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BAŞKAN

ÇORAP SEKTÖRÜ AR-GE VE 
TEKNOLOJİ İLE BÜYÜMEYE 
DEVAM EDİYOR

İlker Öztaş
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Sadece çorap sektörümüzde değil, ülke ihracatımızda da 
her ay yaşanan artış bizleri sektör temsilcileri olarak mut-
lu ediyor. Ağustos ayında ülke geneli ihracatımız, Genel 
Ticaret Sistemi’ne göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 
yüzde 1,7 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. Yılın ilk 8 ayında ise ihracat yüzde 2,9 artış ile 
117,3 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracat da 180,1 
milyar dolar oldu. Bu muazzam bir başarı. 

Çorap sektörü olarak ülkemizin kazandığı bu başarı iv-
mesini daha da yukarıya taşımak için elimizden gelen 
tüm gayret ve çabayı gösteriyoruz. Türkiye, Çin'in ardın-
dan dünyanın ikinci büyük çorap tedarikçisi durumunda. 
Geçen yıl yaklaşık 15 milyar dolar olan dünya çorap ihra-
catının yüzde 10'a yakın kısmı ülkemizde gerçekleştirildi. 
Ülke istihdamında ve ihracatında önemli bir yere sahip 
olan Türk çorap sektörünün bu başarısının arkasında ya-
tan en önemli argümanların başında Ar-Ge ve teknolo-
jiye yapılan yatırımlar geliyor. Çorap firmalarımız kaliteli 
üretimden asla taviz vermiyorlar. Nitelikli iş gücümüz, 
özgün tasarımcılarımız ve modern makine parkurları-
mızla rekabette önemli bir avantaj sağlıyoruz. Türk çorap 
sanayicileri olarak gururluyuz.

Dergimizin yeni sayısını bu gurur ve mutlulukla arka-
daşlarımız sizler için hazırladı. 2019-2020 Sonbahar Kış 
trendlerinden son yılların favori dizilerinde kullanılan ço-
raplara kadar pek  çok  eğlenceli ve keyifli dosya sizleri 
bekliyor. Ayrıca Akasya Asıltürkmen’le yapılan röportaj 
da sektörümüzün geldiği noktayı gözler önüne seriyor. 
11-14 Ağustos tarihleri arasıda ABD’de düzenlenen Magic 
Fuarı da bizler için önemliydi. Dünyanın en büyük hazır 
giyim fuarlarından biri olan Magic’te Türk firmalarının alı-
cıların yoğun ilgisi ile karşılaşması bizleri sevindirdi. Top-
lamda 33 firmanın katılım sağladığı fuara ilişkin ayrıntıları 
da yine dergimizin sayfalarında bulabilmeniz mümkün.  

Kısacası bizler yılmadan azim ve kararlılıkla dünyanın dört 
bir yanını dolaşmaya ve sektörümüzü tanıtmaya devam 
ediyoruz. Bir diğer sayımızda görüşmek üzere...

Sevgiyle kalın





ABD - Türkiye ArAsınDA 
yeni Bir Dönem 
BAşlıyor

DÜNYADAN
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Almanya'da özel sektörün ekonomik aktivitesini 
ölçen ve büyüme tahminleri için önemli göster-
gelerden olan bileşik PMI, Eylül'de 6,5 yıldır ilk 
kez 50 puan seviyesinin altına geldi. Markit'in 
hazırladığı ve imalat ile hizmet sektörlerini bir 
arada  değerlendiren flash Bileşik PMI, Eylül 
ayında Nisan 2013'ten bu yana  ilk kez 50 puan 
seviyesinin altına inerek 51,7 puandan 49,1 pu-
ana  düştü. Analistler ise bileşik PMI'nın Eylül'de 
51,5 puan olmasını  bekliyorlardı. IHS Markit 
ekonomisti Phil Smith yaptığı değerlendirmede, 
"Alman  ekonomisi yılın son çeyreğine doğru 
giderken topallıyor ve bu rotada  ilerlendiği tak-
dirde 2019 sonundan önce herhangi bir büyüme 
görülemeyebilir" diye konuştu. Eylül ayında ima-
lat PMI, son 10 yılın en düşük seviyesi olan 41,4  
puana gerilerken, hizmet PMI da 54,8 puandan 
52,5 puana geriledi.

Fransa'nın Strazburg şehri 2025'te dizel araçları trafikten ta-
mamıyla men etmeye hazırlanıyor. 1 Ocak 2021'den itibaren 
kademeli olarak uygulanacak yasak, havayı en fazla kirleten 
araçların şehirde oluşturulacak bölgelere girmesini engelleye-
cek. Fransa'da 5 seviyeden oluşan Crit-air adlı hava kirliliği 
ölçüm cetvelinin en yüksek seviyesinden başlamak üzere 
çevreyi en az kirleten dizel araçlara doğru işleyecek yasak 
2025'te tüm dizel araçları kapsamış olacak. Avrupa Komisyo-
nu özellikle Azot Dioksit (NO2) seviyeleri konusunda Fransa'yı 
belirlenen sınırlara uymamaktan dolayı eleştiriyor. Araçların 
egzoz borularından çıkan bu mikropartiküller Paris, Marsilya, 
Lyon ve Strazburg gibi ülkenin en büyük şehirlerindeki hava 
kirliliğinde başlıca rolü oynuyor. Strazburg'daki kademeli ya-
sak takvimi Paris ve Grenoble'da da uygulamaya sokulmuş 
durumda. Dizel bir araç eş değer benzinli versiyonuna göre 
tam altı kat daha fazla Azot Dioksit'in havaya karışmasına 
neden oluyor. Araştırmalara göre Strazburgluların üçte biri 
Avrupa hava normlarını karşılamayan bir sokakta yaşıyor. 
Fransa Kamu Sağlığı Ajansı'na göre havada bulunan bu parti-
küllerden dolayı ülkede her yıl 48 bin kişi hayatını kaybediyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Ağus-
tos ayı Ekonomik Duyarlılık Göstergesi (ESI), 
hafif bir yükselişle Euro Bölgesi'nde 0,4 puan ar-
tarak 103,1’e Avrupa Birliği'nin genelinde ise 0,6 
puan düşüşle 101,4'e geriledi. Rapora göre Euro 

ABD tarafından hazırlanan ve ikili ticaret hacminin 100 
milyar dolara çıkarılmasını öngören 'serbest ticaret 
anlaşması' paketinin Türkiye'ye sunulması bekleni-
yor. Edinilen bilgilere göre, hazırlanan 'serbest ticaret 
anlaşması' paketinin çerçevesini Türkiye-ABD ticaret 
hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması oluş-
turacak. Paket içerisinde Türkiye'ye Patriot füze sa-

vunma sisteminin satışı, F-35 programına ilişkin yeni 
tekliflerin sunulması ile alüminyum ve çelikten alınan 
gümrük vergilerinin düşürülmesi gibi konu başlıkları 
yer alacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme ya-
pılmasına ilişkin mutabakata varıldığı ve görüşme için 
planlamaların yapıldığı da öğrenildi.

Alman ekonomisi 
için kötü haber geldi

Ekonomik Duyarlılık Göstergesi arttı

Fransa dizel araçları trafikten men edecek

Bölgesi'nde kaydedilen belirgin güven artışı sanayi 
ve perakende ticaretinden kaynaklandı. Ancak tü-
keticilerin hizmet ve inşaat sektörüne olan güveni 
önemli ölçüde kötüleşti. En büyük artış İspanya'da, 
İtalya düşüş trendinde, Fransa beklenenin üzerin-
de Euro Bölgesi ekonomileri içerisindeki en büyük 
ESI artışı 1,9'la İspanya'da kaydedildi. Almanya + 
0,4 ile göreceli yükseliş gösterirken Fransa + 0,1 
ve Hollanda da + 0,2'lik bir artış yaşandı. Hükü-
met krizinin yaşandığı İtalya'da ise - 0,9 oranında 
bir düşüş görüldü. Sanayi güven endeksindeki + 
1,4'lük artışın Temmuz ayında yaşanan sert düşü-
şü kısmen telafi ettiği dile getirildi.

DÜNYADAN

ABD- Türkiye arasında yeni bir 
dönem başlıyor



SİZ İSTEYİN

                 TAGSON YAPSIN

GÖZTEPE MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ, NO:122 K.5/19
BAŞKULE PLAZA BAĞCILAR, İSTANBUL,TÜRKİYE

ETS PAZARLAMA
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TÜRKİYE'DEN

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel veri ihlalini 
yapan kurum ve kuruluşlara yüzbinlerce liralık para 
cezaları kesti. Cep telefonuna izinsiz mesaj gönderen 
şirketten öğrencisinin sınav sonucunu izinsiz payla-
şan üniversiteye kadar onlarca kuruma ceza yağdı. 
Kurulun internet sitesinde duyurulan kararlarla, ki-
şisel verileri ihlal eden kurum ve kuruluşlara toplam 
195 bin TL idari para cezası kesildi. KPMG Türkiye 
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Başkanı Sinem Can-
türk, kişisel verilerin korunması konusunun, tüm sek-

törlerde ve süreçlerde bakış açımızı değiştirmemizi 
gerektirdiğini vurguladı. Cantürk, “Eskiden müşterile-
rimizin verilerine ‘kendi’ verilerimiz gibi davranırdık, 
ama bu verilerin ‘bizim’ olmadığını, sadece belirli bir 
amaç için bize verildiğini ve o amacın dışına çıkma-
mamız gerektiğini kabul etmeliyiz” dedi. Cantürk, 
“Kişisel veriler konusunda bakış açımızı radikal şekil-
de değiştirmeliyiz ve bu konuyu ‘kişisel’ bir hak ola-
rak görmeliyiz. Ama bu değişimin zaman alacağını 
şimdiden kabul etmemiz gerekli” ifadelerini kullandı.

Fitch Ratings'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
(EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, 
Türkiye'nin kredi notu açısından güçlü yönlerinin 
farkında olduklarını belirterek, "Eğer ekonomi 
uzun süre bu şekilde pozitif yönde ilerlemeye 
devam ederse, o zaman ilk yapılacak şey not gö-

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan E-belediye 
Bilgi Sistemi Projesi, tüm belediye işlemlerini tek 
veri tabanı altında toplayarak yılda 3 milyar lira 
tasarruf sağlayacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan E-belediye 
Bilgi Sistemi Projesiyle, belediyelerin tek veri taba-
nında ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm 
iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapabilmesi ve 
yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa 
sunulması sağlanıyor. Bu sayede vatandaşlara dö-
nük hizmet süreçleri basitleşirken, kamu kurumları 
ile yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı 
yapılabiliyor. Sistem ile vatandaş odaklı yerel yö-
netim yapısı oluşturularak, vatandaşların yerel 
yönetim hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin 

E-belediye ile yılda 3 milyar lira tasarruf

Kişisel veriler koruma altında, ihlallere af yok

Türkiye ekonomisi pozitif yönde ilerliyor

ve kaliteli bir şekilde yararlanması amaçlanıyor. 
Sistem ayrıca, belediyelerin yürüttüğü inşaat izin 

süreçlerini kısaltarak belediyelerde adeta bir sıçra-
ma dönemini de başlatıyor.

rünümünün durağana döndürülmesi olacaktır." 
dedi. Ed Parker, Türkiye'nin makroekonomik 
görünümünün, Türk lirasının aşırı değer kay-
bettiğini ve cari açığın yaklaşık 60 milyar dolar 
seviyesine ulaştığı bir yıl öncesine göre daha 
pozitif olduğunu söyledi. O dönemde cari açığın 

nasıl finanse edileceğine dair belirsizliklerin mev-
cut olduğunu ve resesyona girildiğini anımsatan 
Parker, "Şu an Türkiye'de cari açığın düştüğünü 
görüyoruz. Türkiye cari açıkta ihtiyaç duyduğu 
finansmanı sağlayabildi" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin güçlü yönlerinin farkındayız"
Şu anda enflasyonun düştüğünü ve büyümenin 
iyileştiğini ifade eden Parker, Türkiye'nin kredi 
notu ve not görünümüne ilişkin şu değerlendirme-
lerde bulundu: "Türkiye'nin kredi notu açısından 
güçlü yönlerinin farkındayız. Düşük kamu borcu 
ve dinamik bir ekonomi olması güçlü yanları. Ay-
rıca Türkiye'nin bu zorlu süreçte yolunu bulabile-
ceğine inanıyoruz. Son veriler de bu görüşümüzü 
destekler nitelikte. Eğer ekonomi uzun süre bu 
şekilde pozitif yönde ilerlemeye devam ederse, o 
zaman ilk yapılacak şey not görünümünün dura-
ğana döndürülmesi olacaktır." 
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SEKTÖRDEN

Penti, Türk Hava Yolları’nda görevli kabin ve yer 
hizmetleri personeli için özel tasarım çorap kolek-
siyonu hazırladı. Penti, Türk Hava Yolları kabin ve 
yer hizmetleri personeli için 3 farklı tipte çorap 
hazırladı. Mat 20 Külotlu, Mat 20 Pantolon Çora-
bı ve Konfor-Destek külotlu çorabı olmak üzere 
farklı beden seçenekleriyle hazırlanan çoraplar 
için duman rengi tercih edildi. Bilekten yukarıya 
doğru, kademeli olarak azalan sıklıktaki yapısı 

sayesinde, kan dolaşımını hızlandıran çoraplar 
arasında yer alan konfor-destek külotlu çorabı, 
bacaklarındaki ağrı ve şişlikten şikâyet edenler 
ile uzun süre hareketsiz kalan ve seyahat halin-
de olan kadınlar için uzman tavsiyesi içeriyor. Isı 
dengeleyici özelliği sayesinde bacakların nefes 
almasını sağlayan çoraplar aynı zamanda antis-
tatik özelliği ile kıyafetlerin çoraba yapışmasına 
engel oluyor.

