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İLKER ÖZTAŞ
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Çorapland okurları;

Öncelikle sadece ülkemizce değil, dünyaca 
yaşadığımız bu zor günler için hepimize ‘geçmiş 
olsun’ diyerek sözlerime başlamak istiyorum. 
Çin’in Vuhan kentinden başlayan ve sonrasın-
da tüm dünyaya yayılan pandemi hastalığı ile 
savaşıyoruz ve savaşmaya devam edeceğiz. İlk 
günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde çok ciddi bir mücadele başladı ve 
bugün geldiğimiz noktada ne kadar doğru adımlar 
attığımızı görebiliyoruz. Biliyoruz ki, artık hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacak. Daha tedbirli olmak 
ve yaşamımızı bu tedbirler çerçevesinde devam 
ettirmek zorundayız. Öncelikle sosyal mesafemize 
dikkat edeceğiz ve maskesiz dışarıya çıkmaya-
cağız. İnanıyorum ki; Türkiye pandemi sürecini 
en iyi şekilde yöneten ve dünyada bu hastalıktan 
en az zarar gören ülkelerden biri olacak ve örnek 
gösterilecek. 

Biz de Çorap Sanayicileri Derneği ve derneğimize 
üye olan, ülke ekonomisine ve ihracatına katkıda 
bulunan tüm çorap firmaları olarak elimizi taşın 
altına ilk günden itibaren koyduk. ÇSD olarak önce 
çorap firmalarımız içerisinde bir anket düzenledik 
ve pandemi sürecinden ne kadar etkilendiklerini 
tespit etmeye çalıştık. Şükürler olsun ki, sizlere 
bu satırları yazana kadar duyumunu aldığımız 
büyük bir zarar firmalarımız arasında olmadı. Ama 
tabii ki hastalığın yayılmasını önlemek için üretim-
lerini bir süre durdurmak zorunda kalan firma-
larımız oldu. Fakat Bakanlığımızın çorap makine-
lerinin de maske yapabileceğine ilişkin açıklaması 
bizleri memnun etti. Bu şu demek oluyor, çorap 
firmalarımız için yepyeni bir alan doğuyor. Ayrıca 
tüm çorap firmalarımızı buradan bir kez daha 
tebrik etmek istiyorum, ülkece yaşadığımız bu 
süreçte asla vazgeçmediler ve hep Bakanlığımızın 
direktiflerini en güzel şekilde uygulayarak örnek 
oldular. 

Kısacası umutluyuz, gururluyuz ve daima olduğu 
gibi ülkemizin kalkınması için canla başla çalış-
maya devam ediyoruz. Hepinize sağlıklı ve güzel 
günler diliyor, yeni sayımızda görüşmek üzere 
diyoruz.



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

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

›  RECYCLE NYLON 6.6 RENKLİ İPLİK 

›	 RECYCLE POLYESTER İPLİK 

›	 TEKSTÜRE VE FDY BÜKÜMLÜ POLYESTER İPLİKLER

›	 TEKSTÜRE RENKLİ POLYESTER İPLİK 

›	 70/24/2 NYLON 6 DESEN İPİ 

›	 30/2 BURUN İPİ 

www.mussan.com

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

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

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

240 RENK SÜREKLİ STOK

ÖZEL RENK SİPARİŞLERİNİZE HIZLI TERMİN

Mussan’da 
Her Renk Var.
50 yıllık tecrübe...



İÇİNDEKİLER

06

18

24

DOSYA
İşe Dönüş Rehberi

TİCARET
Size Bir İyi Bir de Kötü 
Haberimiz Var

RÖPORTAJ
“Umudumuz Var... Umut 
Olmadan Yaşam Olmaz”

DİJİTALLEŞME
Dijitalleşme İçin Beklenen 

Destek Geldi

PAZARLAMA
Olur mu Öyle Şey Demeyin Dev 

Markalar Bile Bu Yöntemi Kullanıyor

BİRLİKTEN
Hedef, Çorap Sektöründe 

Kalifiye İnsan Gücü

14

22

30



40

52

60 SEKTÖR
Milano Moda Haftası’nda 
Gucci Çorapları

SEKTÖR
Kült Filmlerin “Küt 
Küt” Eden Çorapları

İNOVASYON
Bu Çoraplar Tam Bir Çılgın

FUAR
Çorapçıların Gözde Fuarı 

Linexpo Damgasını Vurdu

RÖPORTAJ
Kanatları Var Ruhunda

TREND
Çizgili Çorapların 

Dünyasına Merhaba

34

46

56

İMTİYAZ SAHİBİ
Çorap Sanayicileri Derneği

(ÇSD) adına İlker ÖZTAŞ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Necip ÖZTAŞ

YAYIN KURULU
İlker ÖZTAŞ

Tuğçe İYİKÜLAH ARIK
Perran YEŞİL

Ceyda ÖZDOĞANCI

REKLAM SORUMLUSU
Mehmet Kamil Yusuf

Rezervasyon: +90 212 438 32 08

YÖNETİM ADRESİ
Çorap Sanayicileri Derneği
Oruç Reis Mah. Giyimkent

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

YAPIM

EDİTÖR
Tuğba Uprak

GRAFİK TASARIM
Belkıs Coşkun

İLETİŞİM
Gülbahar Mah. Altan Erbulak Sok.

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

BASKI
PLUSONE BASIM

Adres: Maltepe Mahallesi,
Litros Yolu Cad. 2. Matbaacılar Sitesi, 

34010 TOPKAPI / ISTANBUL
Tel: (0212) 544 58 20

YAYIN TÜRÜ
Süreli, yerel, 2 aylık

Çorapland Dergisi T.C. Yasalarına 
uygun olarak ÇSD tarafından 2 ayda bir 
yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan 

imzalı yazılar, yazarın kişisel görüşleridir 
ve ÇSD’yi bağlamaz. Dergide yayınlanan 

reklam ve sayfaların sorumluluğu 
reklam verene aittir. Editör ve  yayın 
kurulu her türlü yazıda dil, anlatım 

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

göstermek koşuluyla izin almaksızın her 
türlü alıntı yapılabilir.
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İŞE GERİ DÖNÜŞ REHBERİ

Personel Servisi, Şirket Aracı ve Özel Araç Kullanım Talimatı

• Her araca firma tarafından içeriği şirket tarafından onaylanmış el dezenfektanı koyulmalıdır. 

• Her gün şirkete gelen ve giden servisler servis sahasında düzenli olarak şirket tarafından da 
dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon işleminin firma tarafından yapıldığı durumlarda şirket 
tarafından kontrolü sağlanmalıdır. 

• Şoförlerin maske takması zorunludur. Takmayan servis şoförü, Araç Sorumlusu tarafından 
uyarılmalı ve takması sağlanmalıdır. Fabrika çıkış servislerinde denetim ve kontrol sorumlu 
departman tarafından yapılmalıdır. 

• Tüm servislerin doluluk oranları azami %50 limitine göre ayarlanmalı, 16 kişilik serviste azami 8 
personel, 27 kişilik araçlarda ise azami 13 kişi bulunmalıdır. 

• Servis yoğunluğunu azaltmak adına işyerine geliş ve işyerinden ayrılışlarda fasılalı planlama 
yapılmalıdır. 

• Servisler durağına hareket etmeden evvel, şirket tarafından önceden verilen maske 
kullanılmalıdır. 

COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında üretime dönüş süreci ve sonrasında uyulması 

gereken kurallar İTKİB tarafından hazırlanan bir dokümanla firmaların ilgisine sunuldu. 

Bu rehberle birlikte ‘Ne yapmalı?’ ‘Ne yapmamalı?’ sorularının cevaplarını bulacaksınız. 

Soyunma / Giyinme Odaları, Duş ve Tuvalet Alanları 
Kullanım Talimatı

Eller 20 sn. boyunca, avuç içleri, parmak araları, parmak uçları, el sırtları, bilekler ve başparmak 
çevresi olmak üzere sabunlu su ile yıkanmalıdır.

• Mümkünse soyunma-giyinme alanları kullanılmamalıdır, yaptığı iş gereği soyunma dolabı 
kullanma zorunluluğu olan çalışanlar varsa da bu sayı asgari düzeyde tutulmalıdır. 

• Soyunma dolabı kullanmayacak çalışanlara dönüşümlü giyilmek üzere yedek iş elbisesi ve 
yaptığı işe bağlı olarak gerekiyorsa tulum temin edilmelidir.

• Her soyunma-giyinme alanlarına firma tarafından içeriği şirket tarafından onaylanmış el 
dezenfektanı koyulmalıdır. 
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Üretim Alanlarında Sağlıklı Çalışma Talimatı

Üretim alanlarına yönelik tedbirler:

• Üretim / vardiya başında yapılan iş başı toplantıları sosyal mesafeye uygun yapılmalıdır. 

• Üretim hatlarındaki planlamalar, çalışanlar arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yapılmalı. 

• Tüm çalışanlar maskeli olarak çalışmalı, maskeler vardiyada en az 2 kez değiştirilmeli, 
kullanımı biten maskeler uygun / belirlenmiş atık kutularına atılmalı.

Maske kullanım talimatı:

• Maskeye dokunmadan önce, ellerinizi su ve sabun ile temizleyin, su ve sabuna erişimin 8 
olmadığı durumlarda alkol bazlı bir el antiseptiği kullanın. 

• Maskenin üst tarafı metal şeridin olduğu taraftır. Maskenin doğru tarafının dışarıya baktığından 
emin olun. 

• Maskeyi yüzünüze yerleştirin. Maskenin metal şeridini veya sert kenarını, burnunuzun şekline 
göre kalıplayın. Maskenin alt kısmını aşağı doğru çekerek ağzınızı ve çenenizi kapatın. 

• Maske yanında koruyucu gözlük de kullanıldığı durumda gözlükte buğulanma oluyorsa 
maskenin yüze tam olarak oturmasını sağlayın.

Eldiven kullanım talimatı: 

• Eldiven giymeden önce ve eldiven çıkardıktan sonra eller mutlaka yıkanmalı. 

• Eldiven giyilmesinin ellerin kontaminasyonuna karşı tam bir koruma sağlamadığı bilinmeli. 

• Eldiven giyme endikasyonu ortadan kalkar kalkmaz eldiven çıkarılmalı. 

• Eldivenli eller yıkanmamalı veya üzerine alkol bazlı el dezenfektanı uygulanmamalı. 

• Enfeksiyon bulaşma riskinin fazla olduğu durumlarda çift kat eldiven (iki eldiven üst üste) 
giyilmeli.

Ofis Kullanımına Yönelik Tedbirler

• Ofis personeline günde kaç adet ve hangi maskenin verileceği belirlenmeli. Genel tavsiye olarak 
günde 2 iki adet cerrahi maske kullanımı önerilmekte. 

• Ofis giriş çıkışları mümkün olduğunca temassız hale getirilmeli, mümkün değilse kapıların 
daima açık kalıp kalamayacağı değerlendirilmeli. 

• Tüm ofis giriş ve çıkışlarında en az %70 İzopropil alkol ya da Etanol (Etil Alkol) içeren el 
antiseptiği dispenseri olması sağlanmalı. 

• Ofis ekipmanlarının dezenfeksiyonunda kullanılacak kimyasal, el antiseptiğinden ayrı olarak 
belirlenmeli ve bulundurmalı. 
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Toplantı ve Uzaktan Toplantı Yaparken Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar, Alınması Gereken Önlemler

• Şirket kültürü ve iş gereksinimleri de göz önüne alınarak toplantı sayısı en aza indirilmeli. 

• Toplantı ortamının kendisi katılımcılar için virüsün yayılım riskini arttırdığından, mümkün olan 
her durumda toplantı yerine uzaktan toplantı tercih edilmeli. 

• Uzaktan toplantı teknolojik altyapı, toplantının içeriği, toplantının yapılması gereken alan gibi 
sebeplerle mümkün değilse, toplantıya katılımcı sayısı en aza indirilmelidir. Sosyal mesafe kuralı 
dikkate alınarak, azami 15 dakika süreyle ve ayakta olacak şekilde toplantı yapılmalı. 

• Toplantının içeriği, çalışma gereksinimi gibi sebeplerle, toplantı ayakta olacak şekilde 
yapılamıyorsa, toplantı odasında, katılımcı sayısı ve oturma düzeni sosyal mesafe kuralı dikkate 
alınarak belirlenmeli.

• Toplantı katılımcılarının iletişim bilgileri kayıt altında olmalıdır. Herhangi bir katılımcı şüpheli 
bir bulaşıcı hastalığa yakalanırsa, iletişim bilgilerinin halk sağlığı yetkilileriyle paylaşılacağı açıkça 
katılımcılara bildirilmeli. 

• Katılımcılardan herhangi birisinde hastalık belirtisi olması halinde veya kendilerini iyi 
hissetmemeleri halinde toplantıya katılımı sağlanmamalı, hızla sağlık servisine bilgi verilmeli. 

Açık Ve Kapalı Mola Dinlenme Alanlarına
Yönelik Tedbirler

Kantin ve Çay Ocaklarına Yönelik Tedbirler

• Kantin noktalarında sıra beklemede sosyal mesafeyi koruyacak şekilde zemin işaretlemeleri 
yapılmalı. 

• Satışa sunulan poğaça, simit, açma vb. ürünlerin açıkta olmayacak şekilde paketli bir şekilde 
dağıtımı ve satışı yapılmalı. 

• Kapalı ve açık tüm dinlenme alanları periyodik olarak dezenfekte edilmeli. 

• Çay alanında kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık olmalı. 

• Söz konusu tüm alanlara Bakanlıkça tavsiye edilen ve şirket tarafından hazırlanmış uyarıları 
içeren afiş ve görseller asılmalı. 

• Açık/kapalı dinlenme alanlarında sosyal mesafe koruyucu işaretleme/sınırlandırmalar 
yapılmalı.



9

Evde Çalışma Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Önlemler

• Çalışma alanında bulunan dolaplar sabitlenmeli. 

• Ev içinde ilkyardım malzemesi ve yangın tüpü bulundurulmalı.

• Elektrik tesisatı toprak hattına ve kaçak akım rölesine bağlanmalı. 

• Dış izolasyonu deforme olmuş kablolar kullanılmamalı. 

• Arızalı prizler tamiri yapılmadan kullanılmamalı. 

• Tek hattan çok fazla akım çekilmemesi için çoklu prizlere yüklenilmemeli.

Evde Bulaşma Riskini Azaltmak İçin Alınacak Önlemler

• Zorunlu olmadıkça evden çıkılmamalı. 

• İhtiyaçlar doğrultusunda dışarı çıkılması zorunlu olduğu durumlarda eve her dönüşte 
dezenfekte olunması gerekiyor.

• Evde hijyen kurallarına uyulmalıdır. Kıyafetler 60 derecede yıkanmalı, kapı kolları 1/100 çamaşır 
suyu ve su karışımı ile günde 1 kez dezenfekte edilmeli. 

• Dışarıdan gelen kargo ve siparişleri alırken gelen kişi ile mesafe korunmalıdır. Gelen paket 
alındıktan sonra eller 20 saniye boyunca sabunlu su ile yıkanmalı. 

İş yeri Sağlık Birimleri Çalışma Talimatı

• İş yeri sağlık personeli eş zamanlı çalışmamalı. 

• Mümkün olması durumunda, merkez iş yeri sağlık birimi dışında, tercihen fabrika girişinde bir 
karantina/izolasyon odası kurulmalıdır. Bu alan, fabrika girişlerinde çalışanların semptomları 
olması durumunda; o İşe başladıktan sonra semptomların görülmesi durumunda muayene 
amacıyla kullanılmalıdır. Hastaneye sevk söz konusu olursa bu sağlık ünitesinden 112 aranarak 
hasta sevk edilmelidir. Hastanın hastaneye sevk edilmesi gerekiyorsa N95 veya FFP2 maske ile 
hastaneye sevki sağlanmalı.

• Çalışanlara acil durumlar hariç sağlık birimine gelmemeleri SMS veya e-posta ile iletilmelidir. 
Hastalık durumunda öncelikle iş yerinde iseler telefonla iş yeri sağlık birimini arayarak durumları 
hakkında bilgilendirme yapmaları ve uygun saate randevu almaları sağlanmalıdır. Evde iseler işe 
gelmemeleri ve telefonla destek almaları çalışanlara bildirilmelidir. 

• Poliklinik muayenesi belirli saatler arasında yapılmalıdır. Periyodik muayeneler salgın 
gerileyene kadar ertelenmeli, yapılmamalı. 

• İşe giriş muayeneleri için tamamlayıcı tetkikler mümkünse iş yerinde yapılmalıdır. İşe giriş 
muayenesi için sağlık biriminden randevu alınmalı.
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Kredi Garanti Fonu Kefalet Limitleri 
1- KGF’nin sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye arttırılmıştır.  
KGF’nin kefalet limiti 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı.

2- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na kredinin açılış tarihinden itibaren başlamak üzere 
bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla 
yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirme imkanı getirildi.

3- Hazine ve Maliye Bakanlığınca kefalet limiti: 
• KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL’den 35 milyon TL’ye, 
• KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami  200 milyon TL’den
250 milyon TL’ye çıkarıldı.
• Kefalet limitlerinin 31 Aralık’a kadar; KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için 50 milyon TL,
• KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon TL olarak 
uygulanması hüküm altına alındı. 
• Başvurular Türkiye Halk Bankası A.Ş., Vakıfbank ya da T.C. Ziraat Bankası A.Ş. üzerinden 

yapılabilmektedir.

Çek Ödeme Destek Kredisi Ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği 
Çek Ödeme Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği ile istihdamda azaltma 
yapmamaları ön koşulu ile: 
• Çek Ödeme Destek Kredisi (KOBİ ve KOBİ Dışı İşletme bazında 1-10 Milyon TL tutarında) 
• Kredi Desteği (KOBİ ve KOBİ Dışı İşletme bazında 5-50 Milyon TL tutarında) verilmeye başlandı. 
• Her iki kredi de 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizle 
alınabilecektir. Her iki destek için de; 
• Yıllık Ciro 0-25 Milyon TL için Azami 1 Milyon TL 
• Yıllık Ciro 25-125 Milyon TL için Azami 5 Milyon TL 
• Yıllık Ciro 125 Milyon TL üzeri için Azami 10 Milyon TL tutarlarında faydalanılabilecektir.

Merkez Bankası Destekleri
18 Mart 2020-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 
güne kadar vade uzatım imkânı tanındı. 
• Firmalar kredi kullanımına aracılık eden bankalara başvuruda bulunarak herhangi bir geri ödemede 
bulunmaksızın mevcut senetlerini 90 güne kadar daha uzun vadede bir senet ile değiştirebilme imkânı 
tanındı. 

