİLDE KÜRESEL 
ANLATILAR”

“İPLİKTEN ÇÖZÜLENLER:  

Dokumaların barındırdığı anlam ve 
mesajları araştıran sergi, sanatçıların 
sahiplendiği, soyutladığı, değişikliğe 
uğrattığı ve yeniden hayata kattığı 
geleneksel teknikleri ele alıyor. Sergide, 
kişisel ve estetik anlatılar ile küreselleş-
miş dünyanın toplumsal ve ekonomik 
yapıları arasında ilişkiler kuran sanatçı-
ların tekstil malzemelerini nasıl farklı ve 
karmaşık yollarla değerlendirdiklerine 
tanık oluyoruz. Güney Amerika’daki And 
Dağları’nda yaşayan halkların quipu ge-
leneğinden, Arjantin’in Wichi topluluğu-
nun dokuma tekniklerine, Bedri Rahmi 
Eyüboğlu’nun unutulmaya yüz tutan 
yazmacılık geleneğini canlandırıp tekrar 
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Ülkemizde resim-tekstil 
sentezini başlatan 
sanatçılarımızdan Bedri Rahmi 
Eyüboğlu'nun yazmalarından 
bir seçki de ilk defa bu sergide 
izleyicinin karşısına çıkıyor. 

anlatıyor? Dil olarak nasıllar? Nasıl bir 
örüntü oluşturmuşlar?’ gibi kendime 
sorular sordum. Odak noktam hikayeler 
ve anlatıcılar oldu. Bu sorulardan sonra 
sergiyi geliştirirken ‘Bugünkü tekstil 
objeleri neler, hangi koşulları ve kültür-
leri yansıtıyor?’ soruları da bize bu seçki 
hakkında bilgi verdi."

"Göç teması, farklı 
coğrafyalardan kişisel ve 
toplumsal hikayeleri iç içe 
geçiriyor"
İstanbul Modern Küratörü Öykü Özsoy 
ise sergide ipliğin bir metafor olarak kul-
lanıldığına vurgu yaparak, "İplik, tekstil 
malzemeleri aracılığıyla ortaya çıkan 
ifade biçimlerini, gelenekleri, kişisel ve 
toplumsal deneyimleri birbirine bağlı-
yor. Ortak temalar sanatçıların yapıtları 
aracılığıyla sınırları gittikçe genişleyen 
estetik ve kültürel alanlar yaratıyor” dedi. 
Özsoy, sergideki birçok sanatçının kendi 
işinde göç temasını işlediğini aktararak, 
“Bu göç teması, farklı coğrafyalardan kişi-
sel, toplumsal hikayeleri iç içe geçiriyor. 
Türkiye'de 1980'lerde kırsaldan büyük 
kentlere gerçekleşen göçü, günümüzde 
sığınmacıların bilinmeze doğru çıktıkları 
yolculuk hikayelerini, Amerika'daki 
kölelerin Kanada'ya kaçış rotalarını 
betimleyen yapıtlarla, coğrafyaları ve 
dönemleri birbirine bağlayan eserleri bu 
sergide bir arada görebiliyoruz” açıkla-
masında bulundu. 
Sergi 7 Temmuz tarihine kadar devam 
edecek. Aralarında sanatçı Hüseyin 
Çağlayan, Noa Eshkol, Andreas Exner, 
Uli Fischer, Zille Homma Hamid, Christa 
Jeitner, Gülsün Karamustafa, İrfan 
Önürmen ve Judith Raum'un bulunduğu 
25 sanatçının eseri incelemek, hikaye-
lerini öğrenmek için İstanbul Modern’e 
uğrayabilirsiniz. 

bir önemi var. Bu sergi Türkiye'ye gelen 
sığınmacılar ile izleyicilerin arasında da 
bir bağlantı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Odak noktası hikayeler ve 
anlatıcılar
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü küratör-
lerinden Susanne Weiss de son 15 yıldır 
görsel sanatlar alanında tekstil malzeme-
lerinin popüler olduğunun altını çizerek, 
şunları anlattı: “Sergiyi hazırlarken 
‘'İplikten Çözülenler'i nasıl geliştirebi-
lirim? Küresel tarihte kumaşların nasıl 
bir fonksiyonu var? Hangi hikayeleri 

tekstil malzemesi ile kültürel anlatılar ya-
ratan, farklı coğrafyalardan sanatçıları bir 
araya getiriyor. Ayrıca Türkiye modern 
ve çağdaş sanatında tekstil malzemesinin 
köklü ve güncel pek çok referansı barın-
dırması da Uluslararası İlişkiler Enstitüsü 
ile ortak bir projede buluşmamıza vesile 
oldu. Almanya'da başlayıp Türkiye'ye 
ulaşan 'İplikten Çözülenler', ülkemizdeki 
sanatçıların yapıtlarıyla gelişti ve yeni 
üretimlerle de zenginleşti” dedi.