17-23 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen 
Milano Moda Haftası birbirinden ünlü isimleri bir 
araya getirdi. Bu isimlerden biri de Katie Holmes 
oldu. Holmes, kırmızı elbisesi ve şeffaf puantiyeli 
çorapları ile Milano Moda Haftası’na damgasını 
vurdu. Ünlü ismin topuklu ayakkabıları ile muh-
teşem bir kombinasyon oluşturduğu çorapları 
bu yılın 2019 2020 trendlerini de gözler önüne 

seriyor. Dünyaca ünlü pek çok moda evi Son-
bahar ile birlikte topuklu ayakkabılarla sadece 
şeffaf değil, birbirinden renkli çorapların kombi-
ne edileceğini açıklamış ve defilelerinde de bunu 
göstermişlerdi. Milano Moda Haftası’nda da pek 
çok kıyafette çorapların ayakkabılarla kombine 
edildiğini gördük. Bu sezon bol bol Holmes’ı ta-
kip edecekmişiz gibi gözüküyor. 

Avrupa pazarının en büyük tedarikçisi olan Türk 
firmaları uluslararası birçok markanın üretim üssü 
oldu. Geçen yıl 1,5 milyar çift çorap üreten Türk 
çorapçıları yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde etti. 
Rakamlara bakıldığında Türkiye, Çin'in ardından 
dünyanın ikinci büyük çorap tedarikçisi durumun-
da. Geçen yıl yaklaşık 15 milyar dolar olan dünya 
çorap ihracatının yüzde 10'a yakın kısmını Türkiye 
gerçekleştirdi. Konuyla ilgili konuşan Aytuğ Çorap 
Genel Müdürü Saim Alikaya ülke olarak tekstil 
konusunda oluşan know-how’ı çorap alanında iyi 
değerlendirdiklerini ifade ederek “yüksek teknolo-
jiye dayalı üretim süreçleri, kaliteli hammadde ve 
rekabetçi fiyatlarla, Avrupa pazarında hakim hale 

Türk çorapçıları Avrupa pazarının lideri

THY’nin yeni üniformalarına özel tasarım çoraplar

Milano Moda Haftası’na çorapları ile 
damgasını vurdu

geldiklerini söyledi. Alikaya “Avrupa fiyat odaklı 
olduğu kadar kalite odaklı. Dünyaca ünlü birçok 
markanın private label üretimi bizim makineleri-
mizde gerçekleşiyor. Elde edilen gelir ülkemiz adı-
na sevinç verici ancak bizim onlara 1 dolar altına 
sattığımız çorapları onlar ülkelerinde 10-20 dolar 
arasında fiyatlara rahatlıkla satabiliyor. Bu da bize 
dünya genelinde markalaşmanın ne denli önemli 
olduğunu gösteriyor. Aytuğ Çorap olarak biz de iyi 
üretim yaparken dünya çapında bir marka olmak 
için adımlar atmaya başladık. Özellikle perakende 
sektöründe Avrupa’dan mı başlamak daha uygun 
olur Türkiye’den mi bunun analizlerini yapıyoruz” 
şeklinde konuştu.



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

Ücretsiz myGrozBeckert Uygulaması

Groz Beckert Turkey Tekstil Makine Parç.Tic.Ltd.Şti.
Gen.Ali Rıza Gürcan Cad. 
Alparslan İş Merkezi No: 29 / 1-2-3 
34169, Merter, İstanbul, Türkiye

T: 0212-9246868  |  F: 0212-9246869

info.turkey@groz-beckert.com   www.groz-beckert.com 
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BİRLİKTEN HABERLER

TİM, KOBİ düzeyindeki firmaların ihracata özendirilmesi ve uluslararası arenada farkındalık 
oluşturmak amacıyla KOSGEB ile işbirliği anlaşması imzaladı. "TİM-KOSGEB İhracata İlk Adım 

Seferberliği İşbirliği Protokolü" ile ihracat yapan ve ihracata başlayacak KOBİ'lere 6 farklı 
kalemde 300 bin liraya kadar destekler sağlanacak.

61 ihracatçı birliği, 13 genel sek-
terliği ve 27 sektörü ile 85 bine 
yaklaşan ihracat ailesinin çatı 
kuruluşu Türkiye İhracatçılar 

Meclisi, ihracata yeni başlayacak 
KOBİ'lerin tüm ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek amacıyla KOSGEB ile 
güçlerini birleştirdi. TİM’in, KOBİ 

düzeyindeki firmaların ihracata 
özendirilmesi ve uluslararası arenada 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
KOSGEB ile iş birliğine imza attığı 
töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan’ın teşfifleriyle gerçek-
leşti. TİM Başkanı İsmail Gülle ve 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt’un imzaladığı protokolle ilk 
kez yurt dışına çıkacak KOBİ’lere 
veya yurt dışı pazar payını arttırmak 
isteyen işletmelere 300 bin TL destek 
verilecek. Program kapsamında 
KOBİ'lere, personel gideri desteği, 
yazılım ve donanım giderleri desteği, 

İhracata İlk adım 
seferberlİğİ başladı
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tanıtım giderleri desteği, yurt dışı 
fuar ve seyahat giderleri desteği, test, 
analiz ve belgelendirme giderlerine 
yönelik destek ve hizmet alımı gider-
leri desteği olmak üzere 6 başlıkta 
destek sağlanacak.

KOBİ’lere 1,7 Milyar TL
İmza töreninde bir konuşma yapan 
Bakan Varank, Türkiye’de yaklaşık 
3,5 milyon işletmenin faaliyet 
gösterdiğini belirterek, “Bunların 
yüzde 99’unu KOBİ’ler oluşturuyor. 
Bakanlık olarak KOBİ’lerin, ekono-
mimiz için öneminin farkındayız. 
İlgili kuruluşumuz KOSGEB, Türkiye 
sathına yayılmış 92 müdürlüğü 
ile KOBİ’lerin büyümesine ciddi 
katkılarda bulunuyor. Bu kapsamda; 
sadece 2019 yılında, KOBİ’lerimize 1,7 
milyar Lira tutarında destek sağladık. 
Sağladığımız destekler, önümüzdeki 
aylarda elbette devam edecek” dedi. 
Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ilk Kalkınma Planı’nda 
ihracat hedefini 226 milyar dolar 

olarak belirlediklerini hatırlatarak, 
“Protokolü imzalanacak destek 
programının amacı, KOBİ’lerin bu 
ihracattaki payını, yüzde 60’lara 
çıkarmaktır” diye konuştu.

Uluslararası pazarda
iş birliği yapmalıyız
Törende konuşan Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Türkiye ekonomi-
si daha çok küçük girişimcilerden 
oluştuğunu, ABD ekonomisinin çok 
büyük miktardaki siparişleri için bir 
araya gelmeye ihtiyacı bulunduğunu 
vurgulayarak, “Bizim artık bu firma-
larımızı bir araya getirerek, büyük 
montanlı siparişleri ortak üretmemiz 
gerekiyor. Bu iş birliği çok önemli. 
Artık bir birimizin rakibi değil ulus-
lararası pazarda ülkemizin önüne 
açacak iş birliği yapmamız gerekiyor. 
Devlet her türlü imkânla bizleri, 
sizleri donatıyor. Yeter ki bunu kul-
lanmak için istekli olalım. Biz devlet 
olarak bakanlar olarak el birliğiyle 
sizleri desteklemeye hazırız” diye 
konuştu.
2019’un ilk 8 ayında 12 bin firma ih-
racat ailesine katıldı TİM Başkanı İs-
mail Gülle, törende yaptığı konuşma-
da, ihracatın Türkiye ekonomisi için 
önemine işaret ederek, ihracata yö-
nelen KOBİ'lere sağlanan desteklerin 
stratejik mahiyette olduğuna dikkati 
çekti. Gülle, 2018’de Türkiye'nin ma-
ruz kaldığı kur saldırılarının olumsuz 
etkilerini karşılamada, ihracatçıların 
ciddi bir direnç gösterdiğini belirte-
rek, "Bu durum, başta KOBİ’lerimiz 
olmak üzere, memleketimizin dört 
bir yanındaki işletmelerimiz için ger-
çek manada bir ihracat seferberliğine 
dönüşmüştür. 2019’un ilk 8 ayında 
12 bin firma ihracat ailesine katıldı" 
dedi. Bu yılın ilk 8 ayında 12 bin 
firmanın ihracat ailesine katıldığını 
aktaran Gülle, "Bu firmalarımızın 
tam 2,2 milyar dolar ihracata imza at-

TİM Delegeler Çalıştayı’nın 3’üncüsü Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 
katılımıyla gerçekleşti. İhracat ailesi, talep ve çözüm 
önerilerini direk olarak bakanlara iletme fırsatı buldu.  

Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı İlker 
Öztaş, TİM Delegeler Çalıştayı’na katılan 

isimler arasındaydı. 

maları, bizler için son derece büyük 
bir mutluluk, bir gurur kaynağı. Kök-
lü firmalarımız ile birlikte ihracata 
başlayan KOBİ’lerimiz, geçtiğimiz 
yıl 168 milyar dolar olan ihracatımı-
zı Ağustos ayında 12 aylık periyotta 
180 milyar dolara taşımayı başardı" 
bilgilerini verdi. Türkiye'de başlatılan 
ihracat seferberliğini ülke sathına 
yaymak istediklerini anlatan Gülle, 
"Bir gün 3,5 milyon KOBİ’nin ihracat 
ailesine katılmasını görmek TİM 
olarak en büyük en büyük hedefimiz-
dir. Bu hedef çerçevesinde bugüne 
kadar birçok yeniliği hayata geçirdik" 
ifadelerini kullandı.
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BİRLİKTEN HABERLER

Büyüklüğü, katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla ABD’nin ve dünyanın en önde gelen moda fuarlarından 
birisi olan Magic fuarı 12 – 14 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Fuara katılım sağlayan Çorap 
URGE Komitesi Başkanı Özkan Karaca, “Magic Show’u tıpkı öncekilerde olduğu gibi tanıtım için yine 

çok etkili kullandık. Sonuçlarını da en kısa zamanda alacağımıza inanıyorum” dedi.

ABD’nin Las Vegas kentinde 
11 – 14 Ağustos tarihlerinde 
düzenlenen ve alanında dün-
yanın en büyük hazır giyim 

fuarlarından biri olan Magic Show’a 
katılan Türk firmaları dünyanın dört 
bir yanından gelen alıcıların yoğun 
ilgisi ile karşılaştı. Fuara Türkiye’den 
21’i İHKİB öncülüğünde milli, 12’si 
bireysel olmak üzere toplam 33 firma 

katılım sağladı. İstanbul Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) Başkan Yardımcısı ve Çorap 
URGE Komitesi Başkanı Özkan Kara-
ca,  ABD’nin 1 Eylül’den itibaren Çin 
hazır giyim ürünlerine yüzde 10 ilave 
gümrük vergisi uygulama kararını 
Türk Moda Endüstrisi için fırsata 
çevirmek istediklerini söyledi. Karaca, 
daha şimdiden gelmeye başlayan 

ekstra siparişlerle 2018’de 595 milyon 
dolar olan ABD’ye hazır giyim ihraca-
tını bu yıl 700 milyon dolara çıkarmayı 
öngördüklerini bildirdi.

“ABD pazarından istediğimiz 
payı alamıyoruz”
Karaca, açıklamalarına şöyle devam 
etti:  “ABD, dünyanın en büyük hazır 
giyim ithalatçısı. 2018’de 103 milyar 

MAGIC FUARI YİNE 
ÇORAPÇILARIN GÖZDESİ OLDU



15

dolarla dünya hazır giyim ithalatının 
yüzde 21’ini tek başına gerçekleştirdi. 
Türkiye olarak böylesine büyük pazar-
dan ne yazık ki istediğimiz payı ala-
mıyoruz. 2018’de ABD’ye 595 milyon 
dolar düzeyinde bir ihracatımız var. 
Son 5 yıldır üst üste bir artış trendi ya-
kalamakla birlikte henüz istediğimiz 
seviyede değiliz. 2019’un ilk 7 ayında 
da geçen yılın aynı dönemine göre 
ihracatımızda yüzde 7,1 artış var. ABD,  
1 Eylül’den itibaren en büyük teda-
rikçisi konumundaki Çin’den ithal 
edeceği hazır giyim ürünlerine yüzde 
10 ek gümrük vergisi uygulamaya 
başlayacak. Biz bu durumu fırsata 
çevirmek istiyoruz. Nitekim daha 
şimdiden ABD’den gelen siparişlerde 
bir artış gözlemliyoruz. Ek siparişlerle 
birlikte önümüzdeki 5 ayda çok daha 
iyi bir performans sergileyerek bu yıl 
ABD’ye ihracatımızı 700 milyon dolara 
çıkaracağımızı öngörüyorum.” 

“Magic Show’u çok etkili 
kullandık”
Türkiye’nin 2005’ten önce ABD’ye ha-
zır giyim ihracatının 1,5 milyar doların 
üzerinde olduğunu hatırlatan Karaca, 
kotaların kaldırılması ile pazarda çok 
ciddi kan kaybı yaşadıklarını hatır-
lattı. Özkan Karaca, “İHKİB olarak en 
kısa zamanda yeniden aynı rakamları 
yakalamak için çalışıyoruz. İHKİB 
öncülüğünde milli katılım düzenledi-
ğimiz Magic Show’u tıpkı öncekilerde 
olduğu gibi tanıtım için yine çok etkili 
kullandık. Sonuçlarını da en kısa za-
manda alacağımıza inanıyorum” dedi. 

Türkiye’nin 2018’de ABD’ye 595 milyon dolar düzeyinde 
hazır giyim ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Özkan 
Karaca, “Son 5 yıldır üst üste artış trendi yakalamakla 
birlikte henüz istediğimiz seviyede değiliz. 2019’un ilk 7 
ayında da geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızda 
yüzde 7,1 artış var. Önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir 
performans göstereceğimize inanıyorum” dedi. 
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SEKTÖR

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) iştiraki EKOTEKS 
Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası 
Tekstil Sempozyumu’nda sektörde önümüzdeki 20 yıla damgasını vuracak ‘sürdürülebilirlik’ 
konusu mercek altına alındı. 