Yaşadığımız bu zor süreçten firmaların en az zararla çıkabilmesi için çok sayıda kurum ve 

kuruluş da çeşitli desteklerde bulundu. Ülkemizde alınan finansal önlemleri şu başlıklar 

altında toplayabilmemiz mümkün:

COVİD-19 KAPSAMINDA 
ÜLKEMİZDE ALINAN FİNANSAL 
ÖNLEMLER
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 • Kredi taahhüt hesabı açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart 2020-30 Haziran 2020 tarihleri 
arasında kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapatma süresi verilerek bu kredilerin 
taahhüt kapatma süreleri 24 aydan 36 aya uzatıldı. 
• Mevcut reeskont kredisi azami vadesi 20.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısa vadeli 
kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkarıldı. 
• Mal ve hizmet ihracatçısı firmalara Türk Lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont 
kredisi kullandırılacak ve bu kredilerin toplam limiti 60 milyar TL olacaktır.

Türk Eximbank Destekleri
Türk Eximbank kendi kaynaklarından ve TCMB kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi 
Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya 
kadar uzattı. Bu bağlamda ihracatçıların faiz ödemelerine de 6 ay erteleme imkanı getirildi.
 
• Türk Eximbank kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi: 
- Henüz taahhüdü kapatılmamış ve taahhüt süresi dolmasına rağmen ceza uygulanmamış olan 
krediler,
 - Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarıldı. 
• Türk Eximbank reeskont kredilerinin Azami 1 yıl olan vadesi azami 2 yıla çıkarıldı.

Reeskont Kredileri Başvuru için:
• Kredi Talep Formu 
• Niyet Mektubu 
• Banka Avalini taşıyan Bono veya Devredilebilir Kesin Banka Teminat Mektubu (Eximbank 
nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan biri) ile birlikte aval taşımayan Bono veya KGF Avalini 
taşıyan Bono evraklarının Türk Eximbank’a ibrazı gerekmektedir. 
• İlk defa başvuruda bulunacak firmalar için: Yukarıdaki belgelerin yanı sıra 
• Mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilen bilgi ve belgeleri Eximbank’a sunmaları 
gerekmektedir. 
• Bankada daha önce analiz ve istihbarat çalışması bulunan ancak son mali yıl ve analiz 
istihbarat çalışması olmayan firmaların da söz konusu belgeleri Eximbank’a ibraz etmeleri 
gerekmektedir.

Türk Eximbank kendi kaynaklarından ve TCMB kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi 
Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya 
kadar uzattı. Bu bağlamda ihracatçıların faiz ödemelerine de 6 ay erteleme imkanı getirildi.
 
• Türk Eximbank kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi: 
- Henüz taahhüdü kapatılmamış ve taahhüt süresi dolmasına rağmen ceza uygulanmamış olan 
krediler,
 - Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarıldı. 
• Türk Eximbank reeskont kredilerinin azami 1 yıl olan vadesi azami 2 yıla çıkarıldı.

TL Reeskont Kredisi
• Çalışanlara ücret ödemeleri, 
• Tedarikçilere olan borçlara ve ticari borçlara ilişkin firmalara yapılan ödemeler, 
• Kira ödemeleri, 
• Yurt içi mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler, 
• Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler finanse edilebilir. (Bankalara olan kredi 
borcu ödemeleri ve vergi borçları finanse edilmeyecektir) Firma limiti kobiler için 25 milyon TL, Kobi 
dışı işletmeler için 50 milyon TL. 
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Hangi Teminatlar Kullanılabilir?
• Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu (DKTM), 
• Avalli Bono veya KGF PGS teminatı. 
• Vade, Faiz ve Ek Teminat Oranları 
• DKTM ve Avalli Bono için yıllık %9,00, 
• KGF PGS için yıllık %7,75 KGF Komisyon oranı %0,50 
• Yalnızca 360 gün vadeli. 
• Risklerine karşı kredi tutarının %14,50’si oranında nakit blokaj, avalli bono veya teminat 
mektubu alınacaktır. 

TL Reeskont Kredisinde İstihdam Şartları
İstihdam taahhüdü şartı esnetilmiş olup kredi vadesi süresince: 

• Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının sonu ile kredi vadesinin bulunduğu ayın sonundaki 
çalışan sayılarının ortalamasının 2020 yılı Mart ayı sonu çalışan sayısının altında olmaması 
gerekmektedir. 
• Ayrıca çalışanın istifası, vefatı, emekliliği gibi durumlar da istihdam şartında istisna 
kapsamındadır.

Stok Finansman Destek Paketi
• Stoklarını satamayarak taşımak zorunda kalan firmalar için, 
• 1 yıl vadeli TL Reeskont Kredisi 
• Kredi faiz oranı yıllık %7,75 
• KGF komisyonu %0,50

Türk Eximbank aracı bankalar üzerinden kullandırılan sevk öncesi ihracat kredi (SÖİK) vadeleri 
uzatılmıştır.  01.04.2020 (dahil) tarihinden 30.06.2020 (dahil) tarihine kadar vadesi gelecek kredilerin 
(tek ödeme kalan kredilerde nihai vadesi veya taksit vadesi), firmanın talepte bulunması ve talebin 
ilgili aracı banka tarafından uygun görülmesi koşulu ile 180 güne kadar vadesi uzatılabilecektir. 

Vadesi uzatılacak kredinin faizinin tahsil edilmesi veya ödeme gücü olmayan ve faizlerin de 
anaparaya eklenmesi yönünde talepte bulunan firmalar için faizler anaparaya eklenebilecektir. 
Vade uzatım işlemleri Eximbank tarafından belirlenecek vade uzatım faiz oranı ile 
gerçekleştirilecektir.

Başvuru için :
• Başvuru Belgeleri 
• Kredi Talep Formu 
• Firma Taahhütnamesi 
• Muvafakatname ile birlikte
aracı bankalara kredi müracaatı
yapılması gerekmektedir.
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COVİD19 sonrası dönemin 
dijital ortamda yaratacağı 
canlanma ilk sinyallerini 
vermeye başladı. Pazara 

Girişte Dijital Faaliyetlerin Destek-
lenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı 
Kararı Normalleşmenin ilk günü 
ile birlikte Resmi Gazete’de ya-
yımlandı. Bu bir ilk. Arkasının çok 
güçlü geleceğini Ticaret Bakanlı-
ğı’nın yaptığı açıklamadan anlaya-
biliyoruz. Sanal toplantılara alışan 
sanayiciler artık sanal fuarlar, 
sanal ticaret heyetleri gibi internet 
teknolojisine dayalı uygulamalara 

da hızla alışacaklar. Bu durum 
firmalar için yeni bir istihdam 
alanı anlamına da geliyor. İnternet 
teknolojilerine yapılan yatırım hız 
kazanacak.

Bakan Pekcan detayları
açıkladı
Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesinin  detaylarını Twit-
ter hesabından paylaştı. Yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) pandemi-
siyle iş yapma pratiklerinin radikal 
bir şekilde değiştiğine dikkati çe-
ken Pekcan, dijitalleşmenin önem 

kazandığı bu dönemde ihracata 
yönelik dijital faaliyetleri teşvik 
edecek yeni bir destek mekaniz-
ması geliştirdiklerini vurguladı. 
Pekcan, kararın önemine işaret 
ederek, şu bilgileri verdi:
“Kararla firmalarımızın e-ticaret 
sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret 
heyetleri ve sanal fuarlara katılı-
mını, sanal fuar düzenlenmesini 
destek kapsamına alıyoruz. Bu 
çerçevede firmalarımızı e-ihracata 
özendirmek amacıyla e-ticaret si-
telerine üyelik giderlerini 2020 yılı 
için yüzde 80, takip eden yıllarda 

Küresel ticarette beklenen dönüşüme ilk destek Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle geldi. Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında 
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni trend: dijitalleşme. 
Uzmanlar erken davrananın kazanacağı görüşünde birleşiyor. 

DİJİTALLEŞME İÇİN BEKLENEN 
DESTEK GELDİ
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yüzde 60 oranında destekleye-
ceğiz. Sanal ticaret heyetleri ve 
sanal fuarlara katılım için iş dün-
yamızı temsil eden çatı örgütlerin 
yapacakları masraflar ve sanal 
fuar organizasyonları giderleri de 
yüzde 50 oranında desteklenecek. 
Bakanlık olarak firmalarımızın 
yeni ticaret dinamiklerine uyumlu 
olarak, dijitalleşme süreçlerinden 
en iyi şekilde faydalanmalarını 
sağlamaya ve yurt dışı pazarlara 
giriş faaliyetlerine destek olmaya 
devam edeceğiz.”

100 bin dolara kadar
destek var
Resmi Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 
Türkiye’de sınai veya ticari faali-
yette bulunan şirketler ile iş birliği 
kuruluşlarının pazara giriş ve 
pazarlamaya yönelik dijital faali-
yetlerine ilişkin giderlerinin Des-
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan 
karşılanması amaçlanıyor. 
Şirketlerin genelgede düzenlenen 

şartları haiz ve Bakanlıkça onayla-
nan e-ticaret sitelerine üyelikleri-
ne ilişkin giderler yüzde 60 oranın-
da ve e-ticaret sitesi başına yıllık 
8 bin liraya kadar desteklenecek. 
Şirketler, bu destekten en fazla 
3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret 
sitesi başına en fazla iki yıl yarar-
lanabilecek. Söz konusu destek 
oranı bu yıl yüzde 80 olacak. 
Bakanlık koordinasyonunda iş 
birliği kuruluşlarınca düzenlenen 
sanal ticaret heyeti faaliyetlerine 
ilişkin giderler yüzde 50 ve faaliyet 
başına 50 bin dolara kadar destek-
lenecek. İhracat Genel Müdürlüğü 
tarafından uygun görülen uluslara-
rası niteliği haiz sanal fuarlara 

katılımcıların iştirak etmelerini 
sağlamak üzere iş birliği kuruluş-
larınca düzenlenen sanal fuarlara 
katılım organizasyonlarına, genel-
gede belirtilen giderler yüzde 50 ve 
faaliyet başına 50 bin dolara kadar 
desteklenerek katkı sağlanacak. 
Ayrıca, iş birliği kuruluşlarınca 
düzenlenen sanal fuar organizas-
yonlarına dair genelgede belirtilen 
giderler için yüzde 50 oranında, fa-
aliyet başına 100 bin dolara kadar 
destek verilecek.

Bu uygulama özendirilecek
Ticarette de yeni döneme uyum 
noktasında özellikle KOBİ ölçeğin-
de firmaları dijital ortamda yapılan 
ticarete özendirmek için ayrıca 
iletiyim çalışmalarına da kaynak 
aktarılacak.
Başarılı örnekler kamuoyu ile 
paylaşılırken firmalar arasında 
kurulacak bağla elde edilen de-
neyimin sektörlere dengeli bir şe-
kilde dağıtılması hedefleniyor. Bu 
kararname bu alanda atılmış ilk 
adım. Ama ekonomi yazarları diji-
talleşmeye yapılacak yatırımların 
gelecek bir iki yıl içinde farklı şe-
killerde de desteklenmeye devam 
edeceğinden emin. Ekonomistler 
yaptıkları değerlendirmede sürece 
erken girenlerin avantajlı olacağı-
nı, artık tasarımcı kadar firmaların 
teknik eleman ve ekipmana da 
yatırım yapacağı yeni bir dönemin 
başladığı görüşünde.

Şirketler, bu destekten en fazla 
3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret 
sitesi başına en fazla iki yıl ya-
rarlanabilecek. Söz konusu destek 
oranı bu yıl yüzde 80 olacak. 

ZOOM’da yapılan toplantılar hayatımıza bir günde girdi ve artık çıkacak gibi 
görünmüyor. Eğitim için beklenen verimi sağlamasa da ticaret yapmak için hiç 
de fena değil. Sanal fuarları o sebeple çok uzak görmemek lazım.

Kararnamenin detaylarını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı ve bu tip 
desteklerinin arkasının geleceğini de belirtti. 
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Sağlıklı yaşam felsefesini 
dünyaya farklı bir dille 
anlatan Global Wellness 
Day yerli ve milli bir Türk 

markası olarak dünyanın 150 ülke-
sinde kutlanan bir gün haline gel-
di. Hizmet İhracatı’nın da önemli 
bir parçası olan sağlık turizmi ve 
sağlıklı yaşam kavramlarının ulus-
lararası anlamda destekçisi olan 
Belgin Aksoy ile bu markayı nasıl 
inşaa ettiğini ve nasıl global bir 
başarı hikayesini dönüştüğünün 
detaylarını konuştuk.

“İyi yaşam, herkesin hakkı
 diyerek bir ilke imza attınız ve 
Global WellnessDay’i (GWD) baş-
lattınız. Şimdi 7 kıtada 150’den 
fazla ülkede, binlerce insan tara-
fından kutlanıyor. GWD fikri
nereden çıktı?

2004 yılında ciddi sağlık sorunları 
yaşadım. Sağlığımı geri kazanmak 
üzere yaşadığım, zorlu ancak her 
gün yeni bir şey öğrendiğim bu sü-
reçte, hayatımda radikal değişik-
likler yaptım. Sağlık ve mutluluk 
dengesinin vazgeçilmez bir terazi 
olduğunu tecrübeyle sabitledim. 
Yaşamımdaki değişimin pozitif 
etkilerini gördükten sonra bu ko-
nuda eli kolu bağlı oturamazdım, 
bir şeyler yapmalıydım.
İşte bu emek dolu yolculuğun 
başlangıç noktası, basit ancak bir 
o kadar da manidar bir soru ile 
oldu; “İyi yaşamak hepimizin ortak 
hayaliyken, neden dünya genelinde 
kabul görmüş bir “İyi Yaşam Günü” 
yok?” Bu düşünceyle, bir Türk 
kadını olarak Global Wellness 
Day’i yaratıp, etkisini tüm dünyaya 
yaymak için yola koyuldum. 

GWD olarak ülkemiz ve dünyada 
amaçlanan nedir?
Global WellnessDay, her yıl Ha-
ziran ayının 2. Cumartesi günü 
kutlanıyor ve herkesi “Nasıl daha 
sağlıklı ve iyi yaşarım?” düşünce-
sine yönlendirmeyi, bireyleri ve 
toplumu “İyi yaşam” konusunda 
bilinçlendirmek istiyor. GWD’nin 
temel amacı ise; yaşamımızın 
kıymetini bilmek, şehir yaşamının 
stresinden ve günlük kötü alışkan-
lıklardan arınmak, ilham verici bir 
görevde ülkeleri bir araya getir-
mek, İyi Yaşam’ın bir lüks değil, bir 
gereklilik ve insanlığın temel hakkı 
olduğu mesajını yaymak.

Bugün GWD bu amacına ne kadar 
ulaşmış durumda?
Ne mutlu ki,Global WellnessDay 
olarak 8. yılımıza girdik. 8 yılda, 

Global Wellness Day’in kurucusu Belgin Aksoy’a 
sorduğumuz soruyu size de soralım

İYİ BİR YAŞAMIN OLMAZSA 
OLMAZLARI NELERDİR?
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7 kıtada 150’den fazla ülkede, 
Everest Dağı’nın zirvesine GWD 
bayrağının taşınması da dahil 
olmak üzere, 7 binden fazla nok-
tada sadece ücretsiz aktiviteler 
ile kutlanan, uluslararası bir gün 
haline geldi. 

Prens Harry ve Sussex Düşesi 
Meghan Markle instagram hesap-
larından GWD paylaşımı yaptılar. 
OprahWinfrey, Dr. Mehmet Öz de 
Global WellnessDay’e desteğini 
açıklayanlardan. Bu yaşananların 
geri dönüşü nasıl oldu?
Prens Harry ve Sussex Düşesi 
Meghan tarafından dünyada ilham 
veren 15 organizasyondan biri ola-
rak ‘ana merkezi Türkiye’ olan kar 
amacı gütmeyen Global Wellness-
Day’in seçilmiş olması, gerçekten 
tarifi zor bir gurur. Yakın zamanda 
bir diğer şaşkınlık ve gurur Op-
rahWinfrey’in paylaşımı oldu. 

Sadece gönülden inandığı faydalı 
konular hakkında paylaşımlar ya-
pan, birçok Amerikalı tarafından, 
Amerika’nın Yeni Başkanı olarak 
tanımlanan OprahWinfrey’in, bizim 
bağlantıya geçmemize gerek 
kalmadan, kendisinin haberdar 
olarak, sosyal medya hesapları 
aracılığıyla tüm takipçilerini Global 
WellnessDay’i kutlamaya davet 
etmesi oldu. Tüm bunlar üzerine 
haberin uluslararası basındaki 
muazzam etkileri halen sürüyor.

“Bir gün tüm yaşamınızı değişti-
rebilir!” sloganıyla çıktığınız bu 
yolculukla son zamanlarda sizi 
en gururlandıran, yaşadığınız 
başka neler oldu?
2012’den bu yana düzenlenen 
çevresine ilham veren, başarılı 
kişilerin değerlendirildiği ‘So-
iréeLabelQualité SPA-A 2019 ödül 
töreninde, Personality of theYear – 
Yılın İnsanı/Kişiliği” ödülü bu yıl ilk 
kez Fransız olmayan birine, şahsı-
ma takdim edildi. Bir Türk olarak 
bu büyük onur oldu benim için.

Global WellnessDay için bir 
şeyler yapmak isteyenlere ne 
önerirsiniz?

Öncelikle, Global WellnessDay’in 
7 Adımlık Manifesto’sunu tüm 
kalbimle öneriyorum! Dünyada 
herkesin yaş, cinsiyet, milliyet ya 
da sosyo-ekonomik farkları göze-
tilmeksizin kolayca ulaşabilmeleri 
ve uygulayabilmeleri amacıyla ya-
ratılan bu 7 basit adımı hayatınızın 
bir parçası haline getirebilirsiniz.

Bu 7 basit adımı dünyada milyon-
larca kişi uygulayarak, hayatlarını 
değiştirmeye başladı bile. Bu 
adımları şu şekilde sıralayabiliriz;

1. Bir saat yürüyüş yapın
2. Daha fazla su için
3. Plastik şişe kullanmayın
4. Doğal gıdalarla beslenin
5. İyilik yapın
6. Sevdiklerinizle aile yemeği yiyin
7. Saat 22:00’de uyuyun

Sizin “iyi bir yaşam” için olmazsa 
olmazlarınız nelerdir?

Yaşam bizlere verilen en güzel he-
diye. Beslenme, egzersiz ve uyku 
üçlüsüne çok önem vermeli ve 
yaşamımızda önümüze çıkan her 
engeli her zaman çok da ciddiye 
almamalıyız. Her birimizin bir iyi 
yaşam felsefesi olması, kendimiz 
için yapacağımız en büyük iyilik.

Benim iyi yaşam felsefem, neden 
nefes alıp verdiğimi fark etmek. 
Beden, zihin ve ruh ahengini yaka-
layabilmek. Gülümseyebilmek. İyi 
yaşam konusundaki farkındalığa 
tüm dünyanın ihtiyacı var. Global 
WellnessDay işte bu noktada tüm 
dünya insanlarını kucaklıyor.