Eyüboğlu’nun yazmalarından 
bir seçki
Sergide birçok ilki gerçekleştirdiklerine 
de işaret eden Eczacıbaşı, "Ülkemizde 
resim-tekstil sentezini başlatan sanatçı-
larımızdan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 
yazmalarından bir seçkiye sergimizde yer 
verdik. Sanatçının yazma kalıplarının bir 
kısmı ilk defa bu sergide izleyicinin karşı-
sına çıkıyor. Burhan Doğançay'ı da sergi-
de yer alan duvar halılarıyla anıyoruz. Ay-
rıca İstanbul Modern Koleksiyonu'ndan 
ilk kez sergilenen yapıtlar da sanatsever-
lerle buluşuyor." diye konuştu.

Sığınmacılar ile izleyiciler 
arasında bir bağlantı
Goethe- Institut İstanbul Direktörü 
Reimar Volker sergiden derin bir şekilde 
etkilendiğini dile getirerek, “Bu fantastik 
sergi için herkesi tebrik etmek istiyorum. 
Bence tekstil konusunda atölyelerin özel 
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mecburen yiyoruz. Sonuç olarak, yiye-
ceklerimiz ile almamız gereken vitamin, 
mineral ve fito besinleri alamazken bir 
yandan da sebze ve meyveler çok miktar-
da kanserojen ilacı da gıdalar ile birlikte 
alıyoruz. Ayrıca bu sebze ve meyveler 
endüstriyel saklama teknikleri nedeniyle 
bizlere dalından koparıldıktan ya da 
topraktan söküldükten çok uzun zaman 
sonra ulaşıyor. Tüm bunlar yetmezmiş 
gibi gıda endüstrisi, zeki mühendisleri ile 
birlikte sizleri bağımlı kılacak molekülle-
ri belirleyerek tüm toplumu endüstriyel 
beslenmenin bağımlısı kılmaya uğraşıyor. 
Üstüne üstlük medya reklamları ve dağı-
tım ağları tarafından tüm topluma, mikro 
besin içeriği “sıfır” olan bu işlenmiş 
gıdaları dayatıyor. Sağlıklı gıdaya ulaşma-
nın bu kadar zor olduğu ve kolaycılığın 
her alanda hakim olduğu günümüzde, 
sağlıklı gıdanın peşinde olan onu tercih 
edecek insanları da bulmak bir o kadar 
zor hale geliyor. 

Popüler söylemlerin aksine…
Toplum olarak vücudumuza aldığımız ta-
hılların sağladığı gluteo morfin ya da süt 
ürünlerinin sunduğu kazeo morfinlerin 
meftunu bir şekilde masalarımızı doldu-
rurken, yaşadığımız sağlık sorunları ile 
yediklerimizin bağlantısını kuramıyoruz. 
Televizyonlarda çok az sayıda hekim 
mecburen popüler söylemler kullanarak 
konuya dikkat çekmeye çalışsa da tıp ve 
diyetisyenlik bölümlerinin akademisyen-
leri bu konulara hala mesafeli duruyor ve 
uzaktan izlemek ile yetiniyorlardı.
“Yetiniyorlardı” diyorum çünkü, 2019 yılı 
itibariyle çok olumlu değişimler yaşandı. 
KOHEF (Koruyucu Hekimlik ve Fonk-
siyonel Tıp Derneği) ile Fonksiyonel Tıp 
Eğitim Platformu iş birliği ile ocak ayında 
120 hekime şubat ayında da 100 diyetisye-
ne fonksiyonel tıp eğitimi verildi. Birçok 
akademisyen hekimin de eğitimlere 
katılması bizleri ülkemiz adına gerçekten 
umutlandırdı. Çünkü hekimlerin başta 
kanser ve kronik infl amatuar hastalık-
lardaki artışın kontrol edilemez bir artış 
olduğunun farkına varmışlardı. Dünya 
Ekonomik Forumu’nda 2011’de yapılan 
bir tespitte, zaten 2030 yılında kronik 