2019’da 
toplam 
19 bin 
849 ürün 
‘güvensiz’ 
çıktı

sürdürülebilir Temiz Bir Dünya 
İçin Yeni Yaklaşımlar teması 
ile düzenlenen sempozyumun 
açılışında konuşan İHKİB Başkanı 

Mustafa Gültepe, sürdürülebilirliğin 
küresel moda endüstrisinin üzerinde 
en çok kafa yorduğu konuların başında 
geldiğini hatırlattı. 
Moda endüstrisinin devasa bir üretim 
hacmine sahip olduğunu ve dünyada 
her yıl 55 milyon ton hazır giyim 
üretildiğinin altını çizen Gültepe, bu 
kıyafetlerin yaklaşık 50 milyon tonunun 
aynı yıl çöpe gittiğini vurguladı. Gül-
tepe, şöyle devam etti: “Böyle devam 
edemeyeceği çok açık. Ülkemizden her 
yıl milyarlarca dolarlık tedarik yapan 
küresel markalar önümüzdeki 10 yıl 
içinde tamamen sürdürülebilir ürüne 
dönecekler. Türkiye olarak bu konuda 
rakiplerimize göre avantajlı konum-
dayız. Biz yerli üretimin kalitesine ve 
standartlara uygunluğuna güveniyoruz. 
Ancak Ticaret Bakanlığı’nın denetim-
lerinde ithal ürünlerde ciddi sıkıntılar 
olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin 
2009’dan bu yana yapılan denetimlerde 
yaklaşık 234 ton ithal ürünün ‘kirlilik’ 
denetimini geçemediği için imha 

edildiğini görüyoruz. Öte yandan bu 
yıl ithal ürünlerdeki ‘kirli’ numune ora-
nında dikkate değer bir artış var. Geçen 
yıl yüzde 0,7 olan ‘kirlilik’ oranı bu yıl 
yüzde 1,10’a yükselmiş durumda. Artışın 
nedenlerini ve alınması gereken önlem-
leri mutlaka konuşmamız gerekiyor. 
Bununla birlikte yine Ticaret Bakanlı-
ğımız oyuncak, deterjan, hazır giyim, 
kırtasiye, çocuk ekipmanları, mobilya 
ayakkabı, dekoratif malzemeler, lazer 
ürünler gibi pek çok alanda iç piya-
sayı da denetliyor. 2019’un 9 ayında 
denetlenen toplam 1 milyon 601 bin 
387 üründen 19 bin 849’unun güvensiz 
çıktığını görüyoruz. Bakanlığımızın 
yaptığı bu çalışmalarda etkin sonuçlar 
alınıyor. Halk sağlığı ve güvenliği taviz-
siz korunuyor.”

Organik Türk pamuğu projesi
Sürdürülebilir üretimde söz sahibi 
olabilmek için organik pamuk üretim 
gücünü de arttırmak gerektiğini ifade 
eden Mustafa Gültepe, EKOTEKS’in 
organik pamuk konusunda da önemli 
bir sorumluluk üstlendiğini söyledi. 
Gültepe, ‘Organik Türk Pamuğu Projesi’ 
alt yapısının EKOTEKS tarafından 

tamamlanıp duyurusunun yapıldığını 
bildirdi. Türk Moda Endüstrisi’nin 
ülke ekonomisi için stratejik önemini 
2019 gibi zor geçen bir yılda bir kez 
daha ortaya koyduklarını ifade eden 
Gültepe, sözlerini şöyle noktala-
dı:  “Ülkemizde genel olarak işsizlik 
artarken istihdama can suyu olduk. 
2019’un ilk yarısında 15 bin insanımız 
için istihdam yarattık. Haziran 2019 
itibarı ile üretimde 540 bin istihdama 
ulaştık. 8 ayı 11,8 milyar dolar ihracat 
ile kapattık. Çok az farkla da olsa 
geçen yıldan daha iyi bir konumdayız. 
Kalan 4 ayda daha iyi bir performans 
göstereceğimize ve 2019’u 18 milyar 
doların üzerinde bir ihracat ile kapata-
cağımıza inanıyorum.”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle de konuşmasında 
dünyada çevreye saygılı, sürdürülebilir 
kalkınma ve üretimin öncelikli konu 
haline geldiğini vurguladı.
Gülle, "Türkiye küresel değerler 
konusunda en hassas üretimi yapan 
ülkelerin başında geliyor. Çevreye ve 
doğaya saygı konusunda 'sıfir tolerans' 
iddiamızı sürdürmeye kararlıyız" diye 
konuştu.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LG15xx CORP COMM 12-18_2018-12-05_Pubblicita_ORSAD_CORAPLAND_220x300mm.pdf   1   05.12.2018   16:01:49



18

Dizilerin konusu önemli tabii fakat son yıllarda konularından çok karakterlerin ne 
giydiklerine bakar olduk. Sadece bakmakla da kalmadık, biz de alıverdik ve onlar gibi 

giyindik. Çoraplarsa bu kombinlerin en tamamlayıcı unsuru olmalarından ziyade, çok daha 
fazlasını ifade ettiler zamanla. Ruhu ve rengi oldular. Çorapsız asla diyen dizilere kısa bir 

yolculuğa var mısınız o halde?

Stranger thIngS,
Dark ve Diğerleri…

DOSYA
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Günün yorgunluğunu atmak 
hepimizin isteği… Güne erken 
başlıyor, belki de geç saatlere 
kadar çalışıyoruz. Hal böyle 

olunca eve gidip ayaklarını uzatmak 
ve sevdiği diziyi izlemeyi hayal etme-
yen var mı? Eminiz yoktur. Sözleri-
mizi rakamlar da kanıtlar vaziyette. 
Örneğin online dizi ve film platformu 
Netflix ’in Türkiye’de tamı tamına 
1.5 milyon üyesi var. Televizyon ek-
ranlarının en çok izlenme zamanları 
ise 20.00 ile 23.00 arasında. Yani bir 
film ya da dizi izlemek için en ideal 
aralıklarda.
Fakat biz bu sayımızda sizlere bam-
başka bir konudan bahsedeceğiz. 
Televizyon ekranlarında yahut inter-
nette izlediğimiz dizi karakterlerini 
o kadar benimsedik ve sevdik ki, 

abartısız o kadar aileden biri gibi gör-
dük ki özellikle tekstil sektörünün bu 
durumu fark edip harekete geçmesi 
uzun sürmedi. Dizilerin konusundan 
çok karakterlerin ne giydikleri, nasıl 
kombin yaptıkları arkadaş toplantıla-
rımızda bile gündem oluverince, ünlü 
markalar da dizi sektörüne yatırım 
yapmaya karar verdi ve o çok sevdiği-
miz karakterlerin kombinlerini onlar 
tamamlayıverdiler. Ve böylelikle biz-
ler farkında dahi olmasak da ekranın 
en popüler dizilerinde tercih edilen 
modeller giyim tarzımıza da öncülük 
etmeye başlamış oldu. 
Dizilerde özellikle son yıllarda 
yaşanan şıklık yarışında çoraplarsa 
vazgeçilmeyenler arasında çoktan 
yerini aldı. Kombin tamamlamanın 
çok ötesinde, kimi zaman karaktere 
ruh ve canlılık verdiler; kimi zaman o 
dönemi anlatan en anlamlı argüman 
oldular, kimi zamansa karakterin ki-
şiliğinin izleyicilere geçmesine vesile 
oldular. 

Her Yerde Sen’in renkli 
çorapları
Bir sezondur devam eden romantik 
komedi dizisi Her Yerde Sen, tatlı ve 
içimizi ısıtan hikâyesinin yanı sıra, 
dizi oyuncularının kıyafetleri ile de 
bu yaza damgasını vurdu. Özellikle 
bir türlü kavuşamayan başkahra-
manlar Furkan Andıç ile Aybüke 
Pusat’ın dizide giydikleri şık ve rahat 
kıyafetlerin altına renkli çoraplar 

izleyiciler tarafından o kadar sevildi 
ki… Bu yazın popüler çoraplarının 
renkli olmasında etkileri ne kadardır 
bilinmez ama bir süre daha renkli 
çorap giymekten vazgeçmeyecek-
mişiz gibi duruyor. Aybüke Pusat’ın 
hayat verdiği Selin karakterinin 
elbiselerinin altına kombin yaptığı 
çizgili çoraplarda gardırobumuzun 
favorileri arasındaydı.

Avlu’nun çorapları gücün 
simgesi oldu 
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren 
beğeni toplayan Avlu dizisinin 
3’üncü sezonu Netflix’te izleyicileri 
ile buluşacak. Dizi tutkunları şimdi-
den heyecanlı bir bekleyiş içerisine 
girdi. Demet Evgar, Ceren Moray 
ve Nursel Köse’nin başrollerini 
paylaştığı Avlu, bir hapishane dizisi 
olmasının çok ötesinde kadınların 
gücünü, dayanışmasını ve birlik, be-
raberliği temsil ediyor. Her ne kadar 
hapishane içerisinde şiddet içeren 
görüntüler olsa da, dizi aslında 
özellikle kadına karşı şiddeti kınıyor. 
Karakterlerin kıyafetleri de buna 
göre şekilleniyor. Örneğin Azra ka-
rakterine can veren Ceren Moray’ın 
spor ayakkabısının içerisine giydiği 
diz altı beyaz çizgili soket çoraplar, 
gücün simgesi haline gelmiş durum-
da. Rahat ve sıra dışı bir görünüm 
sergileyen bu çoraplar gençlerin de 
son yıllarda favorisi haline geldi ve 
çok sevildi. 
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4N 1K’nın özgürlükçü 
çorapları
Büşra Yılmaz’ın 4N 1K kitabından 
uyarlanan dizi de gençler tarafından 
çok sevilmiş ve kısa zamanda en 
çok izlenen yapımlar arasında yerini 
almıştı. Kaba hatları ile Yaprak 
isimli genç bir kızın aşk ile yüzleş-
mesi anlatılıyor. 4 erkek ve 1 kızın 
arkadaşlıkları üzerinden birbirinden 
ilginç ve komik olaylar gerçekleşiyor. 
Gençlerin gardırobunda ise spor 
ceketler, gömlekler ve rahat pan-
tolonların yanı sıra renkli çoraplar 
bir hayli dikkat çekici. Başkahra-
man Yaprak, özellikle özgürlüğüne 
düşkün bir genç kız ve mavi renkli 
çoraplara bayılıyor. 

Erkenci Kuş’tan çorap şov
2018 yılının yaz döneminde izleyici-
lerle buluşan ve geçtiğimiz aylarda 
final yapan Erkenci Kuş dizisi, eğ-
lenceli konusunun yanı sıra dizi ka-
rakterlerinin kıyafetleri ile de moda 
dünyasının trendlerini belirleyen 

yapımlardan biriydi. Özellikle dizi-
nin esas kızı Sanem’in her bölümde 
giydiği birbirinden şık ve özgürlükçü 
kombinlerin çok uzun bir süre 
unutulmayacağı ve dizi fanlarının 
gardırobunu süslemeye devam 
edeceği gözüküyor. Sanem’e hayat 
veren Demet Özdemir’in giydiği 
renkli çoraplar, özellikle üniversite 
öğrencilerinin gözdesi ve bu kışa da 
damgasını vurması bekleniyor.

Merhaba, Bartu ben
sarı çoraplarıma selam 
verin
Masum, Binbir Gece, Jet Sosyete ve 
Yalan Dünya gibi izlenme rekor-
ları kıran dizilerden ve Kelebekler 
gibi ülkemizin sinema hafızasına 
kazınmış filmlerden tanıdığımız 
Bartu Küçükçağlayan’ın ‘Bartu ben’ 
dizisi izleyicilerden tam not alan 
yapımlardan. Hem oyuncu hem de 
senaristlik yapan Bartu’nın özellikle 
ayağından hiç çıkarmadığı sarı 
çorapları diziye ayrı bir hava katıyor. 
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Bir ‘az ünlü’nün, az daha ünlü olma 
hikayesinin anlatıldığı ‘Bartu Ben’ 
dizisi Blu TV’nin en renkli yapımla-
rından ve Bartu’nun sarı çoraplarını 
aynı renkte saati ile kombinlemesi 
ise bir hayli dikkat çekici. 

1985 ruhu Stranger Things 
çoraplarında
Netflix’in en çok izlenen yapımla-
rından biri Stranger Things. Öyle ki 
3’üncü sezonunda 40,7 milyon kez 
izlenerek platformun en çok izlenen 
dizisi olmayı başardı. Türkiye’de 
de hatırı sayılır bir izleyici kitlesi 
bulunan dizi, yayınlandığı gün ülke-
mizdeki sosyal medya kullanıcıları 
tarafından en çok konuşulan konular 
arasında yer aldı. Türkiye’de 13 bini 
aşkın Twitter kullanıcısı diziyle ilgili 
15 bin 100 tweet attı. Bu tweetler 46 
milyon kişiye ulaştı ve 53 milyon adet 
etkileşim aldı. 7’den 77’ye her ke-
simden, her yaştan kişinin mutlaka 
izlediği fantastik yapım, konusu ka-
dar çekimleri ve karakterlerin kıyafet 
seçimleri ile de gönüllerde taht kur-
du. Dizi yıldızları 1985 yazında geçen 
yeni sezonda dönemin ruhunu renkli 
kostümleri ve çorapları ile en güzel 
şekilde yansıtıyorlar. Eleven, Steve ve 

Mike diz altı soket çoraplarla, çorap 
seçimimizi çoktan etkiledi bile. 