Ülkemizde “iyi yaşam” felsefe-
sinin uygulandığını düşünüyor 
musunuz?
Ülkemizde son zamanlarda okul-
larda dengeli beslenme konusunda 
birtakım çalışmaların yapılmakta 
olduğunu memnuniyetle izliyorum. 
Hastanelerde aşılardan sonra 
ağlamayan, uslu duran çocuklara, 
bir sağlık görevlisi olan hemşire-
ler tarafından ödül olarak şeker 
verilmediği günleri görebilmeyi 
umuyorum. Çok basit gibi görünen 
bu yanlış kodlamanın önlenmesiy-
le, çocukların ilerleyen yaşlarda 
çağımızın en büyük tehlikesi olan 
obeziteyle karşılaşmamaları sağ-
lanabilir.

İyi yaşam, her şey gibi öncelikle 
aileden başlıyor. İyi insanlar ola-
bilmeyi çocuklarımız ancak büyük-
lerinden öğrenebilir. Ağaç yaşken 
eğiliyor. Doğaya ve hayvanlara 
duyarlı, pozitif düşünebilen çev-
resindekileri karşılık beklemeden 
sevindirebilen iyi insanlar yetişti-
rebilmek ailelerin önceliği olmalı.

Çocuklarımızı yapay şekerden, 
konsantre içeceklerden, paket-
lenmiş ürünlerden, doğal olmayan 
tüm gıdalardan uzak tutmalıyız. 
Çocuklar artık oyunları bile tablet-
ten oynuyorlar ne yazık ki. Hareket 
etmelerini sağlamalı, onları hem 
zihinsel hem bedensel olarak en 
iyi arkadaş olan sportif aktivitelere 
yönlendirmeliyiz.
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Küresel ticarete yönelik tahminler, iyimser ve kötümser olmak 
üzere iki senaryo başlığı altında toplanıyor. Hızlı ve kısa sürede 
gerçekleşen “V” tipi toparlanmanın beklendiği iyimser senaryo, 
küresel ticaretin bu yıl yüzde 13 ; ekonomik iyileşmenin bir süre 
gerçekleşmediği “L” tipi toparlanmanın beklendiği kötümser 
senaryo ise yüzde 32 azalacağı öngörülüyor. DTÖ ekonomistleri, 
küresel ticarette bu yıl beklenen düşüşün, 2008-2009 küresel 
finansal kriz döneminde yaşanan ticaret kaybını aşmasını bekliyor.

Bölgeler bazında incelendiğinde, küresel ticarette bu yıl her 
iki senaryo dahilinde çift haneli düşüşlerin yaşanacağı tahmin 
ediliyor. Dünyanın en büyük mal ihracatçısı Çin’in bulunduğu 
Asya bölgesinden yapılan uluslararası ihracatın bu yıl iyimser 
senaryoda yüzde 13,5, kötümser senaryoda yüzde 36,2 azalması 
bekleniyor. Bu bölgenin ithalatının ise aynı dönemde yüzde 11,8 
ile yüzde 31,5 arasında düşeceği öngörülüyor. En büyük ikinci mal 
ihracatçısı olan ABD’nin bulunduğu Kuzey Amerika bölgesinden 
yapılan ihracatın da bu yüzde 17,1 ile yüzde 40,9 azalacağı tahmin 
ediliyor. Bölgenin ithalatının ise bu dönemde yüzde 14,5 ile yüzde 
33,8 arasında düşmesi bekleniyor. Avrupa’nın ihracatının ise bu 
yıl yüzde 12,2 ile yüzde 32,8 ve ithalatının yüzde 10,3 ile yüzde 28,9 
aralığında azalacağı öngörülüyor.

Kovid-19 salgının küresel ticarette, hacimsel ve değersel düşüşün 
yanı sıra yapısal bir değişime de neden olması bekleniyor. Bu 
değişimin nasıl olacağı henüz net olarak bilinmese de uzmanlar, 
salgının küresel ticarette korumacı eylemleri artırabileceği konu-
sunda uyarıyor. Perakende, konaklama ve ulaşım sektörlerindeki 
kısıtlamalar nedeniyle hizmet ticaretinin salgından doğrudan etki-
lendiğini görünüyor. Karmaşık değer zincirine sahip sektörlerde, 
özellikle elektronik ve otomotiv ürünlerindeki ticaret ise daha da 
sert düşecek.

SİZE BİR İYİ BİR DE KÖTÜ 
HABERİMİZ VAR

L TİPİ Mİ YOKSA V TİPİ Mİ?

ASYA’NIN İHRACATI YÜZDE 
36,2 AZALABİLİR

ELEKTRONİK VE OTOMOTİV İÇİN 
HABERLER DAHA DA KÖTÜ 

1

2

3
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Uzmanlar hızlı ve güçlü bir toparlanmanın salgının kontrol altına alın-
ma hızı ve hükümetlerin uyguladığı önlemlerin etkisine bağlı olduğunu 
vurguluyor, 2021’de ise ticarette yüzde 21 ile yüzde 24 arasında bir 
artış beklentisi var. 2020 bütün araştırma şirketlerine göre kayıp yıl. 
Fakat ülkeler hızla ticareti kolaylaştırıcı uygulamaları devreye alıyorlar. 
Liberalizasyon Türkiye gibi büyüyen ülkelere yarayacak. Ancak özellikle 
maske, eldiven ve ventilatör gibi tıbbi ekipmanların ihracatına ülkeler 
sıkı tedbirler uyguluyor.

Dünya Ticaret Örgütü Bilgi ve Dış İlişkiler Direktörü Keith Rockwell 
teknolojik gelişmelerin küresel ticaret sistemini eskisine kıyasla daha 
çok etkileyeceğini belirtiyor. Rockwell, “Bir süredir 3D baskı, yapay 
zeka ve otomasyon gibi teknolojik ilerlemeler nedeniyle küresel tedarik 
zincirinde büyük değişimlere tanık oluyorduk. Teknolojideki bu geliş-
meler ve son yıllarda yaşanan ticaret gerilimleri, üreticileri ürünlerini 
nereden aldıklarını yeniden gözden geçirmeye yöneltti. İklim değişikli-
ğiyle mücadeleye yönelik ihtiyaçlar da üreticilerin kaynaklarına ilişkin 
kararlarında etkili oldu.” diye konuşuyor. Rockwell’e göre Ticaret bu 
krizden kurtulmamıza yardımcı olabilecek vazgeçilmez bir araç. Bu 
aşamada ihtiyacımız olan son şey ise korumacı eylemler.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) Kıdemli Uzmanı Gary 
Hufbauer ise küresel ticaretin 2020’de geçen yıla kıyasla yüzde 24 
azalmasını beklediklerini açıkladı. Bu durumun tedarik zincirindeki 
sıkıntılar, stoklardaki tükenme ve talepteki düşüşü yansıttığına işaret 
eden Hufbauer, “Uzun vadede, gelecek 2-3 yılda, korumacı tepkilerde 
muhtemelen bir artış göreceğiz, bu da Kovid-19 salgınının kontrol 
altına alınmasının ardından ticaretteki toparlanmayı sınırlayacaktır.” 
dedi. Hufbauer, ülkelerin tıbbi malzeme ve bazı tarımsal ürünlerin 
ihracatında uyguladığı kısıtlamaları hatırlatarak, “Muhtemelen tersine 
küreselleşme dönemiyle karşı karşıyayız.” diye konuştu.

Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasının ardından ticarette 
ve doğrudan yabancı yatırımlarda daha yavaş bir büyüme olacağını 
belirten uzmanlar konu e-ticaret ve veri akışı gibi dijital teknolojiler 
olduğunda  büyümeden emin. Sanal pazarların yükselişine şahit olmak 
için çok beklemeyeceğiz. 

TOPARLANMA ÜMİDİ 
2021’E KALDI 

İHTİYACIMIZ OLAN SON 
ŞEY KORUMACI EYLEMLER 

TERSİNE KÜRESELLEŞME 
DÖNEMİ 

TARTIŞILMAYAN TEK KONU 
DİJİTALLEŞME

4

5

6

7
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Bundan sonra soyunma kabinleri hiçbir zaman eskisi kadar dolu olmayacak 
diyor bir perakende uzmanı. Ama aynı uzmana göre perakende altın çağının ilk 
günlerini yaşıyor. Fakat bu denklem herkes için geçerli değil. Değişimin kodlarını 
iyi okumak lazım. Enerjimizi, paramızı ve aklımızı ekonomik kullanmamız 
bir döneme giriyoruz. Yepyeni maliyet hesapları yapmaya, daha önce hiç 
düşünmediğimiz detayları düşünmeye ihtiyacımız olacak. 

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN 
KESİNLEŞEN KODLARI

Bazı ürünler, özellikle 
taze meyve sebze başta 
olmak üzere birçok gıda 
grubu, hijyen ürünleri 
gibi ürünler, genellikle 
tüketicilerin doğrudan 
fiziksel mağazalardan 
anlık olarak almayı tercih 
ettikleri ürünlerdi. Her ne 
kadar e-ticaret ortamında 
bu ürünlere talep olsa 
da, bu talep hiçbir zaman 
fiziksel marketlerin önü-
ne geçememişti. Ancak 
Coronavirus ile bu alan-
larda bir devrim yaşandığı 
kesin.

E-ticareti Olmaz 
Denen Ürünler Artık 
En Çok Arananlar 
Listesinde

E-ticaret Siteniz Yok 
mu? İnanmıyorum

Maliyet Oluşturma 
Hakkında 
Bildiklerinizi Unutun

Gönderi maliyeti ka-
dar iade ve gönderi 
sırasındaki amor-
tisman maliyetleri 
yeni bir hesaplama 
olarak hayatımıza 
girecek. Pazar 
araştırmaları, teda-
rikçi ya da müşteri 
ziyaretleri kalemi 
ise radikal şekilde 
düşecek. Daha önce 
aklınıza bile gelme-
yen uzmanlıktaki 
elemanları çalıştır-
maya hazır olun. 

Birçok kişiye göre e-ti-
caret zaten olmaz deni-
lebilecek bir unsurdu. 
Ancak, piyasalardaki 
tüm kuralları baştan 
yazdıran salgın şoku 
artık ticarete bakış açısı 
en muhafazakar olan 
kişilerin bile kafaların-
daki soru işaretlerini 
giderdi. Dolayısıyla artık 
A’dan Z’ye her işletme 
e-ticaret dünyasına 
adım atacak.
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E-ticaret dünyasının da kendine özgü birtakım 
gelenekleri ve olmazsa olmazları bulunmakta. 
Bunların birçoğu halihazırda klasik ticaret dün-
yasında uzun süredir aşina olduğumuz şeyler. 
Aslında aradaki tek fark, e-ticaret dünyasında 
bu araçlar tamamen dijitale dönüşmüş du-
rumdadır. Pazarlama bu konuda çok güzel bir 
örnek. Bakacak olursak, pazarlama hem klasik 
ticaret dünyasında, hem de e-ticaret dünyasın-
da aynı temel felsefe üzerine çalışır. Satış de 
keza aynı şekilde. Ancak e-ticaret dünyasında 
oyunun kuralları daha farklıdır ve dijitaldir. 
Klasik pazarlama yöntemleri burada yerini daha 
karmaşık ve çok daha fazla metrik ve unsurdan 
meydana gelen araçlara, kanallara ve yöntem-
lere bırakır. Burada çok daha ileri uzmanlık 
isteyen konular mevcut ve dolayısı ile gidilecek 
olan yol epey uzun.
Coronavirus’un yarattığı salgın şoku ile bir dö-
nüşüm yaşayan ticaret ile, artık dijital pazarda 
var olma yarışı içine giren oyuncular, burada 
dijital pazarlama konusunda da rekabet içine 
girmek durumundalar. Bu ise doğal olarak, 
sosyal medya, Google gibi tüm dijital platform-
lardaki rekabeti ciddi anlamda kızıştıracak.

Bu dönüşümün aslında bir de çok 
olumlu bir katkısı oluyor hayatımıza. 
Yediden yetmişe herkesin alışveriş-
lerini bir bakıma online kanallardan 
yapıyor olmaları, herkese ister iste-
mez e-ticaret öğrenmenin kapılarını 
açıyor. İlk başlarda tek yönlü olan 
bu etkileşim, zaman içinde daha 
fazla insanın masanın diğer tarafına 
geçmesi ve aynı zamanda bu e-ticaret 
dünyasında satıcı olmalarının da ka-
pılarını açıyor. Dolayısıyla, bir bakıma 
bu durum akıllı telefon devrimi gibi 
düşünülebilir. Eskiden bilgisayar 
okur-yazarlığından söz edilirdi. Bilgi-
sayar kullanmayı bilmek bir ayrıcalık 
sayılırdı ancak akıllı telefonların 
hayatımıza girmesiyle bilgisayarda 
yapılan hemen her işlem bu cihazlar-
dan yapılabilir duruma geldi ve küçük 
istisnalar hariç çevremizdeki hemen 
herkes kendilerini bu değişime adap-
te ettiler. Şimdi aynı sürecin e-ticaret 
için yaşanması beklenmekte.

Dijital Pazarlamanın 
Yeni Arenası
Sosyal Medya

Kimsenin Ben 
Başaramıyorum Deme 
Lüksü Yok
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Her şey değişirken pazarlamada da yeni ufuklar keşfediliyor. Sıradışı pazarlama 
taktiklerini benimseyen firmaların son gözdesi koku kullanarak satışları artırmak. 
Müşterilerin bilinçaltına marka imajını yerleştiren ve duygusal bir bağ kuran 
firmalar böylelikle satışlarını da gözle görülür derecede artırıyor. 

OLUR MU ÖYLE ŞEY DEMEYİN
DEV MARKALAR BİLE BU YÖNTEMİ 
KULLANIYOR

Firmalar artık klasik yöntemlerin 
dışına çıkarak insanları etkilemeye 
ve bu etki ile satışlarını artırmaya 
çalışıyor. İnovasyonu tüm süreç-
lerde kullanan firma yetkililerinin 
son yıllarda keşfettiği yepyeni bir 
alan var: kokusal pazarlama. Hazır 
giyimden teknolojiye kadar pek çok 
sektör kokusal pazarlama yoluyla 
müşterileri ile sıkı bir bağ kuruyor 
ve bu bağ satışlara gözle görülür 
derecede yansıyor. 
Peki nedir kokusal pazarlama? 
Kaba hatları ile yapay olarak ge-
liştirilmiş kokuların, mağaza veya 
hizmet noktalarında, son kullanıcı-
nın satın alma fikrini değiştirmek 
veya satın alma fikri yaratmak için 
kullanılması anlamına geliyor. 

Araştırmalar kokunun önemine
dikkati çekiyor
İş dünyasının koku alanına 
yönelmesi rastlantı değil. 
Yapılan araştırmalar 
insanların kokla-
dıkları bir şeyi gör-
düklerinden yahut 
duyduklarından 
çok daha fazla 
hatırladıklarını 
gösteriyor.

davranışlarına etkisine ilişkin ilk 
araştırma ise 1989 tarihli.  Ameri-
ka’da The Journal of Marketing’in 
bir kuyumcuda yaptığı araştırma-
da, ortama verilen güzel kokunun 
satışları artırdığı tespit edilmiş. 
Chicago Koku ve Tat Araştırma 
Birliği tarafından yapılan bir diğer 
araştırma ise sözlerimizi kanıtlar 
nitelikte. Las Vegas ’ta kumar ma-
kinelerinin etrafına sıkılan özel bir 
kokunun makinelere atılan parayı 
yüzde 45 oranında artırdığı tespit 
edilmiş. Dr. Alan Hirsch ve ekibi 
tarafından yapılan küçük çaplı 
bir deneyde kokuların bilin-
çaltımızdaki gücüne işa-
ret ediyor. Belirli bir 
markanın spor 
ayakka-

taşıyor. Günümüzde artık pek 
çok sektörde müşterilerin karar 
vermesini kolaylaştıracak, ruh 
hallerini etkileyebilecek her türlü 
koku kullanılıyor. Öyleki geliştirilen 
kokular kimi zaman söz konusu 
firmanın markasının hatta logo-
sunun bile önüne geçtiği durumlar 
yaşanabiliyor. Kokusal pazarlama 
ile tüketici zihninde bir marka imajı 
oluşuyor ve bu imaj kolay kolay 
silinmiyor. Müşteriler ile daha özel 
bir ilişkinin kurulmasına vesile olan 

kokusal pa-

bılarını 
denemek için 

katılımcılar birine 
çiçek kokusu sıkılmış diğerine 

herhangi bir koku sıkılmamış 
iki farklı odaya alınmışlar. Araş-

tırma sonucunda katılımcıların 
yüzde 84’ü çiçek kokusu sıkılmış 
odadaki ayakkabıya üstelik biraz 
daha fazla fiyat etiketi olmasına 
rağmen daha çok beğendiklerini 
söylemişler.

Karar mekanizmasını etkiliyor
Kısacası doğru koku seçimi, fir-
malar için aslında hayati bir önem 

zarla-
manın kaza-

nımlarını kısaca maddeler halinde 
şöyle özetleyebilmek mümkün: 

• Satışları artırıyor
• Müşterileri olumlu yönde etkili-
yor
• Markanın hatırlanmasını sağlıyor
• Çalışanların verimliliğini artırıyor 
ve daha iyi hissetmelerini sağlıyor
•Markanın değerini artırıyor

 
Örneğin, 2012 

yılında yapılan bir 
araştırma müşterilerin hoş 

kokulara maruz kaldıklarında 
ziyaret zamanlarında yüzde 26 
artış olduğunu, reyonları da 3 kat 
daha uzun süre ziyaret ettiklerini 
ortaya çıkarmış. Kokunun müşteri 
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Hazır giyim ihracatçısının 
önünün açıldığını belirten 
Gültepe, şunları kaydetti: 
“İhracat süreçlerinde 

firmaların yanında olacağız. 
Başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere dünyanın dört bir yanına 
ihraç edeceğimiz maskelerin 
testlerini İHKİB’in iştiraki Ekoteks 
laboratuvarlarında yapacağız. 
Firmalarımızın herhangi bir olum-
suzlukla karşılaşmamaları için 
ürünlerini ihracat öncesi mutlaka 
Ekoteks laboratuvarlarında testten 
geçirtmelerini öneriyoruz. Ticaret 
Bakanlığı’nın çok kullanımlık mas-
ke ihracatını serbest bırakması 
sektörde büyük bir memnuniyet 
yarattı. İşletmeler, kapasitelerinin 

yüzde 15-20’sini çok kullanımlık 
maske üretimine ayıracak, karar 
sektörün istihdamına da olumlu 
katkı yapacak.”