hastalıkların dünyaya maliyetinin 40 
trilyon doları aşacağını bildirmişlerdi. Bu 
düzeyde artacak olan sağlık giderlerinin 
altından hiçbir sosyal güvenlik kurumu-
nun, hiçbir ülkenin kalkması mümkün 
gözükmüyor. Hastalıklar ile bizi vuracak 
olan tsunaminin farkına varmaz isek,  
koruyucu hekimlik ve fonksiyonel tıp ile 
sağlık sistemimizde dönüşüm gerçekleş-
tiremezsek gelecek 20 yıl içinde sağlık 
sistemimiz ekonomimizdeki en büyük 
kara delik haline gelecek. Yaşanacak in-
sanlık dramlarından ise hiç bahsetmiyo-
rum. Sağlıklı yaşam için bilinçlenmeliyiz
Bireysel olarak ne yapabiliriz derseniz; 
daha sağlıklı yaşam için bilinçlenmeliyiz. 
Günümüz koşullarında bizleri bağımlı 
kılan tahılları, şekerli ürünleri ve süt 
ürünlerine biraz mesafeli yaklaşmayı 
önereceğim. Herkes tahıllar ve şekerler 
konusunda az çok bilgilendi ancak süt 
ürünlerin bugünkü haliyle hala sağlıklı 
bir gıda olduğunu zanneden arkadaşla-
rım olabilir. GDO’lu besinler ile beslenen 
hayvanları, sürekli suni dölleme ile hami-
le tutulup dişilik hormonundan zengin 
bol bol süt verenleri, bol süt versin 
diye seçilen cinsin sütündeki kazein A1 
proteinin potansiyel alerjik/immunolojik 
etkileri ve sütün insan metabolizmasında 
oluşturduğu sıkıntıları ve laktozin tole-
ransının yaygınlığını Google’da rahatlıkla 
araştırıp bulabilirsiniz.

Beslenme değişikliği ile 
hastalıkların önüne geç!
Koyun ya da keçi sütünü kullanarak 
hazırladığınız ev yapımı yoğurdunuz bir-
çoğunuz için elbette hiçbir sorun oluştur-
maz ancak bazı otoimmun hastalıklarda 
süt ürünleri keserek ne kadar mucizevi 
sonuçlar aldığımızı bilseniz şaşardınız. 
Burada aslında özetle söylemek istediğim 
şey, beslenme ve hayat tarzı değişiklik-
leri ile birçok hastalıktan korunabilir ve 
kurtulabiliriz. Son olarak herkese zararlı 
olabilecek belli başlı gıdalar olduğu gibi 
kişiye özel olarak da sağlığa zarar veren 
gıdalar olabilir. Bunları keşfetmek için bir 
fonksiyonel tıp hekiminden yardım ala-
bilirsiniz. Sizin için en doğru beslenme 
planını keşfedebilmeniz dileğiyle…

Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
Koruyucu Hekimlik ve Fonksiyonel
Tıp Derneği Başkanı

TEK ÇARE: KORUYUCU HEKİMLİK VE
FONKSİYONEL TIP

Son yıllarda fonksiyonel tıp bakış 
açısının yaygınlaşması ile hem 
dünyada hem de ülkemizde çok 
sayıda akademisyen beslenmemiz 

ve hayat tarzımızdaki son 50 yılda yaşa-
nan değişimin sıklığı artan hastalıklar 
ile ilişkisini kurmaya başladı. Çok sayıda 
bilim insanı bu konularda araştırma-
lar yapmaya, makaleler ve kitaplar 
yazmaya başladı. Bu olumlu gelişmeler 
ile birlikte ilaç ve gıda endüstrisi de 
gitgide sertleşmeye ve yıllar içinde 
elde ettiği kazanımlarını korumak 
için daha da saldırganlaşmaya başladı.
GDO’lu tohumlar ile ilgili yazan çizen 
birçok bilim insanı ya araştırmalarını 
yaptıkları kurumlardan uzaklaştırıldı ya 
da itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Hibrit 
tohumlar tarımda kullanılan kimyasal 
ilaçlar ile topraklarımız günden güne 
mineral ve mikroorganizma zenginliği 
açısından fakirleşirken, kullanılan suni 
gübre ve ilaçlar ile üretim miktarlarının 
artması başta sebze ve meyveler olmak 
üzere tüm tarım ürünlerinin mikro 
besin içeriğinin azalmasına neden oldu. 
Üstüne üstlük “zararlılar ile mücadele” 
adı altında gıdaların üzerine boca edilen 
kimyasalları da gıdalarımız ile birlikte 
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SEKTÖRÜN NABZINI BU FUARLARLA TUTUN!
Teknik tekstile dair son gelişmeler, fast fashion’daki son trendler, tasarım dünyasının akıl almaz örnekleri ve 
daha nicesi… Günceli takip edebilmenin en iyi yolu yine fuarlardan geçiyor. Sektörün nabzını tutabilmenizde 
yardımcı olacak, “Burada mutlaka olmalıyız” diyeceğiniz fuarları sizler için listeledik. 