Sezonun en iddialı yapımı 
Dark
Dönemin ruhunu kıyafet ve çorap 
seçiminde yansıtan dizilerden biri de 
Alman yapımı Dark oldu. Bilimkurgu 
türünün en iddialı yapımlarından 
biri olan Dark, kısa zamanda o kadar 
sevildiki, Dark tutkunları büyük bir 
merak ve heyecanla 3’üncü sezonun 
çıkmasını bekliyor. Kaba hatları ile 
bir çocuğun kaybolması ile başlayan 
olaylar 4 aileyi derinden etkiliyor. 
Fakat burada çok küçük ama bir 
hayli önemli bir ayrıntı var. Olaylar 3 
farklı zamanda birden geçiyor. Yeni 
sezonunda bir zaman aralığı daha 
çıkarsa hiç şaşırmayacağız. 1953, 
1986 ve 2019 yılları arasında gerçek-
leşen olaylarda, kıyafet seçimleri de 
tabii ki bu zaman aralıklarına göre 
değişiklik gösteriyor. Bu durumdan 
çoraplarda nasibini alıyor. Yapımın 
en çok dikkat çeken ve üzerine konu-
şulan sahnesi ise elektrikli sandalye 
görünümünde olan zaman makinesi. 
Ve buraya zorla getirilen çocukların 
çorapları geldikleri dönemin ruhunu 
izleyicilere geçiriyor. 
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Sabrina’nın siyah çorapları 
ürkütücü mü? Asla…
Yarı insan, yarı cadı Sabrina’nın 
hikayesine hoş geldiniz. Aile mirası 
Gecenin Kilisesi ile ölümlü gençlerin 
dünyası arasında kendine yer bul-
maya çalışan Sabrina’nın yaşadıkları 
anlatılmış dahi olsa, diziyi izlemeye 
başladıkça çok daha anlamlı mesaj-
lar almaya başladığınızı fark ediyor-
sunuz. Netflix’ten sadece 2 sezonluk 
onay olan ve Archie Comics’in aynı 
adlı grafik romanından uyarlanan 
dizi de başkahraman Sabrina’nın 
çoğunlukla siyah ve kırmızı renkleri 
tercih ettiği görülüyor. Diz üstü kısa 
eteklerden vazgeçmeyen Sabrina’nın 
çorap seçimi ise çoğunlukla frapan 
siyah düz külotlu çoraplar. Burada 
dizinin de konusuna paralel olarak 
biraz ürkütücü biraz da gizli bir 

özellik katılmak istenmiş ve başarılı 
olunmuş. 

Sarı kimyager tulum ve sarı 
çoraplar
Ve sırada tüm ihtişamı ile Breaking 
Bad var. Yayınlandığı tarihten 
itibaren 5 sezon ve 62 bölüm ile 
Amerika ve Dünya’da en çok izle-
nen diziler arasına giren yapım, 16 
Emmy Ödülü, 8 Satellite Ödülü, 
2 Altın Küre Ödülü, 2 Peabody 
Ödülü kazandı. IMBD en yüksek 
puanlı diziler listesinde halen 
en iyi 2’nci dizi konumunda olan 
yapım, bir lisede kimya öğretmeni 
olarak çalışan Walter White’ın ha-
yatını konu alıyor. White’ın hayatı 
akciğer kanseri olduğunu öğren-
diği gün tamamen değişiyor. Sarı 
kimyager tulumu ile hafızalarımız-

daki ve gönüllerimizdeki yerini hiç 
kaybetmeyen Walter’ın tulumuna 
uygun sarı çorapları da muazzam 
bir görüntü sunuyor izleyicilere. 
Sarı rengi, zekâ ve aklın rengidir. 
Umut, mutluluk ve neşeyi temsil 
etmesinin yanı sıra merak da 
uyandırır. Dizinin stil danışman-
ları tulum ve tuluma uygun sarı 
çoraplarla bu mesajı çok güzel bir 
şekilde vermiş.
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Saplantılı aşkın romantik 
çorapları You dizisinde
Netflix’in en başarılı yapımlarından 
biri olan You dizisi aslında Caroline 
Kepnes’in ‘You’ isimli çok satan 
romanından beyaz perdeye uyarlan-
dı. İkinci sezonunun önümüzdeki 
dönemlerde çıkması merakla bekleni-
yor. Kaba hatları ile kitapçıda çalışan 
Joe’nun Beck isimli bir kadına saplan-
tılı bir şekilde aşık olmasını anlatıyor. 
Dizi aslında romantik bir yapım değil, 
aksine her bölümde artan bir oranda 
çok daha fazla gerildiğinizi hissedi-
yorsunuz. Fakat baş kahramanımız 
Joe, sevdiği kız için ne kadar çok 
insan öldürürse öldürsün romantik 
görünümünden vazgeçemiyor ve bu 
görünümü ona kazandıran en başlıca 
aksesuarlardan biri de çorapları. 
Özellikle kış aylarında ikilinin evde 
geçirdiği zamanlarda kalın ve rahat 
çoraplar içinizi ısıtıyor.

Shelby ailesinin kadınları
gücü ve zekayı temsil ediyor
Son yılların ilginç ailesi ile tanışın; 
Shelby ailesi. 2013 yılında BBC Two 
kanalında yayın hayatına başlayan ve 
aralıksız 4 sezondur devam eden Pe-
aky Blinders’in Shelby ailesi bildiğiniz 
diğer ailelerden biraz farklı. Bir aile ve 
esas itibariyle bir suç draması olarak 
dizi tutkunlarının favori listesinde 
yer alan Peaky Bilinders’ın kadın 

karakterleri dönemin ruhuna uygun 
olarak naylon çoraplardan vazgeçmi-
yor. Shelby kadınları zeki ve güçlü. 
I. Dünya Savaşı’nda erkekler savaşa 
gidince, işler kadınlara kalıyor ve 
kadınlar işleri mükemmel bir şekilde 
idare ediyor. Erkekler savaştayken ka-
leyi ayakta tutmaya çalışan kadınların 
gücü kıyafetlerinde ve özellikle çorap-
larında izleyiciye çok doğru bir şekilde 
aktarılmış. Shelby kadınlarının giydiği 
ceket ve elbise kombinleri günümüz-
de hala geçerliliğini koruyor. 

Aslında her şey 
Gossip Girl ile başladı
Dizi de yer alan karakterlerin giy-
dikleri kıyafetlerin hayatımızın ana 
merkezinde olması aslında yıllar 

öncesine dayanıyor. 2000’li yıllara 
gidiyoruz. 2007 yapımı Gossip Girl, 
yayınlandığı dönem sadece bir 
televizyon dizisi olmakla kalmadı, 
kendi modasını da yaratmıştı. Gossip 
Girl’de karakterler kadar giydikleri de 
haber oluyordu.  New York’un yukarı 
yakasında yaşayan doğuştan şanslı bir 
grup lise öğrencisinin lüks hayatlarını, 
aşklarını ve ayrılıklarını anlatan dizi 
de kullanılan kıyafetler ve aksesuarlar 
hala gençlerin gündemini oluşturu-
yor. Örneğin Blair Waldorf’un saç 
bantlarıyla okul üniformalarına renk 
kattığı görünümler moda sahnesinde 
güncelliğini koruyor. Üniformaların 
altına giyilen renkli külotlu çoraplar 
da etkisini hiçbir zaman kaybetmeye-
ceğe benziyor. 



Bazı insanlar için bazı 
şeyler pek değerlidir. 

Onunla güne güzel 
başlarlar ve günü 

güzel bitirirler. 
Akasya Asıltürkmen 

içinde çoraplar 
böyle… Morali bozuk 
olduğunda, kendisini 

keyiflendirecek bir 
çorap alacak kadar 

çok seviyor. 

"ÇORAPLAR GİYSİMİN

BİR PARÇASI”vazgeçilmez
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Akasya Asıltürkmen diye yazılı-
yor, masmavi gözlü dev kadın 
diye okunuyor. Sözlerimizi 
abartı bulabilirsiniz fakat 

kelimeler inanın bu sefer haklarını 
veriyor ve doğruyu söylüyorlar. Yeni 
sayımız için Kalamış’ta sahil kenarında 
bir araya geldiğimiz ünlü isim içten ve 
samimi açıklamaları ile bizi derinden 
etkiledi ve kendisi ile sektöre, yeni 
planlarına, sosyal medyaya ve tabii ki 
çoraplara dair yaptığımız söyleşimiz 
pek hoşumuza gitti. 
Akasya Asıltürkmen aynı zamanda 
3 yaşındaki dünyalar güzeli Pera’nın 
annesi, tatlı mı tatlı Muni’nin sahibi 
( Muni, Akasya hanımın sevimli kö-
peği ), YouTube’un sevilen ve de takip 
edilen ismi ve başarılı oyunculuğunun 
yanı sıra aynı zamanda bir yazar. Bu 
zamana kadar üç çocuk kitabı çıkaran 
Asıltürkmen’in yeni kitabı ise yolda… 
Kısacası aslında kendisi tam anlamıyla 
mavi gözlü dev bir kadın. Aynı anda 
pek çok işi yapan bu kadının asla 
vazgeçemediği ve deli gibi keyif aldığı 
şeylerden biri ise, çoraplar. Tam anla-
mıyla bir çorap tutkunu… Rengarenk, 
cıvıl cıvıl… Şöyle diyor gülümseyerek: 
“ Çorap seçimlerimde iddialıyımdır. 
Benim için çoraplar giysimin vazge-

çilmez bir parçası. Bir dışa vurum… 
Çoraplar benim için bir zorunluluk 
değil, gereklilik. Çünkü kendimi çok 
iyi hissediyorum”

Akasya Asıltürkmen 
bu sıralarda neler yapıyor?
Az önce YouTube kanalımın çekimin-
den geldim. Kanalım gayet hızlı bir 
şekilde gidiyor. Sadece artık ‘Akasya 
Ana’ olarak değil, ‘Akasya Asıltürkmen’ 
olarak devam ediyorum. Daha önce-
sinde anne bebek tabanlı bir kanalım 
olduğu için anne bebek ve anne çocuk 
içerikleri çoğunluklu olmakla birlikte 
life style çekimler yapıyorum. Bunun 
yanı sıra yeni başlayacak olan bir tiyat-
ro oyunum var. Dört sezondur kapalı 
gişe oynayan ‘İnternette Tanışan Son 
Çift’ oyununu bitirdik, şimdi yeni bir 
oyuna başlıyoruz. Oyuncu kadromuz 
netleşmek üzere. Ama belli olan isim-
ler arasında Neslihan Yeldan var. Çok 
sevdiğim, Şehir Tiyatroları’ndan ödüllü 
Ali Altuğ yönetiyor. Ayrıca ‘Kuş Ağacı’ 
isimli çocuk hikâye kitabım çıkmak 
üzere. Geçtiğimiz sene üç tane çocuk 
kitabım çıktı. Yeni kitabım çıktığı 
zaman yurt içi ve yurt dışı fuarlara 
katılacağım. Çok yoğun bir gündemim 
var kısacası. 

Akasya Asıltürkmen, YouTube 
kanalı için aynı zamanda ürün 

araştırmaları yapıyor ve örneğin 
iki markanın ürünlerini birbirleri 

ile kıyaslıyor. Bu kendisinin de 
ifadesi ile bilhassa markalar için 
doğru bir strateji ve pazarlama. 

Şöyle diyor: “Zamanın ruhu artık 
çok daha farklı. Negatif değilse 

de eleştiriyi kabul edebilen 
ve bundan pay çıkarabilen 
markaların dönemindeyiz. 
Bunu başarabilen ve doğru 
İnfluencer çalışması yapan 

markalar kazanıyorlar. Örneğin 
Penti çok başarılı sosyal medya 

çalışmaları ve lansmanlar 
yapıyor.”
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Bu yoğunluğunuz içerisinde 
aynı zamanda pek çok 
etkinliklere de katılıyorsunuz.
Türkiye genelinde özellikle AVM’ler bu 
konuda gerçekten bir rutin tutturdular. 
Türkiye’nin buluşmak istediği, kavuş-
mak istediği sanatçılarla etkinlikler 
düzenliyorlar. Hem bizim için hem 
de onlar için çok verimli geçiyor. 
Takipçilerimizle, okuyucularımızla ve 
seyircilerimizle bu sayede buluşabili-
yoruz. Özellikle son yıllarda böyle bir 
şeyin olması çok güzel oldu. Aslında 
her iki tarafında ihtiyacını karşıladı. 
Artık starlık kavramı yok. Ünlü olmak 
herhangi bir şey. Çünkü çok kolay. Bu-
nun için okul, konservatuar bitirmeye 

veya bir dizide çok ünlü olmaya gerek 
yok. İnstagram da bir hesabınız olabilir 
ve hesapta paylaştığınız şeyler yahut 
karakteriniz sevilebilir. Bir zamanlar 
Andy Warhol “Herkes bir gün birkaç 
dakikalığına ünlü olacak” demişti ve 
oldu. 

“Herkes değerli ve de biricik”
Ama bana bir yandan evet, 
herkes ünlü olabilir ama 
kaliteli içerik üretmezsen kalıcı 
olamazsın gibi geliyor.
Aslında her şey biraz da 360 derece 
düşünmekten geçiyor. Birkaç boyutlu 
düşünmek gerekiyor. Sadece bir  şey 
olmak bu zamanda çok işleyen bir 

durum değil. Sadece şarkıcı, sadece 
tiyatrocu, sadece ev hanımı yahut sa-
dece bir bankada çalışan bir kişi olmak 
değil, birkaç kimliğe sahip olmak bu 
zamanın ruhu. Öyle olduğunuz zaman 
yaptığınız her şey nitelikleşiyor. Bu çok 
ilham verici ve insanların hayallerini 
gerçekleştirmesi içinde açık bir kapı. 
Şu anda şarkı söylemek isteyen ama 
bunu yapamamış ve içinde ukde kal-
mış bir insan sosyal mecralarda güzel 
güzel şarkılar söyleyip paylaşabilir. Çok 
insan ya da az insan izler. Hiç fark et-
mez. Kendini bir şarkıcı gibi hissedebi-
lir. Bunlar önemli şeyler. Çünkü herkes 
değerli ve de biricik. 

O halde hareket etmek 
başarıyı da beraberinde 
getiriyor diyebilir miyiz?
Bir laf vardır, kervan yolda düzülür. 
Çok düşünmek yerine bazen harekete 
geçmek, enine boyuna düşünüp hiç 
hareket etmemekten çok daha iyidir. 
Mümin Sekman’ın çok güzel bir lafı 
vardır, “uçan serçe duran kartala yeğdir.” 
Yani hareket halinde olmak her zaman 
olasılıkları ve potansiyeli açığa çıkarır. 