Sektörün en önemli talebi
Gültepe çok kullanımlık bez 
maske ihracatının sektörün en 
önemli taleplerinden biri olduğunu 
hatırlatarak, hazır giyim siparişle-
rinin durması nedeni ile yüzlerce 
firmanın maske ve tulum gibi tıbbi 
malzeme üretimine başladığını 
aktardı. Başta Avrupa ülkeleri 
olmak üzere dünyada maskeye çok 
yoğun bir talep olduğunu aktaran 
Gültepe, şu bilgileri verdi: “Salgın 
nedeniyle Türkiye’nin genel hazır 
giyim ihracatı ilk 4 ayda yüzde 20,1 

daralırken maske ve koruyucu kıya-
fet ihracatında büyük sıçrama oldu. 
1 Ocak-12 Mayıs tarihleri arasında 
maske ve koruyucu kıyafet ihracatı 
yüzde 585 artışla 123 milyon dolara 
yükseldi. Türkiye olarak söz konusu 
dönemde 30,3 milyon dolarlık mas-
ke, 92,7 milyon dolarlık da koruyucu 
giysi ihracatı gerçekleştirdik. Orta 
ve uzun vadede de devam edecek 
görünen bu talebi fırsata dönüş-
türmek isteyen Çin, Bulgaristan 
ve Romanya gibi ülkeler maske 
fabrikası kurmak için hazırlık yapı-
yor. Oysa Türkiye’de üretime hazır 
ve çok güçlü bir alt yapı var. Biz bu 
potansiyeli kullanarak rakip ülkeler 
pazara girmeden satışa başlamak 
istiyoruz.”

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa 
Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı’nın çok kullanımlık bez maske 
ihracatına izin vermesinin sektörde büyük memnuniyet yarattığını bildirdi.

İHRACATÇILAR BEZ MASKE 
İZNİNDEN MEMNUN OLDU
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Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı İlker Öztaş, Çorapland dergisi okurları için
çok özel açıklamalarda bulundu. Öztaş, “Umudumuz var, inanıyoruz her şey
güzel olacak. Umut olmadan yaşam olmaz” dedi.

“UMUDUMUZ VAR…
UMUT OLMADAN YAŞAM OLMAZ”

Bu sayımızda sevgili 
Başkanımız İlker Öztaş’ı 
ağırladık. Tabii ki 
yaşadığımız şu süreçten

dolayı dijital ortamda bir araya 
geldik ve sorularımız çorap 
sektörünün Pandemi sürecinden
ne kadar etkilendiği ve neler 
olacağına ilişkindi. İçtenlikle 
sorularımızı cevaplayan Öztaş
açıklamalarına şöyle başladı: 
“Biz çorap firmalarımız arasında 
küçük bir anket yaptık. Bu anket 
sonucunda gördük ki; firmalarımız 
bu süreçte belli bir süre firmasını 
ya kapatmış ya da üretimini 
azaltmış. Peki neler olacak diye 
sorarsanız, öngörümüz yılsonu 
itibariyle yaklaşık yüzde 20 gibi 
bir küçülme olacağı yönünde. 
Türkiye olarak geçen sene 1,1 
milyar dolar ihracat yapmıştık. 
Bu rakam bu sene için 900’lere 
düşer gibi gözüküyor.” İlker 
Öztaş açıklamasında ayrıca çorap 

firmalarının aslında büyük bir 
şansa sahip olduklarının altını 
çizdi. Kendisinden dinlemeye 
devam ediyoruz: “Ama diğer 
taraftan biliyorsunuz, sektörde 
bir maske olayı var. Ve çorap 
firmaları bu konuda oldukça 
avantajlı.  Çünkü Bakanlık 
çorap makinelerinde yapılacak 
maskelere de onay verdi. Çorap 
makinelerimiz maske yapmak için 
uygun ve bu durum firmalarımız 
açısından da yeni bir şans olabilir. 
Uzun vadede ihracatta yeni bir kapı 
yaratabilir.”

Bundan sonraki süreçte ne 
yapılmalı?
Çorap Sanayicileri Derneği 
Başkanı İlker Öztaş; açıklamasında 
ayrıca “Bu süreç aynı zamanda 
bize şunu gösterdi; yurt dışına 
yapmış olduğumuz satışlarda 
açık hesap çalışmamızın 
ne kadar zararlı olduğunu 

gördük. Şu anda paramızı alıp 
almayacağımızın bir garantisi yok. 
Müşteriler siparişlerini ötelediler. 
Ödemelerinde ekstradan indirim 
istediler. Özellikle İngiltere’de 
bu bakımdan sıkıntıda olan çok 
sayıda firmamız var. Bu durum 
bize şunu öğretti, alacaklarımızı 
garanti altına almamız gerekiyor. 
Müşteriye açık hesap satmamamız 
lazım. Artı sipariş aldığımız 
zamanda müşteriden siparişe 
karşılık bir garanti alıp o şekilde 
çalışmamız gerekiyor. Bu önemli 
bir sıkıntı. Ya da en azından 
müşterilerle bir sözleşme 
yapılması doğru bir adım olacaktır. 
Sözleşmelerde bu tür durumlar 
belirlensin ki en sonunda 
müşterinin dediğine uymak 
zorunda kalmayalım” dedi. Çorap 
firmalarının ilk günden itibaren 
kontrollü olduklarını özellikle 
vurgulayan Öztaş bu durumu şöyle 
anlattı: “Firmalarımızın büyük 
bir çoğunluğu ihracatçı firma 
olduğu için belirli denetimlerden 
geçiyorlar zaten. Firmalarımızın 
hepsi maske, siperlik ve sosyal 
mesafeye dikkat ederek çalışıyor. 
Çalışanların virüsü yaymalarını 
engellemek için ilk günden 
itibaren gerekli tedbirleri 
aldılar.” Son olarak Başkanımızın 
yüzümüzü gülümseten ve mutluluk 
veren şu sözlerine yer vermek 
istiyoruz. Kendisine bize ayırdığı 
zaman için ise ayrıca teşekkür 
ederiz: “Çorap firmalarımız 
Bakanlığımızın talimatları 
çerçevesinde kontrollü bir şekilde 
çalışmaya devam ediyorlar. Bir 
süre daha bu şekilde yaşamaya ve 
çalışmaya devam edeceğiz. Asla 
pes etmiyoruz. Umudumuz var,  
inanıyoruz ki her şey güzel olacak. 
Umut olmadan yaşam olmaz.”
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SIRRI ÇORAPLARI MI?

AKILLI ÇORAP ÜRETİCİSİNE YATIRIM 

.......................................................................................................................................................................................

Ajda Pekkan'in

İsveçli çorap markası Happy Socks, New York'ta yeni bir 
mağaza açıyor. Şirket yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları 
açıklamada “Happy Socks, 18 Şubat 2020'de New York'taki 
beşinci mağazasının (ABD'deki sekizinci mağazası) 
açıldığını duyurmaktan heyecan duyuyor” ifadelerine 
yer verdi. Happy Socks Perakende Başkanı Aleksandar 
Milenkovic ise “Union Square'in hemen yanındaki 
Broadway'deki bu küçük şerit, markamızın olması için bir 
alışveriş merkezi ve önemli bir noktadır” dedi ve ekledi: 
“Burada boş pozisyonlar bulmak çok nadirdir ve fırsat 
bulduğumuzda üzerine atladık. Alanı, tüm konseptimizi 
sergileyen yeni konseptimizin bölümleriyle ilham verici bir 
mağaza oluşturmak için kullanacağız. NYC'deki beşincisi 
olan bu mağaza için çok yüksek beklentilerimiz var ve 
umarım marka için harika bir vitrin olacak. ”

Akıllı çorap üreticisi Siren, 11,8 milyon dolar  yatırım aldı. 
Anathem Ventures liderliğinde gerçekleşen 11,8 milyon 
dolarlık yatırım turuna şirketin eski yatırımcıları konumunda 
bulunan Khosla Ventures, DCM ve Founders Fund da katıldı.
Çoraplar, diyabetin yol açtığı yaygın hastalıklardan biri olan 
“ayak ülserini” önlemek veya hastalığa erken tanı koyabilmek 
için önemli. Çoraplardaki sensörler, amputasyona önemli 
derecede neden olan, olası ayak ülserinin belirtilerinden biri 
olan ayaklardaki sıcaklık değişikliğini tespit edebiliyorlar. 
2015 yılından bu yana toplamda 3 yatırım alan Siren, 11,8 
milyon dolarlık yeni yatırım ile birlikte aldığı toplam yatırımı 
ise 22 milyon dolara çıkardı. DMC partneri Jason Krikorian 
yapılan yatırım anlaşması ile birlikte Siren girişiminin 
yönetim kuruluna katılırken, Anathem yönetici partneri 
Crystal McKellar ise girişimin danışmanı oldu. Siren, ürettiği 
yıkanabilir ve kumaş akıllı çoraplar üzerinde bulunan sensörler 
ile ayağınızdaki belli noktalardan ölçümler yapıyor. 

’TAN NEW YORK’TA
YENI MAĞAZA..................................................................... ...

...
...

...
...

...
.

Geçtiğimiz aylarda 74 yaşına basan ünlü isim Ajda Pekkan’ın bu yaşına 
rağmen, nasıl oluyor da bacaklarının bu kadar pürüzsüz gösterdiğini biliyor 
muydunuz? Bu sorunun cevabını biz biliyoruz! Ajda Pekkan konser ve fotoğraf 
çekimlerinde Brezilya’daki sambacıların kullandığı çorapları giyiyor. Evet, 
yanlış duymadınız. Ünlü sanatçı konserlerinde özel tasarım çoraplar giymeyi 
tercih ediyor. Böylelikle bacakları pürüzsüz ve muhteşem gözüküyor. Sadece 
Ajda Pekkan değil, Sezen Aksu, Seda Sayan ve Hadise gibi isimlerde samba 
çoraplarını giyerek objektif karşısına geçmeyi tercih eden ünlü isimler.  
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Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM)’in Covid-19’la mü-
cadele eylem planı kapsa-
mında Türkiye’nin ilk sanal 

fuarı olma özelliği taşıyan Shoedex 
2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı 
1-3 Haziran tarihleri arasında 
yapıldı. 
Ülkemizin ilk sanal fuarı olan 
fuarının açılışını sanal ortamda 
yapan TİM Başkanı İsmail Gülle 
“Salgın sonrası dönemde güve-
nilir, tedarik kabiliyetine sahip 
ülkelerin bir adım önde olacağı 
aşikar. İçerisinde bulunduğumuz 
bu dönemde küresel değişim ve 
dönüşüm sürecinde yeniliklere 
açık olmak oldukça önemli. 20. 

yüzyılın sonlarına kadar konvan-
siyonel metotlarla ilerlemiş olan 
uluslararası ticareti, dijital plat-
formlar sayesinde, bugün yepyeni 
bir modele, iş yapma anlayışına 
taşıyoruz. İhraç pazarlarımızda 
başlayan normalleşme adımları 
ile beraber, sektörlerimizin hızlı 
bir rehabilitasyon süreciyle bizleri 
alıştırdıkları rekorlara yeniden ka-
vuşturacağına hiç şüphe yok” dedi.

Bütün sektörlere yayılacak
Sanal fuar bir ilk olmakla birlikte 
sanal ticaret heyeti çalışmaları ve 
fuarların buluşacağı platform için 
de çalışmalar sürüyor.  
61 ihracatçı birliği, 27 sektörü 

ile 95 bin ihracatçıyı temsil eden 
TİM Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi 
adıyla bir proje başlattı. TİM, Ticaret 
Bakanlığı koordinasyonuyla Özbe-
kistan ve Kenya’da gerçekleştirilen 
ve ilerleyen aylarda 28 ülkede daha 
planlanan Sanal Ticaret Heyeti 
programlarına paralel olarak sanal 
fuar platformunu da açıldı. 

İsmail Gülle, “TİM olarak, ihracat-
çılarımızın ‘yeni normale’ adaptas-
yonları noktasında yapılacak olan 
tüm ‘Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi’ 
faaliyetlerini destekliyoruz” dedi. Bu 
arada Fuar platformu üzerinden 31 
firma 250’nin üzerinde ikili ticaret 
görüşmesi gerçekleştirdi. 

İhracatın sanal ortama aktarılmasıyla ilgili çalışmalar ZOOM üzerinden 
yapılan toplantılarla henüz salgın sürerken başlamıştı. Yapılan çalışmalar 
henüz salgın tam olarak dünyayı ve ülkemizi terk etmeden ilk meyvesini 
verdi. Shoedex 2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı Türkiye’nin ilk sanal fuarı 
olarak adını tarihe yazdırdı.

İLK SANAL FUAR YAPILDI BİLE
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Okul-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve çorap 
sektörüne kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi 
amacıyla İstanbul Ticaret Odası’nın önder-
liğinde düğmeye basıldı. Proje kapsamında 

hamiler ve sektör temsilcileri, İstanbul Ticaret Odası 
Beylikdüzü OSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde bir 
araya geldi. İTO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğan 
Salman başkanlığındaki heyette, Meclis Üyesi hami-
ler Mustafa Büyükdede ve Adil Nalbant da yer aldı. 
Buluşmaya ayrıca Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı 

İlker Öztaş başta olmak üzere çorap ihracatçıları da 
katıldı. Okul Müdürü Ziyattin Eldemir’in okulun im-
kânları ve mesleki eğitime yönelik projeler hakkında 
bilgi verdiği toplantıda, gündem yine yetişmiş işgücü 
problemi oldu.

Sanayiciler, çorap üretiminde hem imalatçı hem usta 
bulmakta güçlük yaşadıklarını kaydetti. Sanayiciler, 
çorap üretiminde 10 bin TL ücretle ustabaşı çalıştığı-
nı belirterek, “Deseni, ipliği, makinayı bilen gençlere 
ihtiyacımız var. Mezun olanlar sanayiye yetmiyor. 
Sadece bu çevredeki 7 çorap fabrikası, bu okulun 
mezunlarının yüzde 80’ini hemen istihdam edebilecek 
durumda. 3 aylık kursla eleman yetiştirmeye çalışıyo-
ruz” diye konuştu.

Okul atölyeleri gezildi
İTO heyetinin ikinci durağı Gürpınar İMKB MTAL oldu. 
Okul Müdürü Mehmet Ali Şahin’den bilgi alan heyet 
üyeleri, medikal cihaz bakım onarımı ve kimya alanın-
da eğitim veren okulun atölyelerini ziyaret etti. Heyet, 
okulun öğrencilerinin ‘Gürpınar’ markasıyla imal 
ettiği sıvı sabun ve yüzey temizleyicileri de inceledi. 
Okulun markalı ürünlerinin birçok kurum ve kuruluş 
tarafından satın alındığı kaydedildi.

Çorap sektörünün en önemli problemlerinden biri, kalifiye insan gücünün 
yetişmemesi. Uzun zamandır Çorap Sanayicileri Derneği başta olmak üzere 
çok sayıda sivil toplum kuruluşu bu sorunun ortadan kalkması için canla 
başla çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde bu hedefle İstanbul Ticaret Odası’nın 
önderliğinde düğmeye basıldı.

HEDEF, ÇORAP SEKTÖRÜNDE 
KALİFİYE İNSAN GÜCÜ

Buluşmaya Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı İlker Öztaş ile çorap ihracatçıları da katılım sağladı. Okul atölyelerini hep 
birlikte gezen heyet, kalifiye insan gücünün yetişmesi için neler yapılabileceğini konuştu.
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) salgın döneminde 
Zoom üzerinden yönetim kurulu toplantılarını yapmaya 
ve sektörün nabzını tutmaya devam etti.  ÇSD üyeleri-
nin salgından ne oranda etkilendiklerini tespit etmek 
ve ihracat bürokrasisini bilgilendirmek için anket çalış-
maları da Zoom üzerinden kesintisiz olarak sürdürdü. 
ÇSD, çorap sektörünün İstanbul Sanayi Odası, İstanbul 
Ticaret Odası ve İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçılar Birliği yönetimindeki üyeleri vasıtasıyla 
sürekli olarak dış dünya ile iletişim halinde bulundu.  
Salgın döneminde elde edilen en büyük başarı, çalışan-
larımızın sokağa çıkma sınırlamasından muaf tutulması 
oldu. Böylece zorunlu işlerin kesintisiz ama güvenli 
bir şekilde sürdürülmesi de sağlandı. ÇSD yönetimi 

Çorap Sanayicileri Derneği, Başkan İlker Öztaş’ın ön-
derliğinde üye çorap firmaları ile birlikte sosyal
sorumluluk projelerine ağırlık vermeye ve destekte 
bulunmaya devam ediyor. ÇSD üye firmalardan çocuk, 
kadın ve erkek çorapları toplanarak Kızılay ile yapılan 
protokol gereğince teslim edildi. Kızılay Yönetim Kurulu 
Üyesi Ercan Tan’ın da eşlik ettiği bu önemli projede 
ÇSD yönetimi desteklerinin devam edeceğinin altını 
çizdi. Yetkililer; Çorap Sanayicileri Derneği olarak ülke 
ihracatımıza katkıda bulunmanın yanı sıra bu tür orga-
nizasyonlarla birlik ve beraberliğimizi güçlendirdikleri-
ni de vurguladılar. 

genel sekreterliği vasıtasıyla yayımlanan genelge-
leri düzenli bir şekilde takip ederek sektörünü en 
hızlı şekilde bilgilendirdi. ÇSD’nin Zoom üzerinden 
yaptığı bu toplantılardan birisine Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Sayın Fuat Oktay da katıldı. 

Önce Sağlık
Salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte işe dönüşle 
ilgili bilgilendirme faaliyetleri de kesintisiz olarak 
sürdürüldü. Çalışanların, tedarikçilerin ve müşteri-
lerin güvenliği için gerekli bütün tedbirler zamanın-
da ve etkin bir şekilde alındı. Önce Sağlık anlayışı ile 
hareket eden ÇSD sağlık ve ticaret bakanlığı tarafın-
dan yayımlanan bütün düzenlemeleri de üyelerine 
en hızlı şekilde ulaştırdı.   