Magic Las Vegas / 12-14 Ağustos 2019 / ABD - Las Vegas

Büyüklüğü, katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla ABD’nin ve dünyanın 
en önde gelen moda fuarlarından birisi olan Magic fuarı 
12 – 14 Ağustos 2019 tarihleri arasında (Sourcing bölümü 11 
Ağustos’ta başlayacaktır) lüks markalardan fast fashion’daki 
son trendlere ve üretici imalatçı fi rmalara kadar yine 
lokomotif görevi görecek. Hazır giyimden deri kürk ürünlerine, 
aksesuardan ayakkabıya, tekstil, deri ve hazır giyim 
sektörünün en iyi moda markaları ve moda perakendesinin en 
etkileyici karar vericilerinin bir araya geleceği fuarda yerinizi 
alın.

Katılım Bedeli:  Her bölümün metrekare satış fi yatı farklıdır. 
Metrekaresi 500 Dolar’dan başlayan fi yatlarla kredi kartı ile 
taksitli ödeme imkanı ve yüzde 70’e varan devlet desteği 
bulunuyor. 
Devlet Desteği: 3645 TL (2019-1. Dönem m2 başına verilen 
destek miktarıdır.)

İFEXPO Hazır Giyim Fuarı
10-13 Temmuz 2019 / İstanbul - Tüyap
Hazır giyim sektörünün trikodan denime, iç 
giyimden çoraba tüm bileşenlerini tek çatı altında 
toplayan İFEXPO Hazır Giyim Fuarı, 14’üncü kez 
kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. 
Sektörün satın alma eğilimlerinin değişim 
gösterdiği, pazara yakınlığın en önemli kriter haline 
geldiği dönemde, üretim kapasitesi, kalite ve hızlı 
teslim gibi özellikleriyle Türkiye, özellikle Avrupa 
merkezli global markalar için tedarik merkezi 
olma potansiyeli taşıyor. İFEXPO Hazır Giyim ve 
Kumaş Fuarı da bu potansiyeli en iyi şekilde 
değerlendirebilmeniz ve yeni iş bağlantıları kurarak 
ihracat payınızı artırmanızda büyük bir fırsat 
yaratıyor.  

Decorex Joburg / 07-08 Ağustos 2019 / 
G. Afrika - Johannesburg

“O zaman renk” diyoruz ve capcanlı, rengarenk bir diyara 
yolculuğa çıkıyoruz. Farklı sektörlerin tasarım anlayışları birbirini 
olumlu bir şekilde etkileyebilir. Bir kilim desenindeki tasarım, 
sizin piyasaya sunmak istediğiniz ürününüz hakkında ilham 
olup, fi kir verebilir. Afrika kıtası, uluslararası trend belirleyicilerin 
etkilerini, insanları ve kültürlerini karakterize eden benzersiz 
renk ve canlılıkla birleştiren, kendisini küresel bir stil ikonu olarak 
konumlandırıyor. Bu renkli kıtanın 2019 yaşam tarzı trendleri 
üzerindeki etkisi, Afrika’nın en büyük dekoru ve tasarım sergisi 
Decorex SA'da sergilenen özellikler ve ürünlerle eve getirilecek. 
Decorex Durban, Decorex Cape Town ve Decorex Joburg'dan 
oluşan, bu yılki en çok beklenen 'Afrika için tasarım - ev gibi 
hissettiren' teması, Afrika tarzı santralin yeniden doğuşunu 
kapsıyor.





AJANDA

70

Techtextil Frankfurt / 14-17 Mayıs 2019 / Almanya - Frankfurt

Techtextil'de tüm teknik tekstil, fonksiyonel giyim tekstilleri ve tekstil 
teknolojilerinin en güncel gelişmelerine yakından tanık olacaksınız. 
Ayrıca, konfeksiyon üretimi ve tekstil işleme endüstrisi için önde 
gelen ticaret fuarı olan Texprocess, Techtextil ile aynı zamanda 
gerçekleşecek. Siz de, 14-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 
olan ticaret fuarı ikilisi Techtextil ve Texprocess’a katılarak hem 
tekstil yenilikçiliğinin hem de ilerlemenin eşsiz kombinasyonunu 
deneyimleyebilirsiniz. 

İBS Anne Bebek Çocuk / 13-15 Aralık 2019 / İstanbul - İKM 

İBS, ilk yılından itibaren tekrarı sabırsızlıkla beklenen bir etkinlik olmaya devam 
ediyor. Ebeveyn olmayı planlayan aileler de dahil olmak üzere, 12 yaşına kadar 
çocuk sahibi olan on binlerce aileyi her yıl muhteşem bir enerjiyle bir araya 
getiriyor. İBS aileleri, ailece doyasıya eğlencenin yanı sıra, indirimli alışveriş 
fırsatlarından yararlanırken, çok önemli konukların, en çok merak edilen 
konularda düzenlenen söyleşilerine katılabiliyor, en çok satılan kitapların 
yazarlarıyla bir araya gelebiliyorlar. Yeni ve potansiyel alıcılara ulaşmak için eşsiz 
bir mecra olan İBS, aynı zamanda gerçekleştiği tarih itibariyle lansman aktiviteleri 
için de çok verimli fırsatlar sunuyor.