Çok güzel söylediniz. 
Bana göre sizin en güzel 
hareketlerinizden YouTube 
kanalınıza geri dönelim. Nasıl 
başladı bu yolculuk?
Aslında bir parça mecburiyetten çıktı 
diyebilirim. O dönemlerde oyunumu 
oynuyordum ve neredeyse artık 6 
buçuk aylık hamileydim. Sahneye 
çıkmam imkansızlaşmıştı. Çünkü artık 
bariz bir karnım vardı. Enerjim yoğun 
ve güçlü olmuş olmasına rağmen artık 
sistem bana diyordu ki, köşene çekil, 
çocuğunu doğur ve otur oturduğun 
yerde. ( gülüşmeler ) Ben bunu yapmak 
istemedim. YouTube’un geçmişi ben 
başladığım zamanlarda 5 seneyi bul-
muştu ama içerik olarak ne yapacağımı 
bilemediğim bir mecraydı. O zaman-
larda her yeni anne adayı gibi internete 
düşmüştüm ve bilgi araştırıyordum. Bu 
konuyla ilgili çok da fazla içerik olma-
dığını fark ettim. İşte o zaman dedim 
ki, neden böyle bir şey yapmıyorum? 
Hem bir şeyi anlatma kabiliyetim var 
hem de bilgiyi paylaşma yeteneğim 
var ve aynı zamanda üniversitede 
eğitmenlik yapıyorum. Böyle bir iş 
benim için biçilmiş bir kaftandı. Bunu 
o zaman eşimle paylaştım. O da bir 

Röportajımıza 
Akasya 
Asıltürkmen’in 
köpeği Muni 
de eşlik etti. 
Akasya hanım 
kadar hareketli 
ve pek enerjik 
olan Muni’ye 
selam ve 
sevgilerimizle.
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GSM operatörlüğü firmasında event ve 
sponsorluk müdürüydü. Dijital mecra-
da çalıştığı bazı arkadaşları vardı. Yani, 
bu işin içerisinde aslında düşünüldüğü 
gibi çok para pul yok. Ben her YouTube 
kanalı açmak isteyen arkadaşıma özel-
likle bu işin masraflı bir iş olmadığını 
sadece biraz gayret ve ciddi bir çalışma 
gerektirdiğini anlatmaya çalışıyorum. 
Biz böyle bir iş ortaklığı yaptık ama 
kendim evde de çekebilirdim. Kaldı 
ki artık kendim evde çekiyorum. Bir 
asistanım var, o da montajını yapıyor. 
Ve ben böylelikle YouTube kanalımı 
‘Akasya Ana’ ismiyle açtım.

“Annelerle aramızdaki bağ 
çok duygusal ve gerçek”
Neden bu ismi kullanmak 
istediniz?
Aslında oyuncu anne ya da acemi anne 
gibi bir isim koyacaktım. Fakat baktım 
ki bütün anneler kapılmış. Durdum 

Akasya Asıltürkmen, masmavi gözleri ve 
pürüzsüz cildi ile harikaydı. Kalamış’ta 
bir araya geldiğimiz ünlü isme sormadan 
edemedik. Neydi yıllara inat güzelliğinin 
sırrı? Şöyle cevap verdi içtenlikle. Hepi-
mizin kulağına küpe olması temennisi 
ile: “Her şeyden önce yaş aldığıma ikna 
olmadığım için sanırım. Sigara içmiyo-
rum, içki neredeyse kullanmıyorum. 
Sosyal içiciyim. Çok kendime dert 
edinmiyorum. Kimsenin derdini üstüme 
yüklenmiyorum. Bol bol su içiyorum. 
Haftada üç kere spor yapıyorum. 
Şimdi aletli pilatese başladım. Çok 
yoran sporların vücudu yaşlandırdığını 
düşünüyorum. Hiçbir şeyi çok yapmak iyi 
değil. Ölçü ve denge çok önemli. Her şeyi 
zamanında ve yerinde yapacaksın. Tıpkı 
sofradan kalkmak gibi. Sofradan pişman 
kalkmak gibi bir şey hayatta bazı şeyleri 
abartmak. O zaman hayattan pişman 
kalkıyorsun. Dozunda bırakacaksın ne aç 
kalacaksın ne de çok doyacaksın.” 

AKASYA 
ASILTÜRKMEN’İN 
GÜZELLİĞİNİN SIRRI

düşündüm ve dedim ki ben ‘Akasya 
Ana’ olarak açayım. Çünkü zaten an-
nelikle ilgili bir iddiam olması için çok 
amatördüm ve bu yüzden kendimle de 
dalga geçerek ‘Akasya Ana’ ismiyle bir 
kanal kurdum ve içerik üretmek için 
çalışmaya başladım. O kadar işime ya-
radı ki, hem bu süreçte çok bilgilenmiş 
oldum çünkü içerik üretmek için harıl 
harıl çalışmak gerekiyordu hem de 
hamile ya da lohusa ya da birkaç aylık 
hamile olduğum halde kendimi dışlan-
mış köşede yada bir şey yapmıyor gibi 
hissetmedim. Bence hiçbir anne öyle 
hissetmemeli. Çünkü yapacak her şey 
her zaman bulunur. Annelik zaten çok 
güzel bir görev. Ama benim gibi hayatı 
boyunca çalışmış bir insanın birden 
bire hepsini bırakıp anne olması biraz 
güçtü. Ben kendim için yumuşak geçiş 
yapmış bulundum. Benim gibi benim 
mesleğimi yapan arkadaşlarımda 
bunun bir iş olabileceğini öyle çokta 

küçümsenecek bir şey olmadığını çok 
nitelikli bir iş olduğunu fark ettiler ve 
arkamdan bir sürü arkadaşımda You-
Tube kanalı açtı. Hepsinin kanallarına 
konuk oldum. Bu işte çok rekabet yok-
tur. Hiç yok hatta. Hepimiz birbirimizi 
seviyoruz ve de destekte bulunuyoruz. 
Yan yana açılmış dükkanlar gibi hisse-
diyorum bazen birbirimizi. Örneğin 
Kapalıçarşı da böyledir. Yan yana bir 
sürü kuyumcu vardır, hiç kimse birbi-
rine sinir olmaz. Çünkü hepsi aslında 
birlikte kazanıyorlardır. Bizde birlikte 
üretiyoruz. Birbirimizin içeriklerinden 
faydalanıyoruz. Ortak içerikler üretiyo-
ruz. Annelerle aramızdaki bağ ise çok 
daha duygusal ve gerçek. İnanın bana 
bu işte işleyen en önemli  şey, samimi 
olmak. Benim o dönemlerde gerçekten 
desteğe ihtiyacım vardı. Ve çok ürkerek 
hiç yürümediğim bir yoldan yürümeye 
kalkışmıştım. İlk videolarımda da 
belirttim bunu. Hepsine anne sözü 
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verdim. Dedim ki ‘dürüst olacağı-
ma, nitelikli içerikler çıkaracağıma, 
size karşı her zaman açık ve anlayışlı 
olacağıma söz veriyorum.’ Biz  bu sözü 
karşılıklı tuttuk.

“Çoraplarımı stilime 
yansıtabiliyorum”
Peki sizin için çorap ne ifade 
ediyor?
Çorap benim için giyimin vazgeçilmez 
bir parçası. Ben aslında çok pantolon 
insanı değilim. Elbise ve etek çok fazla 
giyiyorum. Çorap kullanmak benim 
için zorunluluk değil, gereklilik. Hem 
kendimi iyi hissediyorum, üşümüyo-
rum misal, hem de konforlu hissediyo-
rum. Çoraplarımı stilime yansıtabiliyo-
rum. Benim için çorap bir dışa vurum, 
saçtaki toka gibi. Bu yüzden çorap 
tercihlerimde iddialıyımdır, iddialı se-
çimlerim vardır. Giyimimde de tarzım 
belli olur, bir yere girdiğimde. Benim 
için kış giyiminde öncelikli şeyler 
çorap, kaban ve çanta. Ayakkabıdan 
daha önemli benim için, ayakkabımın 
içerisine giydiğim çorap. O günkü 
kombinimi tamamlayacak ve enerjimi 

olması ve rahat giyilip çıkarılabilmesi 
önemli. Çocuk çoraplarının çok çabuk 
yıprandığını düşünüyorum. Bazı zincir 
markaların çoraplarını alıyorum. Hari-
ka külotlu çoraplar yapıyorlar. Külotlu 
çoraplarda müthişiz.

Önümüzdeki döneme ilişkin 
hedefleriniz nelerdir?
Çocuk kitapları yazmayı çok sevdim ve 
bu yüzden yazmaya devam edeceğim. 
Çünkü ben bunun çok daha uzun  
vadeli olduğunu düşünüyorum. Kendi 
hayatımın içinde, gelecek planlarım 
içerisinde bu var. Tabii ki oyunculuk 
hayatta en çok sevdiğim işim ve mes-
leğim. 

Dizilerde oynamayı çok 
sevmiyorsunuz ama sanırım?
Hayır, bende dizilerde oynuyordum 
ve neden oynamayı durdurdum bence 
bunu herkesin kendine sorması lazım. 
Bana herkes şunu soruyor; “Akasya 
hanım neden sizi televizyonlarda 
göremiyoruz?” Ama aynı kişiler son-
rasında “Ben aslında çok televizyon 
izlemiyorum ama…”  diyor. Nedense 
insanların bizi televizyonla, dizilerle 
örtüştürmek gibi bir güdüsü oluyor. 
İnsanlar artık çok fazla televizyon 
izlemiyorlar. Evet çok iyi diziler var 
ve izleniyor. Ama eskisi gibi değil. Bir 
dizi 120 dk, 210 dk olamaz.. O zaman 
bir hayat olmaktan çıkıyor. İnsanlar 
boşuna tükenmişlik sendromu 
yaşamıyorlar. Kaç para alırsan al bu 
şartlarda çalışılmaz. Hiçbir anlamda 
tatmin edici olmayan bir meslek ve 
üstüne üstlük biz bu işin görünen 
kısmıyız. Bir de görünmeyen kısmı 
var. Yani sektörün teknik çalışanla-
rı için durum çok daha içler acısı. 
İnsanlar setlerde yollardan dönerken 
vefat ediyorlar gibi. Böyle olaylar 
olduğu sürece ve kimse toplanıp bir 
tepki göstermediği sürece ben akacak 
bir mecra her zaman bulurum. Ben 
oyuncu olduğum için mesleğimi her 
türlü yaparım. Ama güzel ve kaliteli 
bir iş yapılır. 60 dakika sürer, müthiş 
bir ekibi vardır. Çok karakteristik bir 
rol oynarım. O zaman tabii ki seve 
seve bende dizide oynarım. Ama şu 
anda zaten tiyatroda başrol oyuncu-
suyumve tiyatroda hak ettiğim değeri 
görüyorum. Nerede hak ettiğim de-
ğeri  görüyorsam orada olmayı tercih 
ederim. Her zaman… 

yükseltecek çorapları giyiyorum. Çorap 
artık sadece bir stil yansıtıcı değil, 
aynı zamanda sağlığımız için de çok 
önemli. Vücudumuza şekil veriyor, kan 
dolaşımımızı hızlandırıyor. O kadar 
çeşitli çoraplar var ki… Kalçayı daha 
yukarı çıkaran çoraplar, karnı daha düz 
gösteren çoraplar… Bizim içinde çeşit-
lilik arttı. Eskiden bizim zamanımızda 
Müjde’nin sadece bir rengi vardı. Ben 
çok beyaz tenli olduğum için o renk 
benim vücudumda turuncu turuncu 
dururdu. Ama şimdi çok fazla renk 
alternatifi de var. Özellikle benim gibi 
beyazlar için. Bu arada yurt dışında 
kullandığım birçok çorabın Türkiye’de 
üretildiğini öğrendiğimde ufak bir şok 
geçirmedim değil. Bu noktada üretici-
lerin yapacakları çok fazla bir şey yok. 
Markalaşma ve halka inme kısmında 
yatırımcılara biraz iş düşüyor. Birkaç 
marka çok ön planda. Ama hala daha 
fazla marka olabilir. Yerli olduğunu 
bile bilmediğimiz ama yerli olan ve 
Türkiye’de üretilen örneğin Happy 
Socks’ın çoraplarına bayılıyorum. 
İşlerini çok nitelikli buluyorum. Çok 
eğlenceli çoraplar yapıyorlar. Gerçek-
ten Happy Socks. (gülüşmeler )

Peki kızınız Pera için nasıl 
çoraplar tercih ediyorsunuz? 
Organik ve benzeri. 
Benim için organikten ziyade rahat 
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Yıllar yıllar önce kadınların naylon çorap alabilmek için saatlerce mağazaların önünde kuyruk 
oluşturduğunu biliyor muydunuz? Hem de gülerek… Bir kadın bekliyorsa ve bunu mutlu bir şekilde 
yapıyorsa bu ‘devrim’ niteliğinde bir gelişmedir. Naylon çorabın üretilmesi de bir nevi devrimdi 
kadınlar için. Günümüzde baş tacı olmaya devam eden naylon çorabın doğum gününü, tarihine kısa bir 
yolculuk yaparak kutluyoruz.

orapsız asla dışarıya çıkmam 
diyenlerden misiniz? Pa-
muklu, mat, parlak, dikişsiz 
yahut türlerine göre spor, 
soket, diz altı, diz üstü ve 

külotlu… Türü, çeşidi ne olursa olsun 
çorap giymeyi artık çok daha fazla 
seviyor, sadece kış aylarında değil, 
yazın en sıcak günlerini yaşadığımız 
zamanlarda dahi çorap giymekten 

vazgeçmiyoruz. Şüphesiz bunda ço-
rap firmalarının birbirinden ilginç, 
sıra dışı, desenli çorapları piyasaya 
sürmüş olmalarının ve kısa zamanda 
kalbimizi kazanmış olmalarının 
etkisi oldukça fazla. Fakat siz yine de 
çorapsız asla dışarıya çıkmam diyen-
lerdenseniz, geçmişe doğru küçük 
bir yolculuk yapmaya davet ediyoruz 
sizleri. Naylon çorabın tarihine 

doğru bir yolculuk bu. Çünkü kadın-
ların vazgeçilmezi naylon çorap 24 
Ekim’de tam 81 yaşına basıyor. 
 