SALGIN SÜRESİNCE ÇSD 
YÖNETİMİ GÖREVİNİN 
BAŞINDAYDI

ÇSD ÜYELERİNDEN KIZILAY’A 
TAM DESTEK
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İHRACATÇILAR TEK BİR TUŞLA 
DÜNYAYA AÇILIYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), ihracatçıların haya-
tını kolaylaştıran adımlar 
atmaya devam ediyor. TİM 

bu kapsamda 2020 yılına yeni 
uygulamalarla başladı. TİM'in 2020 
yılındaki yenilikleri niteliğinde 
olan Dijital Dönüşüm ve İhracat 
2020 Raporu tanıtım toplantısında 
konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, 
Türkiye ekonomisinde önemli 
bir yapısal dönüşüm ve zihniyet 
değişimi sürecinden geçildiğini 
belirterek “Türkiye ekonomisinin 
sürdürülebilirliği adına ihracatın 
vazgeçilmezliğinin tescil edildiği 
bir dönemdeyiz. Bu nedenle, 
ihracatımızın katma değerini ve 
hacmini artırmak, yeni pazarlara 
girişi hızlandırmak adına yeni nesil 
ticaret diplomasisine yönelik çalış-
malara hız vermiş durumdayız. Bu 
doğrultuda, 2020 yılına da hızla ve 

yeni rekorlarla başladık. 2020 yılı 
ihracat hedefimiz olan, 190 milyar 
doları yakalamak ve nihayetinde 
ana hedefimiz olan 'Dış Ticaret 
Fazlası Veren Türkiye' hedefine 
ulaşmak adına ihracatçımıza 7 gün 
24 saat hizmet vereceğimiz önemli 
dönüşümlere imza atıyoruz” dedi.

Fuar desteklerine artık tek 
tıkla ulaşılıyor
Dijitalleşmenin artık çağın bir ger-
çeği olduğuna ve dijital ortamda 
ticaret yapıldığına dikkat çeken 
Gülle, TİM'in bünyesinde kurulan 
Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi ile 
çağı yakalamak ve ihracatçıların 
yanında olmak adına projeler 
geliştirdiğini belirtti. “Göreve 
geldikten sonra, bir buçuk yıl gibi 
kısa bir süre içerisinde dijitalleşme 
adına söz verdiğimiz projeleri bir 
bir hayata geçirmiş olmanın mut-

luluğunu yaşıyoruz” diyen Gülle, 
şu bilgileri verdi: “Bu kapsamda 
öncelikle TİM web sitemizi yeniden 
tasarlayarak ve kolay kullanım 
özellikleri kazandırarak web site-
miz üzerinden ihracatçıların ihtiyaç 
duyduğu pek çok işlemi online 
olarak yapabilir hale getirdik. İhra-
catçılarımız artık, TİM web sitesi ve 
mobil uygulaması üzerinde ulaşa-
bilecekleri Fuar Destek Paneli ile 
Bakanlığımızca ihracatçılarımıza 
sağlanan fuar destek miktarlarını 
tek tıkla öğrenebilecekler. Bu 
sayede ihracatçılarımızın, ilgili 
hedef pazarlarda pazarlama ve 
tanıtım çalışmalarını proaktif bir 
şekilde sürdürebilmelerini amaçlı-
yoruz.”Bunun yanı sıra ihracatçılar 
gümrük işlemlerinde kullandıkları 
en önemli belgelerinden “Üyelik 
Sorgulama ve Doğrulama Belge-
si”ni artık web sitesi veya e-devlet 
üzerinden oluşturup saniyeler 
içinde alabilecek.Bir diğer dijital 
proje olan mobil uygulamasıyla 
ihracatçılar, dünyanın neresinde 
olursa olsunlar bir dokunuşlarıyla 
küresel pazarlara yönelik tüm 
ihracat ve piyasa verilerini, TİM'in 
hazırladığı yeni nesil hedef pazar 
analiz raporlarını, ülke bilgi notla-
rını ve diğer bilgilendirici yayınları 
görüntüleyebilecek. Ayrıca mobil 
uygulamadaki canlı destek butonu 
ihracatçıların sorunlarının çözümü 
için aktif destek sağlayacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), 'Dış Ticaret Fazlası 
Veren Türkiye' hedefi için 
projelerini bir bir hayata 
geçiriyor. Bu kapsamda Proje 
ve Dijital Dönüşüm Ofisi'ni 
açan TİM, sayıları 90 bini 
aşan ihracatçılara TİMMobil 
ve AloTİM uygulamaları ile 
7/24 sorun çözecek, ihracat 
hacminin artması için destek 
verecek ve yeni pazarlara giriş 
için radar olacak. 
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Çorap Sanayicileri Derneği 
ÇSD  ve Tüm İç Giyim Sa-
nayicileri Derneği TİGSAD  
tarafından ülkemizin dünya                     

         çapındaki bilinirliğini ve 
ticaret hacmini artırmak için 5 ile 
8 Şubat 2020 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi’nde Li-
nexpo İstanbul İç Giyim ve Çorap 
Fuarı’nı düzenledi. Yılda sadece 
bir defa düzenlenen fuar bu yılda 
yeni müşterilere ulaşmak isteyen 
firmaların gözdesi oldu. Avrupa, 

Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden 
Linexpo’ya gelen binlerce ziyaretçi 
verdikleri sipariş ile ekonominin 
canlanmasına katkıda bulundu. 

Hedef, 8 milyar dolar
Açılışını Burcu Esmersoy’un yap-
tığı fuarla ilgili TİGSAD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref 
Geyik şu açıklamada bulundu: 
“Bu yıl 5’incisi düzenlenen Fuarın 
ilk gününde sunuculuğunu Burcu 
Esmersoy ‘un üstlendiği 170 firma 

temsilcisinin katıldığı söyleşide 
sektörün geleceği ve yapılması ge-
rekenler konuşuldu. Binlerce yerli 
ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan fu-
arımız, yeni yılda artması beklenen 
ihracatımıza büyük bir vesile oldu. 
Dünyanın birçok ülkesinden gelen 
ziyaretçiler katılımcı firmaları-
mıza siparişler verdiler. Özellikle 
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülke-
lerinden gelenler firmalarımızla 
yeni sezon sözleşmeleri yaptılar. 
Uzun yıllardır hayata geçirdiğimiz 

Yılda sadece bir defa düzenlenen ve iç giyim ile çorap sektörüne damgasını 
vuran Linexpo’nun 2020 ayağı göz doldurdu. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika 

ülkelerinden binlerce ziyaretçi fuarı gezmek için İstanbul Fuar Merkezi’nin 
yolunu tuttu. Fuara katılan çorap markaları son sezon ürünleri ile yine 

muhteşemlerdi. 

Çorapçıların Gözde Fuarı

Damgasını Vurdu



35

ve binlerce insanı ağırladığımız 
LİNEXPO fuarımız ihracatımızın 
en önemli enstrümanlarındandır. 
Nerdeyse iç ve dış piyasanın hare-
ketlenmesine neden olan bu fuar 
bizim için gerçekten çok önem 
taşıyor. Her yıl artarak çoğalan 
ziyaretçi sayısı marka değerimizin 
artmasına neden oluyor. TİGSAD 
olarak gerçekleştirdiğimiz ülke 
ziyaretleri meyvelerini bu fuarda 
veriyor. Bizim ziyaret de bulunma-
dığımız yüzlerce ülke fuarın marka 
bilinirliliği yüzünden bizleri ziyaret 
ediyor. Her yıl katılımcı firmaları-

mız üretim tesislerini büyütüyor-
lar. Geçtiğimiz yıl 7 milyar dolarlık 
ihracatımız, bu yılki fuarımızdan 
sonra 8 milyar dolarlık hedefimize 
ulaşmamızı sağlayacaktır.”

Renkler değişti
Linexpo 2020 fuarında renklerin 
ve tasarımların gücü bir kez daha 
ortaya çıktı. Fuar katılımcıları 
ve düzenleyicileri özellikle son 
dönemde renkler ve tasarımların 
satın almadaki önemine dikkat 
çekti. Günümüzde tüketiciler 
geçmişe göre çok daha fazla farklı 

renkler kullanıyor. Özellikle iç gi-
yimde birbirinden sıradışı desen ve 
renkler ön planda. Fuar katılımcıları 
arasında aynı zamanda ülkemizin 
çorap sektörünün önemli firmaları 
da vardı. Çorap firmaları önümüzde-
ki sezonun çorap trendlerini Linexpo 
katılımcıları ile paylaştılar.

Çorap Sanayicileri Derneği ÇSD  ve 
Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği 
TİGSAD tarafından ülkemizin dünya 
çapındaki bilinirliğini ve ticaret 
hacmini artırmak için 5 ile 8 Şubat 
2020 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde Linexpo İstanbul 
İç Giyim ve Çorap Fuarı’nı düzenle-
di. Yılda sadece bir defa düzenle-
nen fuar bu yılda yeni müşterilere 
ulaşmak isteyen firmaların gözdesi 
oldu. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika 
ülkelerinden Linexpo’ya gelen bin-
lerce ziyaretçi verdikleri sipariş ile 
ekonominin canlanmasına katkıda 
bulundu. 

İç giyim ve çorap sektörünün 
buluşma nokytası Linexpo, 2020 
yılına damgasını vurdu. İç giyim, 
gecelik, sabahlık, mayo, pijama, 
çorap, t-shirt, şort, eşofman ve yan 
sanayi aksesuar ürünleri katılımcı-
ların ilgisine sunuldu.
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Linexpo’nun gözdesi, 
çorap firmaları
Çorap firmaları her yıl olduğu gibi bu yılda 
Linexpo fuarının en önde markaları arasın-
daydı. Birbirinden farklı renk ve tasarımlarda 
çoraplarını fuarda ziyaretçilerin beğenisine 
sunan Türk çorap firmaları yurt içi ve yurt 
dışındaki firma katılımcılarından tam not aldı. 
İşte fuara katılan çorap markaları:

ADA ÇORAP
AKDEM MAĞAZACILIK
ASTAŞ TEKSTİL
BATTAL  MADEN TEKSTİL
BROSS TEKSTİL
ÇORAP EVİM-FATİH ÖZBÜK
DAYMOD ÇORAP
DESİMO ÇORAP
DÜNDAR ÇORAP
ELVAN ÇORAP
FLORA ÇORAP
GÜLEÇYÜZ ÇORAP
İTALYANA ÇORAP
KOPUZLAR TEKSTİL
KOŞAR ÇORAP
LATEKS ÇORAP
OR-AL ÇORAP
PAKTAŞ ÇORAP
PRO ÇORAP
ROTA TEKSTİL-AYTUĞ
ROYAL ÇORAP
SÖYLEMEZLER ÇORAP
STEP ÇORAP
ŞİRİN ÇORAP
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Siz de bir film tutkunu 
musunuz? Akşam eve 
geldiğiniz zaman, günün 
yorgunluğunu film izleye-

rek mi atıyorsunuz? Bu sorulara 
‘evet’ olarak cevap verenler el 
kaldırsın! Bu sayımızda hayatımıza 
girerek bakış açımızı değiştiren, 
canımız biraz sıkkın olduğu zaman 
“şu filmi yeniden izleyeyim, biraz 
keyfim yerine gelsin” dedirten 
kült filmleri kaleme aldık. Ama 
çorapları ile birlikte. Bizler farkın-
da olmasak da aslında çoraplar 
varlıklarıyla her daim karşımıza 
çıkıyorlar. Örneğin V For Vendetta 
filminde pembe elbiseli baş kadın 
kahramanımızın giydiği çoraplar 
ya da yine aynı oyuncunun daha 
küçük olduğu zamanlarda Leon 
filmindeki çorapları… Çoraplar her 
yerde! Filmlerde, dizilerde, sokak-
ta… Her yerde! Ama biz şimdi ünlü 
filmlerin izlerken ünlü olduğunu 
fark edemediğimiz gizli kahraman-
ları çoraplarını anlatacağız sizlere. 
İyi seyirler… Pardon, iyi okumalar!

Pembe elbiseli, diz altı çoraplı film:
V FOR VENDETTA
Madem söz V For Vendetta 
filminden açıldı. O halde 2005 
ABD-Almanya ortak yapımı olan 

bu filmi anlatmaya devam edelim. 
2006 yılında gösterime giren filmin 
başrollerinde Hugo Weavin ile 
Natalie Portman vardı. Hikâye 
geleceğin İngiltere’sinde geçiyordu 
ve diktatör bir rejime bireysel bir 
başkaldırının nasıl toplumsal bir 
hale geldiğini gösteriyordu. Çıktığı 
dönemde gişe hasılatı yapan film 
günümüzde hala konuşulmaya 
devam ediyor. Peki, Natalie Port-
man’ın giydiği pembe kıyafeti ha-
tırlayanınız var mı? Peki ya pembe 
kıyafetinin hemen altına giydiği diz 
altı çorapları hatırlıyor musunuz? 
Burada ünlü oyuncunun giydiği 
beyaz çoraplar, saflığı ve temiz-
liği temsil ediyor, filmin vermek 
istediği mesaj için anlamlı bir algı 
yaratıyordu. 

Mathilda’nın gri soket çorapları: 
SEVGİNİN GÜCÜ LEON
Sırada yine ünlü oyuncu Natalie 
Portman’ın başrolünü paylaştığı 
Leon filmi var. Ama bu filmde 
oyuncumuzun yaşı bir hayli küçük. 
Fakat gösterdiği performans ile 
gelecekte ne kadar iyi bir oyuncu 
olacağını kanıtlamış ve Hollywo-
od’a ilk adımını da bu film saye-
sinde atmıştı. Luc Besson’un yazıp 
yönettiği Leon filminden dile kolay 

Öyle filmler vardır ki, izlediğiniz zaman hayatınız boyunca unutmayacağınızı 
bilirsiniz. Geçtiğimiz sayılarda ünlü dizilerin çoraplarını kaleme almıştık. 
Şimdi de sırada kült filmlerimiz var. Hem de küt küt ederek bizler farkında 
dahi olmasakta bilinçaltımıza işleyen çorapları ile birlikte!

20 yılı aşkın zaman geçti. Fakat fil-
min bize hissettirdikleri etkisini hala 
sürdürüyor. Jean Reno’yu da tabi 
ki kaleme almalıyız ve oyunculuğu 
karşısında ceketimizin düğmelerini 
iliklemeli ve abartısız bir şekilde 
saygıya geçmeliyiz. Tetikçi Leon ile 
12 yaşındaki Mathilda’nın hikayesini 
hala izlemeyenler varsa aramızda 
programına hemen not etsin! Filmin 
konusu, oyunculukların muhte-
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şemliğinin yanı sıra bir sahnesi 
vardır ki, bir 20 yıl daha geçse asla 
unutmayacağımızdan eminim. 
Mathilda’nın elinde çiçeği ile Leon 
ile birlikte yürüdüğü yoldan bah-
sediyoruz. Mathilda film boyunca 
gri ve koyu renklerdeki soket 
çoraplardan vazgeçmiyor. Bu 
soket çoraplar, Mathilda’ya filmde 
de yansıtmak istediği özgür ruhlu 
çılgın kız imajını fazlasıyla veriyor. 

Harry Potter ve arkadaşlarının asi 
çorapları: HARRY POTTER
Ve karşınızda çocukluğumuz, 
gençliğimiz Harry Potter. Yazar  
J.K. Rowling’in romanından uyar-
lanan Harry Potter toplamda sekiz 
fantastik filmden oluşuyor. 10 ya-
şında anne ve babasını kaybetmiş 
ve kendisine çok kötü davranan 
teyzesi, eniştesi ve kuzeni ile bir-
likte kalmak zorunda kalan Har-
ry’nin hayatının bir anda değişme-
sini izliyoruz. Bu değişim sıradan 
bir değişim değil. Harry aslında 
tüm hayatının bir yalan üzerine ku-
rulduğunu öğreniyor. Çünkü aslın-
da bu küçük delikanlı başarılı bir 
büyü ustası olacak. Eminiz Harry 
Potter’ı aranızda izlemeyenleriniz 
yoktur. Peki, Harry ve arkadaşları-
nın film serileri boyunca giydikleri 
çoraplara dikkat etmiş miydiniz? 
Okul üniformları ile uyumlu olan 
bu çoraplar, gençlerin sıradışı 
yapılarını ön plana çıkarıyor ve 

film izleyicilerinin bilinçaltına bu 
duyguyu veriyor. Özellikle Emma 
Watson’un hayat verdiği Hermione 
Granger karakterinin, bizi izledi-
ğimiz zaman rahatlık hissiyatını 
veren çorapları pek hoş!

Bir çift çoraptan çok daha fazlası: 
JOKER
Vizyona girdiği ilk 3 günde 385 bin 
kişi tarafından izlenerek rekor 
kıran Joker filminde sıra… Todd 
Philips’in yönetmenlik koltuğuna 
oturduğu filmin başrolünde ise 
Joaquin Phoenix var. Batman’in 
en büyük düşmanının gençlik 
döneminde yaşadığı buhranlı dö-
nemi anlatan filmde Joker lakaplı 
oyuncu bol bol gülsede, izleyiciler 
gülmedi. Çünkü film tam da türüne 

uygun bir şekilde gerilim ve dram 
sahneleri ile izleyicileri kendine bir 
mıknatıs misali çekiyor. 
Filmde baş aktörün başarılı oyuncu-
luğunun yanı sıra giydiği kıyafetler-
de çıktığı dönemde sosyal medyada 
trend oldu. Joker’in renkli takım 
elbisesi ve yine renkli makyajının 
yanı sıra kıyafetine uygun renkteki 
çorapları da dikkatlerden kaçmadı 
tabi. Joker, aşağı yukarı tüm sahne-
lerde kısa pantolunun altından gö-
züken çorapları ile kombinini güzel 
bir şekilde tamamladı. Bu çoraplar 
Joker’e gerçekten çok yakıştı. 

Bir umudun, bir vazgeçmemenin
hikayesi: FORREST GUMP
Koş Forrest! Koş! Ve koştu Forrest 
Gump. Hem de o kadar koştu ki 
1994 yapımı olmasına rağmen, 
2000’li yıllarda dahi hala hatrımızda 
ve akıllarımızda olmaya, bizden 
sonraki nesilde izlemeye devam 
edecek. Tom Hanks’in başrolünü 
üstlendiği film, öğrenme güçlüğü 
yaşayan ancak atletik olarak inanıl-
maz yeteneklere sahip Forrest’ın 
yaşadıklarını anlatıyor. Forrest ya-
şadıkları ile bizlere “asla vazgeçme 
hayallerinden”, “istersen her şeyi 
yapabilirsin” mesajını veriyor. For-
rest’ın film boyunca giymekten asla 
vazgeçmediği çizgili çorapları var. 
Özellikle bir bankta hayat hikayesini 
yaşlı bir kadına anlatırken ki karede 
bu çorapları çok net bir şekilde 
görebilirsiniz. Son olarak filmin gös-
terimde kaldığı süre boyunca dünya 
genelinde 677 milyon dolar hasıla 
elde ettiğini de özellikle belirtelim. 
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Müzikleri, dansları ve tabi ki çorap-
larıyla: Aşıklar Şehri La La Land
Şayet tercihiniz hep aşk filmle-
rinden yanaysa eminiz La La Land 
filmi sizler için apayrı bir yerdedir. 
Ülkemizde “Aşıklar Şehri” ismiyle 
çevrilen film, yolları kesişen iki 
insanın hayat hikayesini anlatıyor.