Texhub İstanbul / 16-18 Kasım 2019 / İstanbul - Hilton Kongre Merkezi 

Texthub 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 sunuyor. Gün boyunca sürecek aktiviteler ve 
B2B görüşmelerle devam edecek olan fuar, Çin’in hazır giyim ve 
konfeksiyon alanında faaliyet gösteren önemli kumaş ve yan sanayi 
sektör üreticilerini Türk hazır giyim sektörünün önemli üreticileri ile 
buluşturacak.

Premiere Vision İstanbul / 
23-25 Ekim 2019 / İstanbul Kongre Merkezi
2014 yılından bu yana, senede iki defa 
düzenlenen Premiere Vision Istanbul, 
Avrupa ve Orta Doğu’daki tüm moda 
profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılayan 
cazip bir platform olmanın yanı sıra yaratıcı 
moda çözümleri için de son derece önemli 
bir merkez haline gelmiş durumda. Dünya 
moda sektörüne hammadde ve hizmet 
sağlayan dört sektör, 3 gün boyunca 
İstanbul Kongre Merkezi’nde bir araya 
geliyor. Dört sektör ve dört uzmanlık, tek 
bir çatı altında toplanıyor. Bu sezon ilk 
defa, hazır giyim üreticileri de iplik, elyaf, 
kumaş ve aksesuar üreticilerinin yanında 
yer alarak fuarda sunulan ürün yelpazesini 
genişletiyor.
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Nisan ayı ihracatı, TİM tara-
fından düzenlenen Türkiye 
İnovasyon Haftası açılışında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından açıklandı. 15 
milyar 273 milyon dolarla Cumhuriyet 
tarihinin Nisan ayı ihracat rekoru kı-
rıldı. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 
3,8 artışla 60 milyar dolar olurken, 
son 12 aylık ihracat ise yüzde 5,8 
artışla 179 milyar doları aştı.
Programda konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye’yi 2023 hedefl erine 
ulaştırana kadar hiçbirimize durmak, 
dinlenmek yoktur. Dünyaya ne kadar 
açılırsak, hedefl erimize o derece 
yaklaşırız. Her ne kadar birileri bizi 
kendi içimize kapanmaya zorluyorsa 
da bu tuzağa düşmeyeceğiz” dedi.
Sektörlerin ihracat performansına 
bakıldığında otomotiv, 2,6 milyar 
dolar ile en çok ihracat yapan sektör 
olurken, onu 1,8 milyar dolarla 
kimyevi maddeler, 1,5 milyar dolar ile 
hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri 
izledi.

En büyük artış gemi ve 
yat sektöründe
Nisan ayında en fazla ihracat artışı yüz-
de 168,3 ile gemi ve yat sektöründe ger-
çekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının 
geçen ay yüzde 77,2’sini gerçekleştiren 
sanayi grubunda 2018 yılının aynı döne-
mine göre yüzde 3,8'lik artışla 11 milyar 
791 milyon 348 bin dolarlık ihracat 
yapıldı. Söz konusu dönemde toplam 
ihracatın yüzde 12,4'ünü oluşturan tarım 
grubunda yüzde 5,9 yükselişle 1 milyar 
888 milyon 997 bin dolarlık, toplam 
ihracattan yüzde 2,5 pay alan madenci-
likte ise yüzde 4,5 artışla 385 milyon 802 
bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

Kanada ihracat artışıyla
dikkat çekti
Nisan ayında 222 ülke ve bölgeye 
ihracat gerçekleştirildi. Ülke verilerine 
bakıldığında nisan ayında en çok ihracat 
gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla 
Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, ABD ve 
İspanya oldu. Almanya’nın ihracatı 1,2 
milyar dolar olurken, onu 818,1 milyon 

dolarla Birleşik Krallık, 771,8 milyon do-
larla İtalya,686,9 milyon dolarla İspanya 
ve 759,6 milyon dolarla ABD izledi. Söz 
konusu dönemde Avrupa Birliği’ne 6,9 
milyar dolar ihracat yapılırken, AB’nin 
ihracattaki payı yüzde 47,8 oldu. İkinci 
sırayı 2,8 milyar dolarla Yakın ve Orta 
Doğu ülkeleri aldı.  Ülkeler bazında en 
dikkat çekici artışlar ise yüzde 58,2 artış-
la Kanada, yüzde 50,2 artışla Slovenya, 
yüzde 41,1 artışla Suudi Arabistan, yüzde 
39,9 artışla BAE ve yüzde 1,5 artışla 
Libya oldu.