İlk naylon çorap üretimi
Tarih, 27 Ekim 1938’i gösterdiği 
zaman ABD’li DuPont şirketi naylon 
ipliğini üretti. Hem de tamamen te-
sadüfi bir şekilde. DuPont’un kimya-
geri Wallace Hume Carothers, ipeğe 

NAYLON ÇORAP 81 YAŞINDA
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benzer yapıda kopmadan uzayabilen 
bir malzeme geliştirdiğinde şüphesiz 
ki bu malzemenin yıllara inat ka-
dınların bir numaralı aksesuarı ola-
cağını tahmin dahi edemezdi. Daha 
kuvvetli, daha esnek ve sentetikti. 
Naylon çorabın tezgâhlarda yerini 
alması ise 24 Ekim 1939 yılına denk 
geliyor. New York’ta Dünya Fuarı’nda 
görücüye çıkıyor ve kadınlar naylon 
çoraba bayılıyor. Dört günde tüketi-
len çorap miktarı 4 milyona varınca 
şirket üretimini artırmaya karar ve-
riyor. Kadınlar naylon çorabı o kadar 
çok seviyor ki, yağan yağmura aldırış 
etmeden saatlerde naylon çorap kuy-
ruğuna girdikleri bile oluyor. Sıraya 
giriyorlar çünlü II. Dünya Savaşı’nın 
patlak vermesiyle naylon imalatının 
orduya hizmet için çalışmasına karar 
veriliyor. Hal böyle olunca naylon 
çorap için de bir duraklama dönemi 
başlamış oluyor. Bu işten en karlı 
çıkansa yine DuPont şirketi. Şirket 
çeşitli bomba içerikleri de hazırlıyor.  
Hatta şirket fabrikalarından birinin 
o dönemde B-29 bombardıman 
uçaklarına lastik üretmek için tahsis 
edildiği biliniyor. 

Saatlerce yağmur altında 
beklediler
Kadınlar üzgün… Kadınlar büyük bir 
hüsrana uğruyorlar ve naylon çorabın 
eksikliğini kapatmak için bacaklarını 
kömürler ve göz kalemleri ile boya-
dıklarına dair rivayetler bile var. 1945 
yılında II. Dünya Savaşı bitiyor, nay-
lon çoraplar yavaş yavaş mağazalarda 
yerlerini tekrardan almaya başlıyor-

Naylon çorabın mucidi 
Wallace Carothers’ın 1937 
yılında potasyum siyanür 
içerek intihar ettiğini biliyor 
musunuz? Öldüğünde kendi 
keşfi olan naylon çorap ne 
yazıkki henüz seri üretime 
daha geçmemişti.

Kadınlar saatlerce naylon çorap satan mağazaların önünde bekliyor ve bundan şikayet etmiyorlardı. 

lar. Fakat firmalar az sayıda naylon 
çorap üretimi gerçekleştiriyor. Bu 
kadınlar arasında sözsüz bir sava-
şında başlangıcı oluyor. Mağazaya 
ilk giden naylon çorabı alıyor. Hatta 
Pittsburgh’ta 40 bin kişilik bir kadın 
topluluğunun küçücük bir çorap 
dükkanının önünde yağmur altında 
naylon çorap alabilmek için saatlerce 
beklediği görüntüler var. New York’ta 
ise ünlü Macy’s mağazasının 50 bin 
çift naylon çorap stokunun tamamını 
altı saat içinde sattığı biliniyor. Nay-
lon çorap imalatının normale dön-
mesi ise 1948’li yıllara tekabül ediyor.  
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Özellikle Paris’te pek popüler. Ünlü 
modacılar tarafından da rağbet 
görüyor. Coco Chanel ve Christian 
Dior gibi modacılar DuPont’a sipariş 
üzerine sipariş veriyor. 

Müjde müjdee size
Her ne kadar 80’li yıllarda naylon 
çoraba yeni nesil ‘anne işi’ olarak 
baksada, özellikle son yıllarda en 
çok kullanılan çorap türlerinden biri 
olmaya devam ediyor ve liderliğini 
kimseye vermeyecekmiş gibi duru-
yor. Türkiye’de ilk naylon çorap üre-
timini ise Parizien ‘Müjde’ çorapları 
ile birlikte yapıyor. Müjde çorapları 
adeta bir klasik… Reklam filminin 
şarkısı hala dilimizde: 
“Müjde müjde size, Parizien’den 
müjde size. Esnek çorap, rahat çorap 
Müjdee… Her bacakta bir başka gü-
zel. Parizien Müjde çorapları süper 
ince çeşitleri ile…”
Şüphesiz ki bu reklam çalışması o 
dönemin en iyi ve başarılı çalışma-
larından biriydi. Naylon çorapların 
artık binlerce çeşidi var. Rengarenk, 
cıvıl cıvıl ve desenli… Birbirinden 
sıradışı tasarımlarının yanı sıra 
insan sağlığına  faydalarına da 
değinmezsek olmaz. Esnek yapıda 
olmaları kolay hareket edebilmemizi 
sağlarken, varislere iyi gelmesi, ayak 
kokusunu önlemesi, renk ve desen 
seçiminin fazla olması ile kaslara sıkı 
bir görünüm vermesi naylon çorabın 
özellikleri arasında gösterilebilir.

ONLAR MI NAYLON ÇORAP SEVDİ? YOKSA 
NAYLON ÇORAP MI ONLARI?
Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra daha fazla giyilmeye başlanan naylon çorapları tari-
hte pek çok ünlü kadında kullandı, kullanmaya devam ediyor. Onlar mı naylon çorabı sevdi 
yoksa en çok naylon çorap onlara mı yakıştı bilinmez fakat her birinin bugün birer moda ikonu 
olarak tarihe isimlerini yazdırdıkları kesin. Bu isimlerden biri Marilyn Monroe’ydu. Kıyafetleri 
ve söylemleri ile bugünün dünyasında bile hala akıllarda olan Monroe naylon çorap giymeyi 
seven en başkıca kadınlardan biri olmuştur geçmişte. Akademi ödülü sahibi İtalyan sinema 
oyuncusu Sophia Loren de tam bir naylon çorap tutkunuydu. Hollywood’un yaşlandıkça 
güzelleşen yıldızı Loren, 1958 yılında Oscar ödülünü alırken de yine naylon çorap giymeyi 
tercih etmişti. Moda ikonu Audrey Hepburn’a değinmezsek olmaz. Belçika doğumlu İngiliz 
Hollandalı Hollywood yıldızı Hepburn, çalkantılı aşk yaşantısının yanı sıra günümüzde hala 
geçerliliğini koruyan bir moda anlayışına sahipti. Yaşadığı dönemde kıyafetleri ile adeta 
bir çığır açan güzel kadın, elbise kombinlerinde çoraptan vazgeçmiyor ve fotoğraflarda da 
mutlaka çorap kullanımını tercih ediyordu. Yaşadığı zamanın en sevilen sanatçılarından 
biri olan Edith Piaf’ın favorisi ise arkasında düz çizgisi olan naylon çoraplardı. Piaf’ın gazete 
okurken çekildiği  fotoğraf sözlerimizin kanıtı niteliğindedir. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 
kadınlar naylon çorabın bu türüne bayılıyordu. Hatta savaş yüzünden bir dönem naylon 
çorap bulmakta zorlanan kadınların kalemlerle bacaklarının arkasına çorap gibi gözükmesi 
için düz çizgi çektiği söylenir. 1950’lilerin ve 1960’ların gözde oyuncularından Fransız sinema 
sanatçısı Brigitte Bardot’un kendisine has bir stili vardı.  Kazak ve jean pantolon giymekten 
çok hoşlansada, fırfırlı elbiseleri de zaman zaman tercih ediyordu ve o vakitlerde bacaklarının 
çok daha güzel ve kusursuz gözükmesi için imdadına naylon çoraplar yetişiyordu. İsmi 
TİME’da yüzyılın en önemli 100 kişisi arasında geçen tek moda tasarımcısı olan Coco Chanel, 
Chanel markasının kurucusu olmasından çok öte modayı baştan  yaratan kadın olarak 
tarihe geçmiştir. Coco Chanel de naylon çorap tutkunuydu ve DuPont şirketine sipariş üz-
erine sipariş veriyordu. Chanel’in kıyafet kombinlerinin vazgeçilmez aksesuarı olmuştu o 
dönemlerde. 1959 yılında siyah burunlu bej topuklu ayakkabılar tasarlayan Coco Chanel, 
ayakkabılarını basın ile paylaşırkende yine naylon çorap giydirtmişti mankenlerine. Coco’nun 
o zamanlarda tasarladığı bu ayakkabılar günümüzün babet ayakkabılarının oluşmasında bir 
öncü olmuştur. Son olarak modada devrim yaratan Chanel’in sözlerine yer vererek yazımızı 
sonlandıralım: “Moda sadece elbiselerden oluşmaz. Moda gökyüzünde, moda sokakta; moda 
düşündüklerimiz ve yaşadığımızdır.”
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Dünya sanat tarihine adlarını 
altın harflerle yazdıran Van 
Gogh, Picasso, Frida Kahlo 
gibi isimler bir gün çizimleri-

nin ve hatta kendilerinin bir çoraba 
ilham olacağını tahmin edebilirler 
miydi? Şüphesiz ki hayır. Onlar yaşa-
dıkları dönemde, yaşadıkları pek çok 
buhran ve hüznün palet ve fırçayla 
buluşmasına tanıklık ediyorlar hatta 
o vakitlerde yaptıkları resimlerin 
insanlar tarafından beğenilmeyece-
ğini düşünüyorlardı. Fakat çok yanıl-
dılar. Bugün sanat dünyasına damga 

Çoraplar
vurmakla kalmadılar, pek çok resim 
akımının da farkında dahi olmasalar 
da öncüleri oldular aynı zamanda. 
Hal böyle olunca onların ünlü resim-
lerini sadece kitaplarda, televizyon-
larda görmedik. Kimi zaman bez 
çantalarımızda kimi zamanda bir 
bardağın üstünde gülümseyiverdiler 
bize. Hediyelik eşya önerilerinde ilk 
sıralarda yer almaları ise kaçınılmaz 
oldu. Ve artık Picasso, Leonardo Da 
Vinci gibi ünlü ressamlarla aynı yolda 
yürüyoruz. Çünkü çoraplarımızda da 
varlar nihayet.

AKTÜEL

Klasik çoraplar ‘out’, 
sanatsal çoraplar ‘in’
Kısacası günümüzde çorap markaları 
çeşitli desenlerle çok daha iyi ve göze 
hitap eden ürünler çıkarmalarının 
yanı sıra, dünyaca ünlü ressamların 
çizimlerini de çoraba yansıtıyor-
lar artık. Hatta sadece çizimlerini 
değil, birebir kendilerini de. Klasik 
çorapların yerini tam bir sanat 
eseri olan bu çoraplar alıyor ve biz 
sanatseverler bu işten çok memnun 
kaldık. Örneğin İngiliz menşeli çorap 
markası Chatty Feet, geçtiğimiz yıl 

Bu sayımızda Frida Kahlo ile aynı yolda yürümenin, Van Gogh ile kahve içmenin, Picasso ile 
sohbet etmenin tadını çıkarıyoruz. Dünyaca ünlü ressamlar çoraplarda hayat buluyor. 

TAM BİR SANAT ESERİ
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Çığlık orijinal adıyla Skrik de sanat dünyasının paha 
biçilemez eserlerinden biri. Norveçli ressam Erdvard 
Munch tarafından 1893 yılında yapılan tablo birçok 
eleştirmene göre Munch’un en önemli çalışması. Bu 
tablo günümüzde korku filmlerine ilham oldu,  bir 
süredir de çorap markalarının gözdesi konumunda. 
Tabloyu yaptığı sıralarda başarısızlık, hastalıklar ve 
karşılıksız bir aşk ile savaşan ünlü ressamın, Çığlık 
çorabı güzel bir hediye alternatifi olabilir. 

İngiliz menşeli çorap markası Chatty Feet’in geçen yıl piyasaya sürdüğü sanat kokan çoraplardan bir kare. 

Van Gogh’un yüzünün yansıltıldığı çoraplara 
‘merhaba’ deyin.

Kafasındaki çiçekleri, resme olan aşkı, Diago’ya olan tarifi imkansız tutkusu ve yaşadığı onca acıya rağmen 
dimdik ayakta durmayı başaran Frida Kahlo’yu bilmeyenimiz yoktur. Son yıllarda adeta bir popüler 
kültür ikonu haline gelen Meksikalı ressamın çizimlerinin yanı sıra farklı görünümü de çorap markalarının 
dikkatinden kaçmadı ve ona özel koleksiyon hazırladılar. 

yeni koleksiyonunda dünyanın önde 
gelen sanatçılarından ilham aldı. 
Pablo Picasso, Frida Kahlo, Salvador 
Dali, Piet Mondrian ve Vincent Van 
Gogh’un çizgilerinden esinlenen 
çorapları, çorap tutkunları çok sevdi… 
Chatty Feet markasının “Funny Artist 
Socks” isimli bu koleksiyonu diğer 
pek çok çorap markasına da ilham 
oldu ve çorapta sanat furyası son 
iki yıldır gündemimizi oluşturuyor. 
Firma yetkilileri ise konuyla ilgili 
yaptıkları  açıklamada çoraplardaki 
sanatsal karakterlerin resim beceri-
lerini tazeleme konusunda ilhama 
ihtiyacı olanlara yardımcı olduğunu 
belirtiyorlar. Saatlerce boş bir kağıda 
bakıp ne çizeceğini düşünen genç be-
yinlere “Funny Artist Socks” çorapları 
yardımcı oluyor. 
Bunların yanı sıra bazı çorap marka-
ları ise çorapların tam bir sanat eseri 
gibi gözükmesini sağlayan çorap üret-
mekten kendilerini alıkoyamadılar. 
Örneğin sanatçı ve tasarımcı Jovana 
Stojanovic’in çorapların üzerine çizdi-
ği rüya gibi illüstrasyonlar çok uzun 
bir süre geçerliliğini kaybetmeyecek-
miş gibi duruyor. 
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AKTÜEL

Ay çiçekleri Van Gogh’un en ünlü eserlerindendir. 1880’lerin sonunda bir dizi göz kamaştırıcı ayçiçeği resim-
leri yapmaya başlayan ressamın ay çiçekleri çoraplarda çoktan yerini aldı. Ay çiçeklerinin Van Gogh için ayrı 
bir önemi vardır. Dünyaca ünlü ressam pek çok eserini ay çiçek tarlalarının içerisinde yapmıştır.