 Hayatlarında yön bulmaya çalışan 
iki insan Sebastian ve Mia’nın 
hikayesi öyle güzel dile dökülmüş 
ki, bir de yanında zevkle dinleye-
ceğiniz müzikler olunca tadından 
yenmiyor. Çünkü film konusu 
kadar müzikleri ile de dikkatleri 
üzerine çekiyor. Fakat tüm bunla-
rın yanı sıra kıyafetler de o dönemi 
yansıtıyor. Bilhassa kadın başrol 
oyuncusu Mia’nın elbiselerin altına 
giydiği siyah külotlu çoraplar 
oldukça iyi tercih edilmiş. Oscar 
ödüllü Whiplash’in yazarı Damien 
Chazelle’nin yazıp yönettiği bu 
romantik müzikal, modern zamana 
adanmış bir Hollywood masalı 
olarak adlandırılması inanın hiç 
abartı değil. 

Korkusuz 7 çocuk, hem de çizgili 
soket çorapları ile: İT
Stephen King’in romanından uyar-
lanan İT filmi de kült filmlerdendir. 
Kaba bir tabirle küçük bir kasaba-
da yaşayan 7 çocuğun ürkütücü bir 
palyaçoya karşı verdikleri müca-
deleyi anlatan film çok sevildi. Bu 
7 çocuk kurbanlarının korkularına 
göre şekle giren Pennywise adlı 
ürkütücü palyaço ile mücadele 

etmek zorunda kalacak ve belki 
de aralarından biri ya da birileri 
hayatını kaybetmek durumunda 
kalacaktır. Fazla spoiler vermek 
istemeyiz. Fakat 7 çocuğun döne-
mine uygun şekilde çoğunlukla 
çizgili spor çoraplar giydiklerini ve 
bisikletleriyle birlikte güzel fotoğ-
raf kareleri yansıttıklarını bilhassa 
belirtelim. Çizgili çoraplar hem dö-
nemin ruhuna oldukça uygun hem 
de çocuk ve gençlerin geçmişten 
günümüze vazgeçilmezi olduğunu 
bir kez daha kanıtlıyor. Sadece 
bu filmde değil, pek çok  gençlik 
filminde çizgili soket çorapların 
kullanıldığına şahit oluyoruz. 

Harley’in sıradışı çoraplarına
‘merhaba’ deyin: Suicide Squad
Amerikan süper kahraman filminin 
ilki her ne kadar film eleştirmen-
leri tarafından beğenilmese de biz 
film tutkunları bu filmden çok hoş-
landık. Özellikle Margot Robbie’nin 
performansı bir hayli etkileyiciydi 
doğrusu. Margot’un hayat verdiği 
Harley karakteri aşırı çılgın ve kötü 
bir karakter olmasına rağmen çok 
sevildi. Joker’in sevgilisi Harley’in 
makyajı ve kıyafetleri ise akıllar-
dan uzun süre çıkmayacak gibi. 
Peki, bu çılgın ve sıradışı kadının 
çoraplarını bilmeyen var mı ara-
mızda? Genellikle diz altı çoraplar 
giymeyi tercih eden kötü kadın, 
bu filmde de çorap giymekten 
vazgeçmiyor. Uzmanlar Harley’in 
ve kıyafetlerinin, bunun içerisinde 
çoraplar da dahil tabi ki, bağımlılık 
yaptığını söylüyor. Bizce de kesin-
liklee haksız değiller. Son olarak 
filmin dünya çapında 745 milyon 
dolar hasılat yaptığını belirterek 
yazımızı sonlandıralım. 

Bir filmden çok daha fazlası:
Umudunu Kaybetme
En güzel filmi sona sakladık: Umu-
dunu Kaybetme! İyi bir baba olan 
Chris’in oğlu ile birlikte yaşadığı 
mücadeleyi anlatan film için ne 
desek az kalır. Kelimeler kifayetsiz 
kalır abartısız. İşinde sorunlar 
yaşayan ve maddi açıdan sıkıntılar 
yaşayan Chris’in yaşadıkları aslında 
hepimizin yaşadığı sıkıntılar. Fakat 
Chris asla vazgeçmiyor ve her biri-
mize de vazgeçmememiz gerektiğini 
fısıldıyor film boyunca. Will Smith’in 
hayat verdiği karakter zaman za-
man gözlerinizin dolmasına neden 
olacak. Ama en çokta ‘evet, bende 
başarabilirim’ dedirtecek filmin so-
nunda. Oğlu Jaden Smith ile birlikte 
filmde harikalar yaratan bu baba 
oğlun, filmi izlerken çoraplarına da 
göz atmanızı öneririz. İyi seyirler 
şimdiden. 
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Love… Amore… Aşk…
Hangi dilde olursa olsun, bu duyguyu yaşamak paha biçilemez ve bir kere 
yaşadığınız zaman sevdiğinizi mutlu etmek istersiniz sadece. Hem de çok 

mutlu etmek. 14 Şubat sevgililerin bu isteğine cevap vermek için dünya çapında 
kutlanan bir gün. Bu çok özel günde çorapların aşk halini sizler için araştırdık. 

YILIN EN ROMANTİK GÜNÜNDE 
ÇORAPLARIN            HALİaşk

Bu yazı çokça aşk dolu bir 
yazı… Neden mi? O halde 
bu soruya cevap vermeniz 
gerekiyor. Yılın en 

romantik günü nedir sizce? Tabi ki 
14 Şubat dediğinizi duyar gibiyiz. 
Tüm dünyada aşkla kutlanan 
ve en özel günlerden olan 14 
Şubat Sevgililer Günü’nde âşıklar 
‘ne alacağım şimdi?’ telaşına 
düşerler. Bir kazak belki bir 
cüzdan belki de bir çanta. Bunların 

hepsi olabilir. Ama biraz daha 
farklı ve sıra dışı bir şeyler almak 
isteyen çiftlerin bu yıl da tercihi 
aşk desenli çoraplar oldu. Aşkın 
simgesi haline gelen kalplerle 
süslü çoraplar bu özel günde 
sevgililere çok yakıştı. Sanıyoruz, 
bu özel günde çoraplar aşka geldi 
desek abartı olmaz. Birbirinden 
farklı ve aşk dolu çorapları bu 
sayımızda sizlerle buluşturmak 
istedik biz de. 

14 Şubat’ın hediye seçenekleri arasında çoraplar 
ilk sırada yer aldı. Birbirinden farklı desenlerde ve 
renklerde çoraplar gönülleri fethetti.

Çoraplar aşka geldi
Çorap markaları bu özel güne 
bir hayli sıkı girdiler. Öncelikle 
Çorapland ailesi olarak her birini 
tebrik etmek isteriz. Bir hafta 
öncesinden internette ve raflarda 
sevgi dolu çoraplar yerlerini 
aldı. Bunlardan biri Happy Socks 
çorap markasıydı. Happy Socks, 
sevgililere özel hediye paketleri 
ile bir hayli iddialıydı. Bu furyaya 
katılan ve aşk dolu çorapları 
piyasaya süren markalardan bir 
diğeri ise Penti oldu. Penti’nin 
kalp desenli külotlu çorapları 
erkeklerin imdadına yetişti 
diyebiliriz. Diğer taraftan 14 Şubat 
Sevgililer Günü’nde çoraplarda 
sadece kalp ve ‘love’ yazılı 
desenleri görmedik. Eğlenceli ve 
komik figürlerde sevgilisini bu 
özel günde güldürmek isteyenlerin 
tercihleri arasındaydı. Kısacası bu 
özel gün, çoraplarla renkli hem de 
çok renkli geçti. Fotoğraf kareleri 
sözlerimizin kanıtı niteliğinde. 
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Happy Socks diğer yıllarda olduğu gibi bu 
yılda sevgililere özel kalp desenli hediye 
paketleri ile bir hayli iddialıydı.

Bazı çorap markaları bu özel günde müzik, spor gibi hayatımızı 
zenginleştiren faaliyetlerden kesitleri çoraplarına yansıttılar. 

Çorapların tabanlarında yazan ‘love’ ya 
da ‘ı love you’ gibi yazılarda büyük beğeni 
topladı.

Sağ ve sol ayaktaki çorap teklerinin 
birleştiği zaman bir kalp şeklini 
andırması ise unutulmayacak çorap 
ürünlerinden oldu.

Çorapların tabanlarında yazan ‘love’ 
ya da ‘ı love you’ gibi yazılarda büyük 
beğeni topladı.

Aşkın simgesi haline gelen kalplerle 
süslü çoraplar harikaydı.

Tüm dünyada aşkla kutlanan 

14 Şubat Sevgililer Günü’nde 

çoraplar aşka geldi. Çorap 

markaları bu özel güne aylar 

öncesinden hazırlandılar.
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Ezgi Tosun… Bu ismi bir yere 
not edin! Not edin, çünkü 
onun ismini önümüzdeki 
yıllarda çok daha fazla 

duymaya başlayacaksınız. Bundan 
dört yıl önceBoneveil markasını 
kuran Ezgi, markası ile birlikte 
çıktığı bu yolda emin ve sağlam 
adımlarla ilerliyor. Düğün, nişan, 
açılış organizasyonları, sahne 
tasarımları gibi geniş organizas-
yonlar ve eventler için birbirinden 
sıradışı ve daha önce hiçbir yerde 

görmenizin mümkün olmayacağı 
tasarımları hayata geçiriyor. Pek 
çok ünlü isim onu çoktan keşfet-
miş bile. Mabel Matiz bunlardan 
biri. Matiz’in son klibindeki kanat-
lar Ezgi’nin tasarımı mesela. 
Genç ve yetenekli tasarımcının el 
emeği, göz nuru ürünlerinin ara-
sında çoraplar ise paha biçilemez 
bir şekilde farklı bir yerde. Özel 
istekler doğrultusunda çeşitli ço-
rap tasarımları yaptığını söyleyen 
Tosun; “Çoraplar küçük bir ayrıntı 

gibi görünebilir ama aslında büyük 
resmin önemli ayrıntılarıdır”diyor. 
Kendisine bırakıyoruz şimdi sözü…

Selam Ezgi, tasarım senin için ne 
ifade ediyor?
Tasarım geniş alanı kapsayan bir 
sözcük ve günümüzde kendini do-
nanımlı şekilde yetiştirip özgün iş-
ler çıkaran çok fazla insan var. Be-
nim çalıştığım alan geniş bir pazar. 
Çeşitli alanlarda kendi yorumumu 
ön planda tutarak insanların ihti-

Son yaptığı kanat tasarımı Ezgi Tosun’u tanımlıyor desek... Çünkü aslında onun 
da kanatları var ama ruhunda! Ve genç tasarımcı ruhunu yaptığı birbirinden güzel 

tasarımlara zevkle yansıtıyor. Bu tasarımlarda çoraplar ise çok özel bir yerde.

KANATLARI VARruhunda!
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yaçlarını ve isteklerini karşılamak 
üzerine tasarımlar oluşturuyorum. 
Müthiş zevkli bir şey bu! İnsanların 
hayatlarını güzelleştiriyor, özel kı-
lıyorum. Günün sonunda yaptığım 
işe baktığımda ‘iyiki’ diyorum, ‘iyi-
ki bu mesleği seçmişim’ İnsanın 
sevdiği işi yapması kadar güzel 
bir şey yok bu hayatta. Bunun 
şans olduğuna inanmıyorum. Ben 
şansımı kendim yarattım. Asla pet 
etmedim, hep çok çalıştım. Bugün 
tasarım başarılı olmak isteyen 
bir firma için de, en güzeli olmak 
isteyen bir birey için de aslında bir 
zorunluluk. Ancak farklı olursanız 
öne çıkarsınız. Herkesin aynı 
giyindiği, herkesin hep aynı gibi 
olduğu bu dünyada sadece ‘ben de 
varım’ demek istedim ve insanlara 
da bunu dedirtmek önceliğim oldu. 
Unutmayın, küçük dokunuşlar 
büyük dünyalar yaratır. 

O halde bize markanı kısaca anlatır 
mısın? Neler yapıyorsun?
Boneveil markasının kurucusu 
olarak dört yıldır bu sektörde ta-
sarım çalışmaları gerçekleştiriyo-
rum. Edindiğim tecrübelerle kendi 
işimi kurarak hayallerimi gerçeğe 
dönüştürüyorum. Francızca da 
Bonheur ‘mutluluk’, ‘éveil’ uyanış 
demek. Bu kelimelerden yola 
çıkarak, markamın içeriğinin an-
lamını yansıtmasını istedim. Neler 
yapıyoruz sorunuza gelirsek, mar-
kam organizasyonların küçük ama 
önemli detaylarını kapsayacak 
ürünleri içeriyor. Davetiye, nikah 
şekeri, saç aksesuarı, gelin buketi 
gibi düğünün tüm tamamlayıcıları-
nı çalışarak gelinlerimizi büyük bir 
yükten kurtarıyoruz. Evlenirseniz 
beklerim. ( gülüşmeler )

Mabel Matiz'in son klibindeki kanat-
lar senin tasarımınmış. Kanatların 
hikayesini okurlarımızla paylaşabilir 
misin? Mabel Matiz ile böyle bir pro-
jede buluşma nasıl gerçekleşti?
Öncelikle Mabel Matiz’i yakından 
tanıma fırsatı bulduğum için ger-
çekten çok mutlu olduğumu be-
lirtmek isterim. Kendisi çok ince 
ruhlu bir insan ve çalışmalarında 
gençlere destek veren bir prensip

anlayışı var. Klibin stylingini üstle-
nen Mert Yemencioğlu’nun başka 
bir firmanın 2020 Fashion Week 
defilesi için tasarladığım marjinal 
saç aksesuarlarına tesadüf bir 
şekilde denk gelmesi ve dikkatini 
çekmesi üzerine gelişti her şey. 
Açıkcası daha önce hiç kanat 
tasarımım olmamıştı. Ve çalışmayı 
gerçekleştirirken zorlandığımı be-
lirtmek isterim. Hem bir heyecan 
hem bir korku vardı içimde. Ama 
çalışırken içimden sadece  “elin-
den gelenin en iyisini yap, elinden 
gelenin en iyisini yap’’ dedim. Ve 
ortaya herkesin memnun kaldığı 
devasa bir kanat çıktı.

Çorapsız olmaz!
Tasarımlarında çorap kullandığını 
duyduk. Bize biraz bundan bahseder 
misin?
Boneveil markası genel olarak 
bahsettiğim gibi düğün, nişan, 
çeşitli parti , açılış organizasyon-
ları, sahne tasarımları gibi  geniş 
organizasyonlar ve  eventler için 
tasarımların yapıldığı bir marka. 
Bununla birlikte özel istekler doğ-
rultusunda çeşitli çorap tasarım-
ları yaptığımız da oluyor. Mesela 
en son farklı tarz konsepte olan bir 
düğün organizasyonunda gelinimi-
zin gelinliğine ve konsepte uygun 
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bediyor. Akşam dışarıya çıkarken  
genellikle tercih ettiğim renk siyah 
oluyor. Çorapta tül ve benzeri işçi-
liklerin olaya bir derinlik ve gizem 
kattığını düşünüyorum.

Son olarak bir tasarımcı gözü ile 
2020 trendlerini bizimle paylaşır 
mısın?
Dikkat ederseniz, eskiden tek 
bir renk moda olurdu ve o yıl 
bir çok tasarım ve aksesuar o 
renkte gerçekleştirilirdi. Artık 
günümüzde tek renk modası çok 
kalmadı. Daha güncel ve zaman-
sız olabiliyoruz. Bu yüzdende 
insanlar tasarımlarında renkten 
çok kumaşa, kalıba ve tasarımın 
kendisine önem vermeye başladı. 
Kalite çok uzaktan belli oluyor. 
Bununla birlikte tekdüze olmak 
istemeyip farklılık arayan insanlar 
sıradan bir blazer cekete küçücük 
bir handmade iğnelik takarak 
farklılığını göz önüne koyabiliyor. 
Önümüzdeki dönemlerde de el 
emeğiyle yapılmış ürünler daha da 
değerlenecek. Aslında bu noktada 
da tasarımın gerçek anlamını anla-
şılır kılacak ve değerini artıracak.

gelin çorabı yaptık. Tülden Fransız 
danteli üzerine swarowski taşları 
işlediğimiz bir çoraptı. Tasarlar-
ken çok eğlendiğimiz bir projeydi. 
Ara ara böyle çılgın gelinlere denk 
geliyoruz. Bu tarz fikirlerle gelen 
insanlarla çalışmak ayrı bir keyif 
doğrusu. Bir başka çalışmamız da 
anne baba ve bebek için çizgi film 
karakterlerinden oluşan bir do-
ğum günü çekimi içindi. Çoraplar 
küçük bir ayrıntı gibi görünebilir 
ama aslında büyük resmin önemli 
ayrıntılarıdır.

Çok güzel dedin Ezgi… Peki, sen 
çoraplara nasıl farklı bir bakış açısı 
getirdin?
Çoraplar son yıllarda özellikle 
ön planda ve bu durum oldukça 

eglenceli bir hale dönüştürüldü. 
Ben az önce bahsettiğim projele-
rimden de anlaşılacağı gibi daha 
çok görsel şov üstlenen çoraplar 
tasarlamayı ve üretmeyi seviyo-
rum. Özellikle parti ve konseptli 
organizasyonlarda fonksiyonel-
likten uzak olan, daha çok görsel 
tamamlayıcı olarak kullanılan ço-
raplar bunlar... Günlük yaşantımda 
ise genellikle tarzını beğendiğim 
butik firmaların  sıradışı, herkesin 
kullanmayacağı çorapları kıyafet-
lerimle kombinlemeyi seviyorum.
Kombinimle orantılı olarak o gün 
eglenceli olmak istiyorsam renkli 
veya sevdiğim karakterlerin bulun-
duğu çoraplarımı giyerek günümü 
güzelleştiriyorum. Özellikle çiçek 
motifli tasarımlar beni çok cez-

Genç ve yetenekli tasarımcı 
Ezgi Tosun, Çorapland der-
gisi okurları için birbirinden 
güzel fotoğraf kareleri verdi. 
Dergimize özel gerçekleştirilen 
çekimlerde Tosun’un çorapları 
ise kendisi gibi renkli ve enerji 
doluydu.
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Kenevir lifinden çorap geliştiren tekstil firması, bu ürünün ihracatına başladı. 
Firma sahibi Burak Karadağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kenevir lifi 
kullanarak masaj özelliği olan, ayağı yazın serin, kışın sıcak tutan çorap 
geliştirdiklerini söyledi.