15,2 MİLYAR 
DOLAR
Nisan ayında genel ticaret sistemine 
göre, ihracat bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 
milyon dolara ulaştı. Gerçekleştirilen 
ihracat ile Cumhuriyet tarihinin nisan 
ayı rekoru kırıldı.

TÜRKİYE NİSAN AYI İHRACATI
ALMANYA 1,2 Milyar $

BİRLEŞİK KRALLIK 818,1 Milyon $

İTALYA 771,8 Milyon $

İSPANYA 686,9  Milyon $

BİRLEŞİK DEVLETLER 759,6  Milyon $

FRANSA 684,2  Milyon $

IRAK 653,2 Milyon $

HOLLANDA 351 Milyon $

İSRAİL 360 Milyon $

ROMANYA 316,1 Milyon $

A

B

C

TEKSEL TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15 Temmuz Mah. Bahar Caddesi No: 6 Polat İş Merkezi C Blok Kat: 4 D: 41 Bağcılar / İSTANBUL
T.: 0 212 269 82 82 - F.: 0 212 325 77 69   /   info@tekseltekstil.com.tr - www.tekseltekstil.com.tr

Kaliteyi
belirleyenlerin tercihi!

İHRACATTA NİSAN AYI REKORU:



A

B

C

TEKSEL TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15 Temmuz Mah. Bahar Caddesi No: 6 Polat İş Merkezi C Blok Kat: 4 D: 41 Bağcılar / İSTANBUL
T.: 0 212 269 82 82 - F.: 0 212 325 77 69   /   info@tekseltekstil.com.tr - www.tekseltekstil.com.tr
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belirleyenlerin tercihi!
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Türkiye çorap ihracatı Nisan 
ayında, geçen yıla kıyasla yüzde 
0,9 oranında artış göstererek 
75,2 milyon dolara ulaştı. 2019 

yılının dört aylık döneminde ise, yüzde 
2,7’lik hafif bir gerileme göstererek 
327,6 milyon dolarlık ihracata sahip 
oldu. Söz konusu dönemde, en 
çok ihracat gerçekleştirilen ülke, 
69,9 milyon dolar ile İngiltere oldu. 
İngiltere’yi, 66 milyon dolar ile 
Almanya, 34 milyon dolar ile Fransa, 
19 milyon dolar ile Hollanda ve 12,8 
milyon dolar ile İspanya takip etti. 
Pazar payı olarak değerlendirildiğinde, 
İngiltere’nin pazar payı yüzde 21 

olarak kaydedilirken, Almanya yüzde 
20,2, Fransa yüzde 10,4, Hollanda 5,9, 
İspanya ise yüzde 3,9’luk paya sahip 
oldu.  En çok ihracat yapılan ilk 20 
ülkenin toplam ihracat payı yüzde 84,6 
olarak belirlendi. 

Suudi Arabistan’da dikkat 
çekici yükseliş
2019 yılının Ocak-Nisan döneminde 
ihracatın en çok arttığı ülke, yüzde 
49,5 oranında artışla Rusya oldu. 2018 
yılının Ocak-Nisan döneminde 2,5 
milyon dolar olan Rusya ihracatı, 2019 
yılının aynı döneminde 3,8 milyon 
dolara yükseldi. Bir diğer ihracat artışı 

ise, Suudi Arabistan’da görüldü. 2018 
yılının ilk dört ayında 2,9 milyon dolar 
olan Suudi Arabistan ihracatı yüzde 
48,3 oranında artışla 4,3 milyon dolara 
ulaştı. Miktar bazında çorap ihracat 
rakamlarında genel olarak artış söz 
konusu. 2018 yılının Nisan ayında 9 
milyon 23 bin 568 adet çorap ihracatı 
gerçekleştirilirken, bu sayı 2019 yılının 
aynı döneminde yüzde 5’lik artışla 9 
milyon 473 bin 210 adete ulaştı. 2018 
yılının Ocak-Nisan döneminde 40 
milyon 707 bin 670 adet gerçekleştirilen 
çorap ihracatı, 2019’un aynı döneminde 
yüzde 3,7’lik artışla 42 milyon 206 bin 
178 adete ulaştı. 