Batı dünyası sanat tarihinin en tanınmış ve en etkili şahsiyetlerinden biri olan 
Vincent Van Gogh’un ölümünden sadece bir yıl önce 1889 yılının Haziran ayında 
yaptığı meşhur “Yıldızlı Gece” tablosunu unutmak ne mümkün… Dahi sanatçının en 
büyük yapıtlarından biri olan Yıldızlı Gece, çoraplara çok yakıştı. 

Sırada Rönesans ressamlarından biri olan ve bir dahi olarak nitelendirilen Leonardo 
da Vinci’nin 1503 yılında yaptığı Mona Lisa tablosu var. Vinci’nin Mona Lisa eserini 
de çoraplarımızda görebiliyoruz. Fakat ünlü tablonun sırrı hala çözülebilmiş değil. 
Mona Lisa’nın kendisini görmeye gelenleri takip ettiğine inanılan gözleri doğru mudur 
bilinmez fakat bu gözler çoraplarda oldukça şık durdu.
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Erbos Çorap Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, bir işte başarılı olmak için o işin delisi olmak 
lazım diyor ve ekliyor: “Çorabı çok sevdim. Ben çorabın delisiyim. Tek amacım Türkiye’nin en 

başarılı ilk 20 ihracatçı firmasından biri olmak.”

BİR İŞİ BAŞARABİLMEN İÇİN, 
O İŞİN DELİSİ OLMAN LAZIM

1998 yılında çorap sektörüne 
ilk adımını atan Erbos Çorap, 
yılda yaklaşık 10 milyon çift 
çorap üretimi yapan Türkiye’nin 

değerli ihracatçı firmalarından biri 
günümüzde. Yüzde 100 ihracat yapan 
başarılı firmanın başında Suat Öztürk 
var. Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, 
kendisinin de ifadesi ile çoraba aşık 
biri. Sektöre atıldığı ilk günlerde 
böyle bir sevgi duyacağını aklına dahi 
getirmediğini içtenlikle söyleyen Suat 
Öztürk’e göre bir işi başarabilmenin 
yolu da buradan geçiyor. Şöyle diyor: 

“Bir işi başarabilmen için o işin delisi 
olman lazım. İnanmak lazım. İnancını 
kaybettiğin zaman o işi de kaybetmiş 
olursun. Ben çorabın delisiyim. Tek 
amacım, Türkiye’nin en başarılı ilk 
20 ihracatçı çorap firmasından biri 
olmak.”
Kurulduğu günden bugüne sürekli bir 
gelişim ve büyüme trendi içerisin-
de olan, teknolojik gelişmeleri de 
yakından takip eden Erbos Çorap’ın 
başındaki isim Suat Öztürk, eğitime 
de büyük önem veriyor. İyi bir ekibin 
ancak iyi bir eğitimle var olacağını 

söylüyor. Bu amaçla Erbos Çorap çalı-
şanlarına özel danışmanlar eşliğinde 
pek çok konuda eğitim veriliyor. 

İlk olarak klasik bir soru ile 
başlayalım. Kısaca Erbos 
Çorabı, Çorapland okurları 
için anlatır mısınız?
Erbos Çorap, 1998 yılında birkaç 
ortakla kurulmuş bir şirket. Ben Erbos 
Çorap’a 2017 yılında dahil oldum. 
Ortak olduğum zaman dedim ki, “Ben 
buraya günde sadece 2 saat geleceğim. 
İki saatten fazla gelemem.” Vakit ayıra-
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mazdım, çünkü aynı zamanda faaliyet 
gösterdiğim birçok farklı sektör daha 
vardı. Fakat sonrasında bir baktım 
ki, bütün gün buradayım. Bu sene 1 
Eylül itibariyle de şirketin tamamı 
bana geçti. İnanın, daha öncesinde 
çorap aklımın ucunda dahi yoktu. 
İşin içerisine girdikten sonra, çorabı 
çok sevdim. Trend artık değişiyor. 
Tekstilin tüm dallarında olduğu gibi 
çorapta da değişiyor. Erkekler eskiden 
siyah takımın altına sadece beyaz 
çorap giyerlerdi. Hatta beyaz havlu 
çorap giyiliyordu. Ama şimdi öyle 
değil tabii. Çorap sektörü güzel ve de 
gururu olan bir sektör. Türkiye’nin en 
başarılı olduğu sektörlerden bir tane-
si. Dünyanın ikinci büyük tedarikçisi 
olan sektörün bir parçası olmak milli 
anlamda da insanı gururlandırıyor. 
Biz yüzde 100 ihracat ile çalışan bir 
firmayız. İç piyasada hiç müşterimiz 
yok. Piyasaya yönelik bir çalışmamız-
da yok. Yılda yaklaşık 10 milyon çift 
çorap üretiyoruz. 

Hangi ülkelere ihracat 
gerçekleşiyor peki?
Avrupa’nın hemen hemen her ülke-
sinde bir bağlantımız var. Örneğin 
İtalya, Hollanda, Almanya, Fransa, 
İngiltere, Kuzey Avrupa ve İspanya’ya 
ihracat gerçekleştirmenin gururu ve 
mutluluğu içerisindeyiz.

Sektörün en büyük 
problemlerinden 
birinin kalifiye eleman 
olduğu biliniyor. Siz 
bu konu hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Maalesef artık sadece bizim sektörü-
müzün değil, ülkemizinde en büyük 
sorunlarından biri. Bizde ne yazık ki 

iş ahlakı yok. Ben Avrupa’da büyümüş 
biri olarak bunu çok daha rahat 
gözlemleyebiliyorum. Bir Avrupalının 
işe bakışı ile bizim işe bakışımız 
arasında çok büyük fark var. Biz de iş 
ahlaksızlığı var. Maalesef bu toplu-
mun her kademesinde oluştu. Kimse 
yapması gerektiği gibi işini yapmıyor. 
Ben personeli işe alırken, “Kardeşim 
ben seni eleman olarak işe alayım” 
demiyorum. “Gel biz beraber bir 
ticaret yapalım” diyorum. Bu yüzden 
eğitime çok önem veriyorum. Burda 
sık sık eğitim seminerleri veriyoruz. 
Çalışanlarımızı eğitmeye çalışıyoruz. 
Elimizdeki kumaştan iyi bir takım 
elbise çıkarmaya çalışıyoruz. Ayrıca 
danışmanlık hizmeti de alıyoruz. 
Kısacası ben ekibimi nasıl çok daha 
iyi bir ekip haline getirebilirim buna 
bakıyorum. Bunu da ancak eğitim ile 
yapabileceğimi düşünüyorum. 

“Bir Erbos Kültürü olsun 
istiyorum”
Erbos Çorap bünyesi 
içerisinde ne tür eğitimler 
veriliyor?
Her şeyden önce iş ahlakı eğitimi veri-
yoruz. Hepimiz hata yapabiliriz. Asıl 
önemli olan hatadan ders çıkarmak. 
Ben ekibimin çok daha iyi bir ekip ol-
masını, vizyonu olan bir ekip olmasını 
istiyorum. Bir Erbos kültürü olsun 
istiyorum. Ekip ruhu yaratıp, herkesin 

var gücüyle işini sahiplenmesini isti-
yorum. Bende patron mantığı yoktur. 
Sık sık yaptığım toplu toplantılarda 
bu düşüncemi dile getiriyorum. Ben 
patron değilim, arkadaşlara da söylü-
yorum: “Bir tane patronunuz var. O da 
Erbos A.Ş.” Benimde Erbos Çorap’ta 
bir işim var. Bende buraya geliyorum. 
“Bende sizin bir iş arkadaşınınızım” 
diyorum. Hepimiz Erbos Çorap’a 
çalışıyoruz. 

O halde başarılı olmanın 
kriterlerinden biri, iyi bir 
ekip.
Kesinlikle… Şu anda 70 kişilik bir 
ekibimiz var. Biz bu ekibimizi vizyon 
olarak çok daha iyi bir konuma 
getirmek istiyoruz. Zincirin halka-
ları gibi herkesi birbirine bağlamak 
istiyoruz. Liderlik vasıflarından bir 
tanesi de yetki devri yapabilmektir. 
Biz insanlara yetki devredebiliyo-
ruz. Herkese bir yetki dağıtmaktan 
rahatsız değiliz. Şu anda çalışmasını 
yeni bitirdiğimiz bir yönetim şeması 
var. Bu şemamızda her bir depart-
mandaki arkadaşa bir yetki verdik. 
İstiyoruz ki, bırakalım insanlar yetki 
alsınlar, hatta hata yapsınlar. Biz de 
düzeltelim ve o hata bir daha yapıl-
masın. Başarılı olmak için eğitim 
şart. İnsanları eğitmemiz lazım. 
İnsanları işlerine aşık etmemiz la-
zım. Bunu da ancak yönetim kadrosu 

Kadın, erkek ve çocuk corapları üreten Erbos Çorap, 
üretiminin yüzde 100’ünü ihraç ediyor. Erbos Yönetim 
Kurulu Başkanı Suat Öztürk, "İnsanları işlerine aşık etmemiz 
lazım. Bunu da ancak yönetim kadrosu yapabilir" diyor.
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yapabilir. Bir işi başarabilmen için o 
işin delisi olman lazım. Ve inanmak 
lazım. İnancını kaybettiğin zaman 
o işi de kaybetmiş olursun. Bizden 
sonraki nesile biz doğru bir sistem 
bırakmalıyız. Bizim de hedefimiz bu. 
Erbos Çorap’ta iyi bir sistem oturtup 
bizden sonraki nesile iyi bir sistem 
bırakmak istiyoruz.

“Kendinizi iyiliğe inandırın”
Başarı yolunda iyi bir ekiple 
birlikte diğer kriterler 
nelerdir?
İyi bir ekibin yanı sıra inanamakta çok 
önemli. Ben şuna inanıyorum. İşin 
adı A, B her şey olabilir. Ben işçilikte 
yaptım, temizlik işçiliği de yaptım. 
Bunu da gururla söylüyorum. Ama 
insan yaptığı işin en iyisini yapmak 
zorunda. Ben eğer çorap yapıyorsam 
bunu en iyi şekilde üretmeliyim. Bu 
bir hasetlik değil, kıskançlık değil. 
Bunu çok iyi yapanlar var, ben neden 
yapmayayım? Bir işi çok iyi yapmak 
buna inanmakla alakalı. Bende yap-
tığım işe inanırım, severim. Örneğin 
ben çorabı çok sevdim Çok iyi olacağı-
na da inanıyorum. İnanç bunun yüzde 
50’si. Ne iş olursa olsun yapacağın işe 
inandığın zaman gerçekten inandığın 
zaman bu sana yüzde 50 yaklaşıyor. 
Başarı yüzde 50 sana yaklaşıyor. Ken-
dinizi kötülüğe inandırın inanın şu 
kapıdan çıkar çıkmaz ilk karşılaşaca-
ğınız şey kötülüktür. Kendinizi iyiliğe 
inandırın şu kapıdan ilk çıkar çıkmaz 
karşılaşacağınız şey iyiliktir. İnandı-
ğınız her şey size yüzde 50 yaklaşıyor. 
Bir işi başarmak için o işin delisi 
olmak lazım. Bende şu anda çorabın 
delisiyim. 

Peki ya tasarım? Erbos Çorap 
için tasarım ne ifade ediyor?
Biz henüz çok büyük bir fabrika de-
ğiliz. Ama hedefimiz büyük. Tasarım 
Erbos Çorap için çok şey ifade ediyor. 
Çok önemli bir konu. Biz sektörün 
öncüleri arasında olmak istiyoruz. 
Biz sektörün modasına yön verecek, 
tasarımına yön verebilecek raddeye 
gelmek istiyoruz. Şu anda henüz çok 
ufak bir firmayız. İnşallah gelecekte 
Erbos Çorabın bugün dünyada tasarı-
mıyla sektörün en büyük payını alan 
markalara tasarım hazırlayıp satabile-
cek konuma gelmesini hedefleyen bir 
firmayız. 

O halde tasarım ve  
Ar-Ge’ye yapılan yatırımın 
çorap sektöründe başarıyı 
getirdiğini söyleyebilmek 
mümkün mü?
Artık dünya çok farklı bir yöne gidiyor. 
Herkesin yaptığı bir çorabın ötesinde 
bir çorap yapmak lazım. Bunun için 
özellikle bizim gibi dünyanın 2’nci 
büyük tedarikçisi olan bir ülkede 
sektörün ilk 20’si içerisinde yer 

alan firmaların, kendi içlerinde bir 
laboratuvarları olması lazım. Kendi 
içlerinde bir Ar-Ge merkezlerinin 
olması gerekiyor. Yani bu işe ticari 
olarak değil, akademik olarak da 
bakmak lazım. Türkiye’nin ilk 20 
çorap ihracatçılarından biri haline 
geldiğim zaman, kendi bünyemde bir 
Ar-Ge merkezi kurmak istiyorum. 
Daha teknik, daha nitelikli, daha kat-
ma değeri yüksek bir ürün üretmek 
lazım. Benim bir ayrıcalığımın olması 
lazım. Biz bu konuda çok başarılıyız. 
Eğitimle bunların tamamını başarabi-
liriz. İşle alakalı insanların duygusal 
bağlarını güçlendirmek lazım. Ben 
çalışırken, ticaret yaparken hiçbir 
zaman parayı yani maddiyatı birinci 
planda tutmuyorum. Başarı benim 
için çok daha fazla önemli. Bana çok 
daha fazla keyif veriyor, beni daha 
çok mutlu ediyor. Zaten bir işte başa-
rılı olduğunda parada geliyor. 