KENEVİR LİFİNDEN 
ÇORAP ÜRETTİ

Kenevir lifinden çorap olur mu? Olur. 
Hem de masaj özelliği bile olan ço-
raplar olur. Ülkemizde bir tekstil 
firması kenevir lifinden çorap 

üretimini gerçekleştirdi. Hatta şimdi 
ihracatına bile başladı. Firmanın 
sahibi ise Burak Karadağ adıyla 
bir girişimci. Karadağ, konuya 
ilişkin şu açıklamalara yer 
veriyor: “Çalışmalarımız 
sonucunda, uzun yıllar 
Uzak Doğu’da kullanılan, 
ayak masajıyla tedavi 
etme yöntemi olan 
refleksoloji terapisini, 
kenevir lifine uyarlaya-
rak bu çorabı ürettik. 
Çorabın altı adeta vücut 
haritası gibi. Bu nokta-
lar, hangi bölgeye masaj 
yapıldığında hangi rahat-
sızlığa faydası olacağını 
gösteriyor. Ürünün yanın-
da masaj için kullanılan bir 
de kalem gönderiyoruz. Bu 
kalemle ayakta gösterilen 
bölgeye masaj yapılıyor.”

“Ülkemiz adına
gurur duyduk”
Karadağ, Gebze ve İstanbul’daki 
tesislerde çorabın üretimine 
başladıklarını sözlerine ekledi. 
Tamamen yerli ve milli olarak 
üretilen çoraplar için 6 ülke ile 
ihracat anlaşması bile gerçek-
leşmiş. 3 ülke ile daha görüş-
melerin sürdüğünü söyleyen 
başarılı girişimci sözlerine şöyle 
devam etti: “Çoraplar herkes 

tara-
fından 
kullanılabi-
liyor. Çorabımız 
Türkiye’de eczanelerde 
ve internet ortamında kısa süre 
önce satışa sunuldu. Çorabımızı, 
toptan veya perakende talebine 
göre kutu içinde 65-100 liradan 

satışa 
sunuyoruz. 

Aldığımız tepkiler çok 
olumlu. İhracata devam ediyoruz. 
Devlet teşvikiyle bu çorabı üret-
mekten ve ihracatını yapmaktan 
ülkemiz adına gurur duyduk.”
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tasarım şirketi uzun yıllardır. 
Eric Gils bu durumu şöyle 
anlatıyor: “Memleketimiz Santa 
Cruz,  yaratıcılığa, bağımsızlığa 
ve topluma değer veren tanınmış 
kültürüyle ilham kaynağımız oldu. 
Sanatçıların sevgisiyle tasarlanan 
Sock Smith çorapları, her zevke, 
yaşam tarzına ve gülümsemeye 
uyacak şekilde tasarlandı. En 
kaliteli tasarımları ve malzemeleri 
bir araya getirdik.”

Sosyal medyaları çoraplar gibi 
rengarenk
Marka günümüzde sosyal 
medyayı oldukça aktif kullanıyor. 
Özellikle Facebook ve İnstagram 
hesaplarında binlerce takipçileri 
var ve markalarını yeni zirvelere 
taşımak için çalışmaya devam 
ediyorlar. 

Onlara göre sıkıcı çorap yok! Haklılar mı? Kesinlikle…
Sock Smith markasının çorapları tam bir çılgın. Kuruldukları 
günden bu güne birbirinden renkli ve sıradışı çoraplar üreten 
markanın sosyal medya hesapları da felsefeleri gibi reprenkli! 
Onlara ve çoraplarına bayılacaksınız.

BU ÇORAPLAR TAM BİRçılgın

1988 yılında Ellen ve Eric 
Gils çifti, Sockshop ve Shoe 
Company adı ile sadece 450 
metrekarelik bir alanda 

çorap butiği açtı. Bu mütevazi 
mağaza şimdi Santa Cruz şehir 
merkezinin ikonik bir mihenk 
taşı. 2007 yılında on dokuz yıllık 

perakendeden sonra, Gils çifti 
kapsamlı endüstri bilgilerini Sock 
Smith tasarımlarını oluşturmak 
için kullandı ve ortaya çılgın mı 
çılgın bir çorap markası çıktı. 
Yüksek kaliteli malzemelerden 
yapılmış taze, eğlenceli, yeni 
grafiklere odaklanmış bir çorap 
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Geçmişten günümüze değişmeyen 
ve asla değişmeyecek olan 
düşünceleri ise mükemmel 
müşteri hizmeti, ödün 
vermedikleri kalite ve felsefeleri. 
Felsefeleri ise şöyle; sıkıcı çorap 
asla yok, olmayacak. Bu yüzden 
Sock Smith çoraplarına baktığınız 
zaman bir renk cümbüşü ile 
karşılaşıyorsunuz. Birbirinden 
güzel ve çarpıcı bu renkler, 
yine birbirinden farklı grafik ve 
ikonik tasarımlar ile bir araya 
gelmiş. Bu eğlenceli çorapların 
yöneticilerinin seslerine kulak 
vermeye devam ediyoruz. Bakın 
çorap aşklarını nasıl anlatıyorlar: 
“Çorapların gezegendeki en 
rahatlatıcı şeylerden biri olduğunu 
düşünüyoruz. Daha önce bir 
hastane odasına hapsedildiyseniz 
veya evde yatağa bastıysanız, 
muhtemelen çorapların eğlenceli 
olabileceği rahatlatıcı bir etki 
hayal edebilirsiniz.”

Ve aynı zamanda 
yardımseverler
Marka tüm bu özelliklerinin 
ve durmadan en zirveye doğru 
çalışmalarının yanı sıra sosyal 
sorumluluk projelerine katılım 

Sock Smith markasının
kurucuları çorapların arkadaşlarla
paylaşılması taraftarı. Ne de olsa

kendilerinin de ifadesi ile tüm
mutluluklar ve sevinçler paylaşılmalı.

Şöyle diyorlar:
“Harika çoraplar giymek keyifli bir solo 

girişimdir, ancak deneyimi bir
veya iki arkadaşınızla paylaştığınızda 

zevk artmaz mı? Hayranlarınızı
kıskanmak yerine, eğlenceye neden

dahil etmiyorsunuz?”

sağlamaktan da vazgeçmiyor. 
Onlara göre çoraplar eğlenceli 
olmalı, insanları mutlu etmeli 
fakat bir yandan da yardım etmeli. 
Sock Smith bu yüzden belirli 
dönemlerde yardım fonlarına 
destekte bulunuyor. Örneğin 
geçtiğimiz yıllarda Kasırga Yardım 
Fonu’na çok ciddi anlamda 
destekte bulunulmuş. 
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Çorap firmalarının kullandıkları 
renklerle satışlarını daha çok 
artırdığını biliyor muydunuz?  
Giydiğiniz çoraplara ve renklerine 
bir de bu açıdan bakın.

        ÇORAPLARA      BİR DE 
RENKLERİYLE        BAKIN

İşte diğer renkler
Diğer renklerimizin ne anlama 
geldiklerine maddeler halinde

kısaca bakalım: 
Gri: denge, tarafsızlık

Mavi: Kurtarıcı, sakinleştirici
Lacivert: Bağlılık, güven

Sarı: Bolluk, açıklık, samimiyet
Pembe: Aşk, enerji, feminen, özen

Siyah: Ağırlık, güç, tutku 

Renkler ve çoraplar… Aslın-
da her ikisi de hayatımızın 
vazgeçilmezleri arasında 
yer alıyor. Aralarında 

görünmeyen bir ilişki var. Şayet 
bir moda tutkunu ya da tam bir 
çorap aşığı iseniz, tabii ki renkle-
rin önemi sizin çok önemlidir. 
Fakat çoraplarla renklerin 
arasındaki bağ kıyafetinizi 
aynı ya da zıt renklerle 
tamamlayan bir unsur 
olmasının çok çok 
ötesinde. Nasıl 
mı? Her bir rengin 
aslında kendine 
has bir özelliği ve de 
anlamı vardır. Bunu 
keşfeden çorap firma 
sahipleri de bu anlam 
ve de özelliklerine göre 
çoraplarının üretimini 
yapmayı tercih ediyor. 
Örneğin, bazı renkler 
bireylerin enerjisini artı-
rırken, bazı renkler ise biz 
tüketiciler farkında olmasak da 
satın alma isteğimizin yükselmesi-
ne vesile oluyor. 

Kırmızı, beyaz ve yeşil
Gıda sektörünün çoğunlukla kırmı-
zı rengini tercih ettiğini fark etmiş 
miydiniz? Burger King’in logosu 
kırmızı renktedir. Bu örnek bile 
bize aslında kırmızı renginin anla-
mı hakkında küçük ipuçları verir. 
Evet, sizi daha fazla sabırsızlandır-
mayalım. Kırmızı rengi iştah açar! 
Coca Cola kimlerin aklına geldi? 
Gençlere hitap eden ürünlerin 

çoğunluğunun kırmızı olması bir 
rastlantı değildir. Hal böyle olunca 
çorap firmaları da şayet hedef 
kitleleri gençler ise renk seçim-
lerini çoğunlukla kırmızıdan yana 

kullanıyorlar. Mavi Jeans’in bu 
sezon kırmızı çorapları 

ol-
dukça 

dikkat 
çekti ve 

gençlerden de tam not aldı. 
Sırada beyaz var. Beyaz sizlerin 
de tahmin edeceği üzere temiz-
liği ve saflığı ifade ediyor. Fakat 
şimdi bildiklerinizi unutun. 
Beyaz rengi aynı zamanda 
istikrarı ve devamlılığı 
temsil etmektedir. 
Bilhassa erkeklerin 
vazgeçilmezidir beyaz 
çoraplar. Hiçbir zaman 
modasını yitirmez. Bir 
klasiktir. Her ne kadar 
son yıllarda erkekler 
takım elbiselerinin altına 

rengârenk hatta karikatürlü 
çoraplar giymeyi tercih etmiş olsa 
da beyazın modasının geçmeye-
ceğini gayet iyi bir şekilde bilen 
çorap firmaları, üretimden de ta-
viz vermiyorlar. İş görüşmesinde 
yahut toplantılarda beyaz giymek 
kalıcı bir izlenim bırakabilir. Ka-
dınlarımızda beyaz çorap giymeyi 
seviyor. Özellikle muz beyaz ço-
raplar genç neslin son zamanlar-
da dikkatini çekti. Kareli eteklerle 
beyaz muz çorapları kombin ya-
pan gençler, duru güzelliği beyaz 
rengi ile yansıtıyorlar. Sırada yeşil 
rengi var. Yeşil rengi biliçaltımız-
da bizlere hastaneleri ve doğayı 
hatırlatır. Hatta sürdürülebilir bir 
dünya için yapılan tüm çalışma-
larda çokça yeşil rengini görürüz. 
Yeşil rengi güveni temsil eder, 
yaratıcılığınızı artırır. Ayrıca ra-
hatlatıcı ve sakinleştiricidir. Biraz 
sakinleşmek ve günün yorgun-
luğunu atmak isterseniz yeşil bir 

çorap giyebilirsiniz.





Hayatımızı güzelleştiren, anlam katan çoraplar artık kendi 
modasını yaratıyor! Hem de çok uzun zamandır. Çizgili çoraplar 
son iki sezondur trend. Bu yaz da kaldırıldıkları dolaplardan 
çıkmak için sabırsızlanıyorlar. Sadece onlar mı? Çorap 
tutkunları olarak biz de sabırsızlanıyoruz. 

ÇİZGİLİ ÇORAPLARIN 
DÜNYASINA 

Çizgili soket çoraplarda yeşil, 
kırmızı gibi renkler ön planda.

Erkeklerinde 
çizgili renkli 
çoraplar tercih 
ettiklerini biliyor 
muydunuz?

merhaba
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Soğuk kış günlerinde çorap 
botları giymekten, rengâ-
renk opak çoraplarla günü 
karşılamaktan çok ama çok 

mutlu olduk. Fakat farklı tasarımları 
ile çoraplar her mevsim günümüzü 
güzelleştirseler de, biz özellikle spor 
ayakkabılarımızın içerisine giydiğimiz 
soket çorapları çok ama çok özledik. 
Son iki sezondur çizgili soket çorap-
lar trend. Bu yılın çorap trendinde de 
çizgili çorapları göreceğiz. Hem soket 
çoraplar da hem de külotlu çorapları-
mızda. Yeşil, kırmızı, beyaz, siyah çizgili 
çoraplar bir harika! Bilhassa jean pan-
tolonların altına giyilen çizgili soket ço-

raplar yaz döneminde gardırobumuzun 
vazgeçilmezleri arasında yer alacak.  
Kışın da çizgili çorapları çok sevdik.  
Siyah botların içerisinden gözüken 
renkli çizgili çorapları da çok sevdik, 
beğendik. Fakat artı bir parantez aça-
rak güzel bir bilgiyi de sizlerle paylaşa-
lım. Sadece kadınlar değil, erkeklerde 
çizgili çorapları tercih ediyor. Kısa pan-
tolon ceket takımlarının altında çizgili 
çoraplar sıra dışı duruyor. Günümüzde 
özellikle başarılı girişimciler siyah gibi 
sade renk takımların altına rengârenk 
çizgi desenli çoraplarla rakip firma-
lara “buradayım ve hazırım” mesajını 
veriyorlar. 

Çizgili soket çoraplar jean pantolonların 
altında ve spor ayakkabıların içerisinde 
muazzam güzellikte ve şıklıkta duruyor.
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Dünyaca ünlü çorap markası Calzedonia, ürünle-
rini kendi gibi dünyaca ünlü isimlerle tanıtmaya 
bayılıyor. En son Julia Roberts ile çalışan 
markanın şimdiki ismi ise Balerin Isabella 

Boylston oldu. Boylston'un başrolünde 'Kendi Sahneni 
Yarat' kampanyası geçtiğimiz aylarda görücüye çıktı. 
Kampanyanın sadece fotoğraf çekimi yapılmadı. Aynı 
zamanda videosu da çekildi. Kampanya videosunda Isa-
bella Boylston, üç farklı Calzedonia tayt stilini giyerek, 
New York sokaklarında dans etti. Isabella Boylston’u 
tanımayanlar için hemen kısa bir bilgilendirmede bulu-
nalım. 

Boylston, Amerikan Bale Tiyatrosu'nun baş dansçıla-
rından biri. Ünlü dansçı, konuyla ilgili ABD basınına şu 
açıklamaları yaptı:  “Dürüst olmak gerekirse, konfor 
muhtemelen benim için en büyük şey. Estetik de. 
Belki birbirlerine bağlılar. Taytta hareket edebilmeli 
ve gerebilmeliyim. Bunu Calzedonia tasarımlarında 
yapabilirim. Ben saf olanları tercih ederim, çünkü hala 
kas tonlarını aralarında görebilirsiniz.” Günde yaklaşık 
dokuz saat çalışan ve haftada birkaç kez performans 
gösterdiğini söyleyen Boylston, Calzedonia'nın “Kendi 
Sahneni Yarat” kampanyasında muazzam bir görsel 
şölen sundu ve izleyenlerden de tam not aldı. 

Sadece İtalya’nın değil, dünyanında gözde çorap markalarından 
Calzedonia’nın çorapları bu sefer Amerikan Bale Tiyatrosu’nun baş 

danşçılarından Isabella Boylston tarafından tanıtıldı. New York sokakları 
Calzedonia ile renklendi. 

Calzedonia’nın son yüzü, ünlü dansçı 
Isabella Boylston, New York sokaklarında 
birbirinden farklı desen çoraplarla dans etti.

'dan

Kampanyası
“Kendi Sahneni Yarat” 
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Her yıl moda sektörünün 
nabzını tutan organizas-
yonlardan biri Milano 
Moda Haftası. Bu yıl da 

2020 Sonbahar-Kış sezonunun 
trendlerini belirleyen organizas-
yon, Corona Virüsü nedeni ile 
beklediği ilgiyi göremedi. Hatta Ar-
mani, seyircisiz defile yapmak is-
tedi. Fakat biz şimdi sizlere moda 
haftası kapsamında düzenlenen 
bambaşka bir markanın sıradışı 
defilesinden bahsedeceğiz. Marka-
mız Gucci. Dünyaca ünlü markanın 
modelleri cam bir bölmede izleyi-
cilerin karşısına geçti. 

Milano Moda Haftası’nı bu yıl 
Corona Virüsü vurdu. Armani 
defilesini seyircisiz yapmak istedi. 
Tüm olumsuzluklara rağmen 
dünyaca ünlü markalar, “asla pes 
etmeyeceğiz” mesajı verdiler. 

Bella Hadid, Kaia Gerber ve Adut 
Akech podyumun öne çıkan isimle-
ri oldu. Gucci’nin defilesi bir tiyatro 
performansı gibiydi. Mekân dönen 
bir platforma sahipti. Tasarımlar 

ise Alessandro Michele imzasını 
taşıdı. Cam bir bölmenin içerisinde 
yer alan mankenlerin giydikleri 
kıyafetlerin yanı sıra bu kıyafetleri 
tamamlayan çoraplar eleştirmen-
lerden tam not aldı. Gucci, 2020 
Sonbahar-Kış sezonunda tercihini 
diz altı çoraplardan yana kullandı. 
Renklerde ise beyaz ve siyah öne 
çıktı. Mankenler ise adeta oyuncak 
bebekleri andırıyordu. 

Her yıl moda severlerin merakla beklediği Milano Moda Haftası’na Gucci 
damgasını vurdu. Hem de çorapları ile birlikte. Ünlü markanın Sonbahar / 
Kış 2020 tasarımlarının görücüye çıktığı defilede, çoraplar eleştirmenlerden 
tam not aldı.

MİLANO MODA HAFTASI’NDA 
GUCCİ ÇORAPLARI

Gucci’nin cam bir bölmenin içerisinde birbirinden ünlü mankenlerle sergilediği 
kıyafetlerde çoraplar oldukça dikkat çekiciydi.

Gucci’nin bu yılki çoraplarında dantel 
detayı dikkat çekiyor. Renklerde ise açık 
renkler çoğunlukta. Gucci’nin mankenleri sizce de oyuncak bebeklere benzememişler mi?



OR-AL ÇORAP SAN. ve TİC. A.Ş.
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Geçtiğimiz günlerde gülümseten bir haber 
gazete sayfalarını süsledi. Özellikle ülkece 
zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde böyle 
haberlere çok ihtiyacımız var. Haber Van’dan 

geldi. Erciş ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde yaşayan Mazlu-
me Çağan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve 
üzerine getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, 
evinden dışarı çıkmıyor. Bu süreçte ise çok çalışıp, 
yorulduğunu düşündüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
ile eşi için yün çorap ördü. 

Mazlume Çağan, görüntü almak için gelen basın men-
suplarına büyük bir gururla Sağlık Bakanı ve eşi için 
ördüğü çorapları gösterdi. Yaşlı kadının özenle yaptığı 
çorapları Bakan ve eşine ulaştırıp ulaştıramayacağı 
şimdilik merak konusu.