Türkiye çorap ihracatındaki artışını sürdürmeye Nisan ayında da devam etti. 2019 yılının Nisan 
ayında çorap ihracatı 75,2 milyon dolara ulaştı. Miktar bazında ise, yüzde 17’lik artışla 135 milyon 
149 bin 656 çift çorap ihraç edildi.
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TÜRKİYE ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI (BİRİM: $)

ÜLKELER 2018 Ocak-Nisan 2019 Ocak-Nisan %Değişim %2019 Pay

İNGİLTERE 79.826 69.917 -12,4% 21,3%

ALMANYA 68.064 66.098 -2,9% 20,2%

FRANSA 35.165 34.001 -3,3% 10,4%

HOLLANDA 19.455 19.247 -1,1% 5,9%

İSPANYA 14.140 12.849 -9,1% 3,9%

İTALYA 10.208 10.800 5,8% 3,3%

İSVEÇ 9.778 9.393 -3,9% 2,9%

BELÇİKA 9.344 9.260 -0,9% 2,8%

ABD 4.488 5.545 23,5% 1,7%

POLONYA 3.948 5.061 28,2% 1,5%

SLOVAKYA 4.414 4.360 -1,2% 1,3%

S.ARABİSTAN 2.918 4.327 48,3% 1,3%

DANİMARKA 4.386 4.058 -7,5% 1,2%

B.A.E. 2.860 4.026 40,8% 1,2%

RUSYA 2.544 3.802 49,5% 1,2%

AVUSTURYA 2.871 3.280 14,2% 1,0%

İSVİÇRE 4.070 3.176 -22,0% 1,0%

YUNANİSTAN 3.499 2.762 -21,1% 0,8%

ROMANYA 2.075 2.654 27,9% 0,8%

IRAK 2.644 2.589 -2,1% 0,8%

İlk 20 Ülke Toplamı 286.697 277.204 -3,3% 84,6%

Genel Toplam 336.627 327.699 -2,7%

TÜRKİYE MİKTAR BAZINDA ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI (BİRİM: $)

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

Adet 9.023.568 9.473.210 5,0% 40.707.670 42.206.178 3,7%

Çift 115.553.491 135.149.656 17,0% 493.266.328 550.273.097 11,6%

Nisan 2018-2019 Çorap İhracatı

Birim: 1.000 Dolar 2018  2019 2018 -  2019 2018  2019 2018 -  2019

Nisan Değişim % Ocak - Nisan Değişim %

74.596 75.266 0,9 336.627 327.699 -2,7

Çift çorapta 
yüzde 17’lik artış 
Çift bazında ise, 2018 yılının 
Nisan ayına kıyasla yüzde 17 
oranında artış görüldü. 2018 
yılının Nisan ayında 115 milyon 
553 bin 491 çift çorap ihracatı 
gerçekleştirilmişti. 2019 yılının 
Nisan ayında bu sayı, 135 
milyon 149 bin 656 çift çorap 

olarak kaydedildi. İlk dört 
aylık dönemde ise, geçen yıla 
kıyasla yüzde 11,6 oranında artış 
yaşandı. 2018 yılının Ocak-
Nisan döneminde 493 milyon 
266 bin 328 çift çorap ihracatı 
gerçekleştirilirken, 2019 yılının 
aynı döneminde 550 milyon 
273 bin 97 çift çorap ihracatı 
yapıldı.
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15 companies from Istanbul Apparel 
Exporters’ Association (İHKİB) 
participated into International 
Hosiery Purchasing Expo held in 

Shanghai, China between 20 March and 
22 March 2019 15 as a National Partici-
pation. 14 companies from Association 
of Hosiery Industry participated in the 
expo.

“The efficiency of the expo is 
increased by our consistent 
participation”
For 3 days, CHPE was visited by the 
professionals from 52 different coun-
tries including the USA, Germany, 
Russia, Italy, the UK, France, Spain, 
Poland, Canada, Japan, and Malesia. 
The increased number of participated 
companies was also seen in the num-
ber of visitors. The expo was visited 
by 10 thousand 734 visitors in 2017, 11 
thousand 936 visitors in 2018, and 14 
thousand 737 visitors this year. There 

14 companies from ÇSD (Association of Hosiery Industry) participated in the 14th CHPE this year. The 
Far East, various European countries and the USA showed a deep interest in the expo where Turkish 
companies had the opportunity to introduce themselves to the global market. The sector representatives 
say they will participate in CHPE in 2020 as well with a focus on increasing the USA market share. 

WE’LL SEE THE INFLUENCE OF 
CHPE IN OUR SUSTAINABILITY 

is a consistent increase in the number 
of both visitors and companies partici-
pated in CHPE year by year. İlker Öztaş, 
the President of Association of Hosiery 
Industry, expresses his opinion the expo 
and says “The buyers from EU countries 
including Germany, England, Belgium 
and the USA participate in the expo. As 
there is no similar expo held in Turkey 
and we do not see such buyers in Tur-
key, this kind of expos is significant for 
us to meet serious buyers. As compa-
nies participating in CHPE, we should 
note that we will be participating in the 
expo next year as well. It is because the 
required efficiency we get from the expo 
depends on consistent participation. 
We participated with 10 companies in 
the first year; this year 14 companies 
participated in the expo. We think that 
more companies will be participat-
ing in the next period. We are glad to 
participate as we had the chance to see 
our competitors. We will be at CHPE 

next year again with larger booths and a 
higher number of participants. 