Hayat eve sığar dedi ve…
Mazlume Çağan´ın kızı Gülşen Günay, annesinin bü-
yük bir özenle çorapları ördüğünü belirterek, “Sağlık 
Bakanı’mızın söylediği bütün kurallara uyarak evden 
çıkmıyoruz. Ben de kendisine olan sevgimden dolayı 
ilk günden bu yana bakanımızın resmini tişörtümde 
taşıyorum. Çalışmalarına ve çabalarına yakından şa-
hidiz. Annem de 65 yaş üstü olduğu için evden çıka-
mıyor. Evde kaldığı zaman içinde Sağlık Bakanımız 
Fahrettin Koca ve eşine, çorap ördü. Bu çorapları 
bakanımıza ulaştıracağız inşallah. Hayat eve sığar, 
biz evdeyiz lütfen sizde evde kalın” dedi.

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden 
çıkmayan 6 çocuk annesi 65 yaşındaki Mazlume Çağan, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca ile eşine, yün çorap ördü. 

SAĞLIK BAKANI VE EŞİNE 
ÇORAP ÖRDÜ
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Ne yazık ki tüm dünya olarak zor günlerden ge-
çiyoruz. Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve sonra-
sında tüm dünyaya yayılan Korona Virüsü insanlığı 

tehdit etmeye devam ediyor. Çorapland ailesi olarak 
bu sayımızın Sağlık sayfasını Korona Virüsü’nden nasıl 
korunmamız gerektiğine ayırdık. 

Ülkece Korona virüsüne karşı ilk andan itibaren aldığımız tedbirler örnek gösterilmeye 
devam ediliyor. Bu süreçte sosyal mesafemize dikkat ederek ve bilhassa maske takarak 
korunmaya devam edeceğiz. 

SAĞLIĞIMIZ İÇİN SOSYAL 
MESAFEYE DİKKAT!

NE YAP-
MALI?

1

2

3

Son günlerde Korona Virüsü’nden korunmak için ne yapmamız gerek-
tiği tüm dünyanın en çok konuştuğu konuların başında geliyor. Tabi ki 
ilk akla gelen kişisel bakım ve temizliğimize özen göstermemiz, doğru 
beslenmemiz. Daha fazlası da var. İşte maddeler halinde Korona Virü-
sü ile savaşırken yapabileceklerimiz:

İlk yapılması gereken ve hayati önem taşıyan 
kuralımız ellerimizi yıkamamız. Bilim insanları 
ellerimizi düzenli ve düzgün bir şekilde yıka-
mamızın Korona Virüsü olma ihtimalimizi ciddi 
anlamda düşürdüğünü söylüyor. Sağlık Bakanlığı 
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 
ellerimizi sık sık en az 20 saniye boyunca ovarak 
yıkamamız gerektiğini paylaştı. 

Öksürürken veya hapşırırken ağzımızı ve burnu-
muzu mendille kapatmaya özen göstermeliyiz. 
Sonrasında yine ellerinizi yıkamayı unutmayın. 
Şayet mendiniz yoksa dirsek içinizi kullanın. 

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan 
kaçının.

Öksüren, hapşıran veya ateşi yüksek olan kişiler-
den uzak durun. Mümkünse bu oran 1 metreden 
daha az olmasın. En az 3-4 adım olmasına özen 
gösterin. 

Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor, 
doğal gıdalardan vazgeçmiyoruz. Hede-
fimiz, bağışıklık sistemimizi güçlendir-
mek. 

Özellikle toplu taşıma araçlarında mas-
ke kullanımına dikkat ediyoruz. 

Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da 
erteleyin. Şayet yurt dışından döndüy-
seniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi 
kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. 
İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz 
girmeyin.

Bulunduğunuz ortamları sık sık havalan-
dırın.

Sık kullandığınız yüzeyleri her gün te-
mizleyin.

Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kul-
lanmayın.

Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslar-
dan kaçının.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı 
tüketin, uyku düzeninize dikkat edin. 

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa 
yaşlılarla ve kronik hastalarla temas 
etmekten kaçının. 

4

5

6
7

8
9
10
11
12
13
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Korona virüsü nedeniyle uzun zamandır evden 
çıkamıyoruz, çıksak bile en kısa sürede işimizi 
halledip eve geri gelmek istiyoruz. Hatta çoğu-

muz evden çalışıyor. Kısacası evlerimiz ofisimiz, ço-
raplarımız ise vazgeçilmezimiz oldu. Sosyal medya 
platformları evde çorapları ile birlikte çekilen pek 
çok kullanıcının fotoğrafları ile doldu, taştı. Kimi 
elinde kahvesi ve kitabı ile çoraplarını kombinlerken 
kimi ise film keyfi yaparken çoraplarını gösterdi. 
Biz de bu süreçte yanımızdan hiç ayrılmayan ve 
bize enerji veren ev çorap kombinlerini sizin için 
derledik. 

Kurallara uyduk ve dünyaca zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde elimizden geldiğince 
evden çıkmadık. Hal böyle olunca sosyal medyamız evde çekildiğimiz fotoğraflarla doldu 
taştı. Çoraplarsa bu fotoğrafların vazgeçilmeziydi.

EVLERİMİZDE ÇORAPLARIMIZ 
VAZGEÇİLMEZİMİZ OLDU

Evde kal hastagi şu sıralar en çok kullanılan hastagler arasında. 
Hal böyle olunca biz de kurallara uyduk ve evde kaldık. Evde 
kalınca çoraplar da saklandıkları yerden çıktılar.

Özellikle rengarenk çoraplar karantina günlerinde sosyal me-
dyanın favorisi oldu.

Kimi elinde kahve ve kitapla çorabını kombinlerken, bu işi 
biraz daha profesyonel yapanlarda yok değildi hani.

...................................................................................
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Çocuklar bu süreçte en tatlı mankenler oldular. Giydiler 
çorapları ve bize poz verdiler. Tabii ki ayaklarında çorapları ile 
birlikte.

Mutfakta, televizyon başında, yatakta evimizin dört bir 
köşesindeydi çoraplar…

Evlerimizden işimizi yaparken çorapsız asla olmaz diyenlerden 
olduk.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................................................
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Evimizin en değerli misafirleri kedilerimiz, köpeklerimizde 
bize en güzel kareleri vermekten çekinmediler.

Evde her türlü aktiviteyi yaptığımız bu günlerde, en büyük 
kurtarıcımız müzikler oldu. Müzik dinlerken çoraplar hep 
yanımızdaydı. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............................................................................................................
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İhracat çakıldı 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıklamasına göre Ni-
san ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatta dü-
şüş tam yüzde 41,4 oldu. Bu çarpıcı durum Türkiye’nin 
12 aylık ihracat değerini tam yüzde 3,7 oranında düşür-
dü. Sadece Mart ve Nisan 2020 performansı sebebiyle 
genel ihracatımızda kayıp 15 milyar doları aştı.
Hazır giyim sektörü ihracatı ise Ocak- Nisan 2020’de 
(yani sadece 4 ayda) bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 20,1 geriledi. Kayıp 1 milyar doların üzerine çıktı. 
Elbette bu veriler çok anlamlı değil çünkü yılın ilk dört 
ayında iki ay neredeyse bütün Avrupa Türkiye ile birlik-
te eve kapandı. 

Çorap da nasibini aldı
Doğal olarak bu dalgadan çorap ihracatı da nasibini 
aldı.  Nisan ayında çorap sektörünün ihracatı 2019 
yılının Nisan ayına göre tam yüzde 62,7 oranında azaldı. 
Ocak – Nisan dönemi ele alındığında Çorap sektörünün 
İngiltere’ye ihracatı yüzde 33, Fransa’ya ihracatı ise 
yüzde 35 geriledi. Sektörün en çok ihracat yaptığı ilk 10 
ülke içinde ise kayıp yüzde 20 oldu. Bu veriler tarihe not 
düşülecek nitelikte dikkat çekici. Umalım ki bu yüzyıl 
için başka bir tarihi dönem yaşanmasın. 

Hiç şüphe yok Covid-19 sürecini yaşayanlar dünyanın ancak 100 yılda bir yaşadığı bir 
döneme denk gelmiş oldular. Çin’de başladığında bir televizyon haberi durumundaki 
Covid-19 önce İran’a oradan Avrupa’ya en son olarak Amerika kıtasına ulaşarak 
kuşağımızın unutamayacağı türden bir yıkım yarattı. Covid-19’un yarattığı psikolojik ve 
toplumsal yıkımlar bir yana ekonomi de bıraktığı iz rakamlara tarihi bir biçimde yansıdı.  

ÜLKELER
ALMANYA
İNGİLTERE
FRANSA
HOLLANDA
İSPANYA
İSVEÇ
İTALYA
BELÇİKA
ABD
POLONYA
TOPLAM

2018
217.997
260.409
118.793

71.504
50.974
33.402
31.337
26.802
19.421
15.113

1.087,065

Birim: 1.000 $

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Sistemi

2019
214.795
245.579
120.835

72.940
52.596
33.840
31.850
28.683
21.947
16.123

1.100,607

2019
Ocak-Mayıs

80.726
93.039
44.108
26.703
17.544
12.323
13.500
11.464

7.508
5.863

420.606

2020
Ocak-Mayıs

64.752
52.535
27.628
20.521
12.708
11.125
10.798

8.668
6.339
5.628

303.256

DEĞİŞİM
-1,5%
-5,7%
1,7%
2,0%
3,2%
1,3%
1,6%
7,0%

13,0%
6,7%
1,2%

DEĞİŞİM
-19,8%
-43,5%
-37,4%
-23,2%
-27,6%

-9,7%
-20,0%
-24,4%
-15,6%

-4,0%
-27,9%

PAY
21,4%
17,3%

9,1%
6,8%
4,2%
3,7%
3,6%
2,9%
2,1%
1,9%

100,0%

TÜRKİYE ÇORAP İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE

AYLIK BAZDA TÜRKİYE ÇORAP İHRACATI

AYLAR
Birim: 1.000 $
Çorap İhracatı

2019
88.304

2019
78.827

2019
85.073

2019
74.644

2019
93.758

Değişim %
3,1%

Değişim %
1,3%

Değişim %
-26,3%

Değişim %
-62,7%

Değişim %
-54,9%

Ocak
2020

91.048

Şubat
2020

79.838

Mart
2020

62.724

Nisan
2020

27.857

Mayıs
2020

42.282

TARİHİ GÜNLER VE 
İHRACATTA TARİHİ VERİLER
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Çoraplar… Özellikle son 
yıllarda gardırobumuzun 
vazgeçilmezi arasında yer 
aldı. Artık sadece ayakla  

         rımızı soğuktan korumakla 
kalmıyorlar. Aynı zamanda o 
günkü kombinimizi de onlarsız 
tamamlayamıyoruz. Bazen spor 
ayakkabımızın içine giydiğimiz 
renkli çizgili bir çorap, bazen de 
eteklerimizin altında bir opak ço-
rap. İşte tamda bu noktada çorap 
markalarının tasarım ve Ar-Ge’ye 
artık daha çok yatırım yapıyor 
olmaları gelinen noktanın en 
büyük nedenleri arasında. Tüm bu 
özelliklerinin yanı sıra çorapların 
günümüzde hayatımıza aynı za-
manda neşe kattığını söylersek ne 
dersiniz? Evet, yanlış duymadınız. 
Tasarımın ve Ar-Ge’nin gücü ile 
neşeli çoraplar, moralimiz bozuk 
olduğu anlarda, biraz farklılık 
istediğimiz o sıkıcı günlerde bizleri 
gülümsetiyor.
Hayatımıza enerji veriyor. Örneğin, 

Hem yaz hem de kış aylarında ayaklarımızı soğuktan, sıcaktan, nemden ve 
terden koruyan ürünler arasında yer alan çorapların tüm bu özelliklerinin 
yanı sıra aynı zamanda hayatımıza neşe kattıklarını söylesek…

BU ÇORAPLARA ÇOOOOK 
GÜLECEKSINIZ

Chatty Feet markası sözlerimizi 
kanıtlıyor. Marka, kocaman gülüm-
seyen hatta tabiri yerindeyse kah-
kahalar atan figürleri çoraplarında 
kullanmayı tercih ediyor. Firma 
çoraplarına isim bile veriyor. 
Miko, Murdoc gibi isimler 
ayaklarımızda bizimle birlikte 
geziyor, dolaşıyor. Onlara 
baktıkça gülümsememek işten 
bile değil. Kalse çoraplarını da 
es geçmemek lazım. Kuzuları 
çoraplarında kullanmaktan 
çekinmiyorlar mesela. Hem 
de komik ve eğlenceli 
yazılarla birlikte. Ayak 
parmaklarımızın hep-
sini geçirebildiğimiz 
çoraplarda oldukça 
eğlenceli. Her birini 
saymakla bitmez kuş-
kusuz. Ortak yönleri 
ise bizleri giydikçe ve 
baktıkça mutlu ediyor 
olmaları. Hepsine se-
lam olsun o halde.
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Hosiery Manufacturers Association President İlker Öztaş made special 
statements for the readers of Çorapland magazine. Öztaş said, “We have hope, 
we believe everything will be fine. There is no life without hope.”

“WE HAVE HOPE…
THERE IS NO LIFE WITHOUT HOPE”

In this issue, we hosted our 
President İlker Öztaş. Of 
course, we got together in the 
digital environment due to the 

Coronavirus pandemic, and our 
questions were related to how 
much the hosiery industry was 
affected by the pandemic and 
what would happen afterwards. 
Öztaş, who sincerely answered our 
questions, started his statements 
as follows: “We conducted a 
small survey among the hosiery 
companies. Our companies 
either closed their businesses 
or reduced their production for 
a certain period of time during 
the pandemic. We anticipate a 
reduction of about 20 percent 
by the end of the year. We made 
$1.1 billion in exports last year. 
It seems this figure will drop to 
$ 900 miliion for this year.” İlker 

Öztaş further stated that on the 
other hand, the hosiery companies 
actually had a great chance. We 
continue with his statement: “But 
on the other hand, as you know, 
there is this mask use in the 
industry right now. So the socks 
companies have an advantage at 
the moment. The Ministry also 
approved production of masks on 
the socks machines. Our socks 
machines are suitable for making 
masks and this may be a new 
opportunity for our companies. It 
can open a new door in exports in 
the long run.”
We believe… 
Öztaş further explained; “This 
process also showed us that it 
is very harmful for us to carry 
out our export sales in open 
account. At the moment, there 
is no guarantee that we will 

receive our money. Customers 
have postponed their orders. 
They asked for extra discounts 
in their payments. Especially the 
companies that exported to the UK 
are in big trouble financially. This 
situation taught us that we need 
to guarantee our receivables. We 
should not sell in open account 
to the customer. Plus, when we 
receive an order, we need to 
get a security against the order 
from the customer and work in 
that way. This is an important 
problem. Otherwise, at least we 
have to make a contract with 
customer. Such situations should 
be determined in the contracts so 
that we will not have to comply 
with what the customer says at 
the end.” Öztaş emphasized that 
the hosiery companies were in 
control from the first day and 
explained this situation as follows: 
“Since most of our companies 
are exporting companies, they 
are undergoing certain audits. 
All of our companies work by 
earing masks, visors and keeping 
a social distance. They took the 
necessary precautions from day 
one to prevent the employees from 
spreading the virus.” Finally, we 
would like to thank our President 
once again for his time and we 
want to include the following 
words by our President, which 
made us smile and feel happy: 
“When we look in terms of socks 
companies, there is no closure 
or serious damage due to the 
pandemic so far. They continue 
to operate in a controlled manner 
within the instructions of the 
Ministry. We have hope, we believe 
that everything will be fine. There 
is no life without hope. ”
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A new project was unleashed under the leader-
ship of the Istanbul Chamber of Commerce in 
order to develop School-Industry cooperation 
and to produce qualified labor for the hosiery 

industry. Within the scope of the project, patrons and 
sector representatives convened at the Istanbul Cham-
ber of Commerce Beylikdüzü OSB Vocational Technical 
Anatolian High School. The committee chaired by İTO 
Board Member İbrahim Doğan Salman also included 
patrons Mustafa Büyükdede and Adil Nalbant who are 
council members of ICC. Hosiery exporters, including 
İlker Öztaş, President of the Hosiery Manufacturers 
Association, also attended the meeting. The agenda at 

The committee visited the school’s
workshops 
The second stop of the ICC delegation was Gürpınar 
İMKB MTAL. The committee members, who received 
information from the School Principal Mehmet Ali 
Şahin, visited the workshops of the school providing 
education on mainteance and repair of medical de-
vices and chemistry. The committee also examined 
the liquid soap and surface cleaners produced by the 
students of the school under the brand ‘Gürpınar’. It 
was noted that the school’s branded products were 
purchased by many institutions and organizations.

the meeting where School Principal Ziyattin Eldemir 
provided information about the opportunities of the 
school and projects regarding vocational education, 
was again the lack of qualified labor. Industrialists 
noted that they had difficulty in finding both labor and 
foremen in socks production. Industrialists stated 
that they employ foreman in socks production with 
a fee of 10 thousand TL, and said, “We need young 
people who know the pattern, yarn and machine. 
Graduates are not enough for our industry. 7 socks 
factories in this area are able to employ 80 percent 
of the graduates of this school immediately. We are 
trying to produce labor with a 3-month training”. 

One of the most important problems of the hosiery industry is the lack of 
qualified manpower. A large number of non-governmental organizations, 
especially the Hosiery Manufacturers Association, are working hard for a long 
time to eliminate this problem. Recently, a new project was unleashed under the 
leadership of the Istanbul Chamber of Commerce to achieve this goal.

THE GOAL İS TO CREATE AQUALİFİED 
LABOR İN THE HOSİERY İNDUSTRY

İlker Öztaş, the President of Hosiery Manudactureres Association and hosiery exporters attended the gathering. Visiting the 
school workshops, the committee, discussed what can be done to produce qualified labor.
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1001 GÜZEL SÖZDEN
SEÇKİLER

“Hayatta kalabilen en güçlü olan tür değildir, en zeki olandır. Değişime en çok 
adapte olabilendir.”

Charles Robert Darwin

“Hayat, bisiklete binmek gibidir. Dengede kalmak için hareket etmek zorundasınız.”
Albert Einstein

“Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün 
yarına dünle beslenerek yol alır.”

Bertolt Brecht

“Küçük işlere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.”
Eflatun

“Mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır.”
B.Goddar

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

F. Scott Fitzgerald

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

Nietzsche

“Kirli bir suyu içine katıyorsan, temiz kalabilmek için deniz olmalısın.”
Dostoyevski

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

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

“Bir şeyi sevmenin en kestirme yolu, bir gün yok olacağını bilmektir.”
Gilbert K. Chesterton

“Dünyayı değiştirmek için yorulma, önce kendini değiştirmek zorundasın.”
Miguel Angel Ruiz
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ARKA
KAPAK

 Nylon 6.6 Tekstüre İplik  Nylon 6.6 Mikrofilaman Tekstüre İplik
 Nylon 6.6 + Spandex (puntalı)  Nylon 6.6 + Spandex (gipe iplik)

 Nylon 6 Tekstüre İplik  Nylon 6 + Spandex (puntalı)  Nylon 6 + Spandex (gipe iplik)
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