Move from the competitor in 
manufacturing machinery 
Öztaş remarks that a large number of 
Chinese manufacturers of machinery 
participated in the expo and continues: 
“While we import our machines from 
Europe, China has started to manufac-
ture the same machines. Moreover, they 
are able to manufacture the machines 
at a price that is one-third of our price. 
Therefore, our major competitor China 
has a cost advantage, which I consider a 
factor that will challenge us in the next 
periods”. 
Özkan Karaca, the Vice President of 
Istanbul Apparel Exporters’ Associa-
tion (İHKİB) points out that interest 
in Turkish companies is gradually 
increased each year in CHPE, and that 
they intend to participate into the expo 
with minimum 30 companies next year.
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The hosiery export in Turkey has 
reached 75.2 million USD by an 
increase of 0.9 percent in April 
as compared to the previous 

year. During the period of four months 
in 2019, it showed a slight decrease of 
2.7 percent, so the figure for export is 
327.6 million USD. Within this period, 
the highest rate for export has been 
observed in the UK with 69.9 million 
USD. The UK is followed by Germany 
with 66 million USD, France with 
34million USD, the Netherlands with 
19 million USD, and Spain with 12.8 
million USD. In evaluation of market 
share, the market share of the UK is re-
corded as 21 percent, which is followed 
by Germany with 20.2 percent, France 
with 10.4 percent, the Netherlands 
with 5.9 percent, and Spain with 3.9 
percent. The top 20 exported countries 
has a market share of 84.6 percent in 
total.  

The increase in export of hosiery continues in April as well in Turkey. The export of hosiery has reached 
75.2 million USD in April, 2019. In quantitative terms, a pair of 135 million 149 thousand 656 socks have 
been exported by an increase of 17 percent. 

INCREASE 
IN EXPORT 
CONTINUES IN 
APRIL AS WELL 

A striking rise in Saudi Arabia 
The highest rate of increase in export 
has been seen in Russia during the 
period January to April in 2019 with an 
increase of 49.5 percent. During the 
period January to April in 2018, the 
Russian export was 2.5 million USD 
and has gone up 3.8 million USD dur-
ing the same period in 2019. Another 
increase in export is observed in Saudi 
Arabia. During the first four months 
of 2018, the Saudi Arabian export was 
2.9 million USD and has reached 4,3 
million USD with an increase of 48,3 
percent. In general, the hosiery export 
figure tends to rise on the basis of 
quantity, 9 million 23 thousand 568 
socks were exported in April, 2018, 
and this figure reached 9 million 473 
thousand 210 socks with an increase 
of 5 percent during the same period 
of 2019. During the period January to 
April in 2018, 40 million 707 thousand 

670 socks were exported, and the num-
ber of exported hosiery has reached 
42 million 206 thousand 178 with an 
increase of 3.7 percent during the same 
period of 2019. 

An increase of 17 percent in pair 
of socks  
An increase of 17 percent in pair of 
socks was observed as compared to 
April, 2018. A pair of 115 million 553 
thousand 491 socks were exported in 
April, 2018. This figure is recorded as 
a pair of 135 million 149 thousand 656 
socks in April, 2019. During the first 
quarter, an increase of 11.6 percent is 
seen as compared to the previous year. 
A pair of 493 million 266 thousand 328 
socks were exported during the period 
January to April in 2018, a pair of 550 
million 273 thousand 97 socks have 
been exported during the same period 
in 2019.



1001 GÜZEL SÖZDEN
SEÇKİLER

 Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler. 
 Francis Bacon 

 Adalet evrenin ruhudur. 
 Ömer Hayyam

 Akıllı olmak da bir şey değil, 
 mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. 

 Descartes 

 Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder. 
 Çünkü her yerde olmak, hiçbir yerde olmamaktır. 

 Michel de Montaigne 

 Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır. 
 Rabindranath Tagore 

 
 Bir şeyi sevebilmenin yolu, 

 bunun kaybolabileceğini fark etmektir. 
 Gilbert K. Chesterton 

 Mutluluğu tatmanın tek çaresi onu paylaşmaktır. 
 Byron 

 Bir gencin hata yapmasını önlersen, 
 onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş 

 olursun.
  John Erskin 

 Bir ulusun büyüklüğü, nüfusun çokluğu ile değil, 
 akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür. 

 Victor Hugo 

 Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz. 
 Nietzsche 

 İki günü eşit olan ziyandadır. 
 Hz. Muhammed 

 Korkunun kaynağı bilgisizliktir. 
 Emerson 

 Nezaket hiçten gelir; ama her şeyi satın alır. 
 Dr. V. Pauchet 

 Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur. 
 Goethe 

 Zihin paraşüt gibidir. Açık değilse işe yaramaz. 
 Frank Zappa 
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