Erbos Yönetim Kurulu 
Başkanı Suat Öztürk'e göre 
başarılı olmanın sırlarından 
biri inanmak. "Eğer inanırsan 
yüzde 50 başarı sana 
yaklaşır" diyor.
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Fırfırlı, fiyonklu, hayvan figürlü ve hatta çizgi film karakterli… Yetişkinlerin çorap iştahını 
kabartacak ve ‘keşke bizimde olsa’ diyecek kadar farklı ve birbirinden sevimli çocuk 

çoraplarının dünyasına hoş geldiniz.

Hani bir söz vardır, ‘çocuktan al haberi’ Özellikle say-
gıyla ve özlemle andığımız Barış Manço ile birlikte 
kelime haznemize giren bu cümleyi günümüzde 
çoraplar için düşünürsek ne olur? Çok güzel olur. 

Bugün çorap markaları çocuklar için tasarladıkları birbi-
rinden ilginç ve sıra dışı çorap tasarımları ile ‘çocuktan al 
çorabı’ diyecek kadar büyüklerin çorapta iştahını kabar-
tıyor. Hayvan figürlü, çizgi film karakterli, çiçek desenli, 
tabii ki bir klasik haline gelen fırfırlı, fiyonklu, ponponlu ve 
hatta karikatürlü çocuk çorapları o kadar güzel ve ihtişamlı 
ki yetişkin olarak bu çoraplara bakıp, “ah keşke bu çorabın 
birkaç beden büyüğü olsaydı” demeyenimiz var mı?
Bu sayımızda çocuk çoraplarını mercek altına aldık… 
Birbirinden sevimli minikler, giydikleri çoraplarla birlikte 

sayfalarımızı renklendirdiler, güzelleştirdiler. Tüm bunlara 
geçmecen küçük bir uyarıda bulunalım. Uzmanlar hayat-
taki en değerli varlığımız çocuklarımız için çorap seçimi 
yaparken dikkat edilmesi gereken hususları maddeler 
halinde şu şekilde özetliyorlar:

• Ürünün tamamen doğal malzemelerde ve pamuklu 
ipliklerden oluşmuş olması
• Üretim aşamasında hiçbir zararlı kimyasalın kulla-
nılmamış olması
• Külotlu çoraplarda bel lastiğinin çok sıkı olmaması
• Kışın üşütmeyen, çok kalın olmayan ama sıcak 
tutan, yazın ise terletmeyen ve hava alan modellere 
ağırlık verilebilir. 

Miniklerin
SEVİMLİ ÇORAP DÜNYASINA Hos geldiniz



Erkek çocukların en çok tercih 
ettikleri çorap çeşidi soket 
çoraplar. Tek renk, iki renk, 
çizgili, geometrik desenli, araba 
ya da hayvan figürlü ağırlıklı 
soket çoraplar her mevsim 
kullanılıyor. 

Fırfırlı çoraplar kız çocuk çoraplarında bir klasik.
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Kızlar için dantelli külotlu 
çorap çeşitleri, bağcık, fırfır ve 
kurdele gibi farklı aksesuarlara 
sahip çorap modelleri dikkat 
çekiyor.
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Etek ve elbiselerin altında 
son derece sevimli duran 
diz altı çoraplar kurdele 
ve fiyonklarla süsleniyor.

Kız çocuk çorap 
modeller, erkek çocuk 
çoraplarına nazaran 
daha fazla çeşitlilik 
gösteriyor. Çoğunlukla 
soket çorap ve külotlu 
çorap tercih ediliyor. 
Ayrıca muz çorap ve 
diz altı çorapta tercihler 
arasında. 

Çocuklar için külotlu 
çorapların yeri 
doldurulamaz. Öncelikle 
kızların hâkimiyetinde 
olsa da, küçük erkek 
çocuklarda külotlu 
çorabın içerisinde 
zıplarken kendilerini rahat 
hissederler. Özellikle kışın 
soğuk günlerine ramak 
kala, çocuklar için külotlu 
çoraplar kurtarıcı bir giysi 
görevinde. 

ÇOCUK MODASI



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

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

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

creora® hakkında daha fazla bilgi için

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

Tel: +90-212-284-1601
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İNOVASYON

Kendilerine çorap perileri diyorlar. Kaliforniya’da küçük bir dükkanda başlayan hikayeleri 
bugün onbinlerce kişiye ulaşan bir platform haline geldi çünkü. The Sock Drawer’ın 

çekmecesini hafifçe aralıyor ve mutlu çoraplarına selam veriyoruz.  

2007 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Kaliforniya eyale-
tinin sınırları içerisindeki küçük 
bir ilçe o zamana kadarki en bü-

yük girişimciliğe ev sahipliği yaptı. San 
Luis Obispo şehrinde Brooke English 

adında genç bir kadın, küçük bir çorap 
dükkânı açtı, adını da ‘Çorap Çekme-
cesi’ koydu. Bu çekmecenin içerisinde 
yok yoktu. Kendilerinin de ifadesi ile 
gezegenin en iyi, en eğlenceli çorapları 
Brooke’un çorap çekmecesinde yer 

alıyordu. İlçe ve çevre şehir halkı 
bu çorapları o kadar sevdi ki, çorap 
çekmecesinin birbirinden eğlenceli, 
komik ve sadece ayakları ısıtan değil, 
yürekleri de ısıtan çorapların internet 
üzerinden satışa sunulması sadece 

GezeGenin  
en eğlenceli çorapları 

‘çorap çekmecesi’nde
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The Sock Drawer, San Luis 
Obispo’da şehir merkezinde 
ve sockdrawe.com’da 
birbirinden renkli ve 
eğlenceli çorapların satışını 
gerçekleştiriyor. 2007 
yılından bu yana binlerce 
kişiye ulaşan şirketin 
portfoyünde kadınlar, 
erkekler ve çocuklar için 
yüzlerce desen ve stilde 
çorap var. 

4 yıllık bir zaman 
dilimini aldı ve 2011 
yılında ‘Çorap Çek-
mecesi’ artık tüm 
dünyanın kolay-
lıkla ulaşabilece-
ği bir platform 
haline gelmişti.  

Gününüze 
neşe katın
Bugün Çorap 
Çekmecesi ekibi, 
kendilerini ‘çorap perileri’ 
olarak adlandırıyor. Blue Q, Sock 
Smith, Sock it to me, Hot Sok, 
Smartwool gibi çorap markalarının 
ürünlerine çekmecelerinde yer veren 
ekibin tek bir kriteri var, çorapların 
eğlenceli, parlak ve mutluluk vermesi. 
Ve tabiiki kaliteden taviz yok. Kurucu 
çorap perisi Brooke English küçük 
dükkânının bugün geldiği noktayı asla 
hayal bile edemeyeceğini, günümüzde 
dünya çapında on binlerce kişiye 
ulaştıklarını söylüyor ve ekliyor: “ 
İnsanlar ürünlerimize hemen aşık 
oldular, bende müşterilerimize aşık 
oldum. The Sock Drawer’da gününüzü 
aydınlatan küçük şeylerden ibaretiz. 
Amacımız mükemmel çorapları tam 
olarak belirleyerek, kişisel bir düzeyde 
sizinle sohbet ederek ya da çevrimiçi 
siparişinize girmek için kısa bir not 
yazarak hayatınıza neşe bir dokunuş 
katmak. Müşterilerimizin her birine, 
eğlenceli ve mutlu çorapların ruhunu 
dünyaya yayan ilginç bir renkli iyimser 

grubu olan çorap ailemi-
zin bir parçası olarak 

bakıyoruz. Eğlenceli çoraplar 
gününüze biraz  neşe katan 
bir an eklemekle ilgilidir ve 
bunu kim sevmez? Sanırım 
bu yüzden 12 yıldır bu kadar 

başarılı olduk”

Çevreci 
organizasyonlara 

tam destek
The Sock Drawer, dünyadaki 

en büyük çevrimiçi çorap şirketlerin-
den biri ve Brooke neşeli çorap perileri 
ekibi, çekmecelerinde müşterilerin 
ihtiyaçlarını temel alan en iyi çorap 
markalarından seçtikleri binlerce stil 

sunduklarını ise özellikle belirtiyor. 
Halen San Luis Obispo'da bulunan 
The Sock Drawer, kadınları, çocukları, 
hayvanları ve çevreyi destekleyen pek 
çok organizasyona da katılım sağlıyor. 
Hedef, mutlu ayaklar ve tabiiki mutlu 
insanlar. 

Kurucu çorap perisi Brooke, yetenekli ve birbirinden 
yaratıcı bir ekibi bir araya getirmekle kalmadı, aynı 
zamanda dünyadaki sayısız müşteriyi de büyük 
mutlu bir çorap ailesinde birleştirdi. İlham kaynağı 
ise ailesi ve her daim tutkuyla bağlı olduğu müzik. 
Brooke’u tanıyanlar onun için şöyle diyorlar: 
“Onu ailesi ile birlikte harika çoraplar giyerken 
görebilirsiniz.”

 İşte The Sock Draver’ın çorap perileri. 
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Yazın sıcaklarını bırakmamıza ramak kala 
çoraplar Sonbahar rüzgarı gibi yavaş fakat 

sağlam adımlarla hayatımızın merkezine 
girmeye hazırlanıyorlar. 2019 2020 sezon 

trendlerinde çoraplar renk cümbüşü 
içerisinde, klasiklerdense taviz yok.  Siyah 

düz külotlu çoraplar krallıklarını bu yılda 
kimseye bırakmamakta kararlı.

Sonbahar, yeşil biraz da sarıya kaçan yaprakları ile 
en romantik mevsimlerden… Onun hemen biraz 
ilerisindeki kış ayı da en az onun kadar romantik, 
ondan daha canlı ve kalplerimizi ısıtacak kadar 

güzel bir mevsim… 
2019-2020 sonbahar kış sezonu hayatımıza en güzel 
renkleriyle girmeye hazırlanırken, sezonun yeni 
trendlerini Çorapland okurları için araştırdık. Bu sezon 
renklerin zıtlığı kıyafetlerimizde yerini alırken, çoraplar 
bu zıtlığın içerisinde en iddialı kombini oluştura-
caklar. Sonbaharın hafif esintisi kış aylarının soğuk 
rüzgârlarına yerini kaptırdığı zaman dahi çorap giy-
mekten vazgeçmeyeceğiz. Diz altı soket çoraplar, kalın 
bir kazak ve mont ile ahenkle bir bütünlük sağlarken, 
kadınların olmazsa olmazı topuklu ayakkabılar kısa 
çorapları bırakmamakta kararlı. File çoraplarsa vazge-
çilmezimiz olmaya devam ediyor. 



Elbiselerin ve eteklerin 
altına giyilen siyah ince 
külotlu çoraplar bu 
sezonunda vazgeçilmezi 
ve liderliğini kimseye 
kaptırmayacak gibi 
duruyor. Örneğin Verseca 
yeni sezon takımlarında 
ince külotlu çorapları 
kullanıyor. 

Christian Dior yeni 
sezon ayakkabılarını 
görücüye çıkardı bile. Yeni  
mevsimde kısa çorapları, 
Dior ayakkabıları ile 
kombinleyeceğiz.

Bu sezon çoraplar 
rengârenk… Sarı, pembe, 
yeşil… Şık bir takımın 
altına dahi rengârenk 
çoraplar giyeceğiz ve bu 
bizi çok mutlu edecek.

51



TREND

52

Bu Sonbahar da çekici 
ve modern bir görünüme 
kavuşmak istiyorsanız 
kareli ve çizgili diz altı 
soket çoraplar yine 
favoriler arasında.

Zıtlığın uyumunu 
yaşayacağız bu sene. 
Birbiri içine geçmiş 
görüntüsü veren renkler 
kendi içlerinde bir uyum 
yakalayacaklar ve 
muazzam bir görüntü 
sunacaklar. Çoraplarda 
bu görüntüye katkı 
verecek en tatlı aksesuar 
olacaklar.

Milano Moda Haftası’nda 
2019 2020 Sonbahar 
Kış koleksiyonlarını 
sergileyen moda 
evlerinden biri Fendi 
oldu. Fendi’nin yeni 
sezonunda zarif silüetler 
dikkat çekiyor. Krem 
renkli takımların altına 
Fendi logolu çoraplar öne 
çıkıyor.
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ÇORAP TUTKUNLARI YİNE 
Artık moda anlayışı değişti. Zıtlığın uyumu son yılların sezon trendi. Çoraplarsa çoktan bir elbisenin 

tamamlayıcı aksesuarı olmaktan çıktı ve ana teması oluverdi. Bir zamanlar sadece ayaklarımızı sıcak tutmak 
için bir zorunluluk olarak giydiğimiz çoraplar, teknolojinin gelişmesi ile birlikte çoktandır bir zorunluluk değil. 

Gardırobumuzun en başköşesine oturuyorlar. Sektörün haklı bir gururu ve de mutluluğu var. Türkiye, dünyanın 
ikinci büyük çorap üreticisi.

Hal böyle olunca sadece üretici kısmı değil, tüketen kısım da önem teşkil ediyor. Birbirinden farklı tasarımları 
ve renkleri ile giyimin ana unsurlarından biri olan çorapları çorap tutkunlarına sorduk. Ne tür çorapları giymeyi 

seviyorlardı ve onlar için çorap ne ifade ediyordu? Her birinin ortak cümlesi şu oldu: çorap giymeyi çok ama 
çok seviyoruz. Bize de bu sevgiyi sayfalarımıza taşımak düştü. İyi okumalar

Cenk Sarıoğlu 
50 yaşında 

Editör Merve Korkmaz  /  29 yaşında  
İçerik Editörü

Kendimi bildim 
bileli çorap 
giyicisiyim. Hafta 
içi daha çok 
siyah, gri, koyu 
kahverengi ve 
lacivert gibi düz 
renkli çorapları 
tercih ediyorum. 
Hafta sonları ise 
desenli ve daha 
dikkat çekici 
çoraplar giymeyi 
seviyorum. 
Evimizi üç kedi ile 
paylaşıyoruz. Bu 
nedenle çoraplar 
da dâhil olmak 
üzere kedi desenli 
her ürüne özel bir 
ilgim ve sevgim 
var.

Kıyafetim ne 
kadar sıkıcı olursa 
olsun, kombinleri 

renklendiren 
bir kahraman 

var: çoraplarım! 
Kombinlerimin en 

güçlü aksesuarı 
çoraplarımı 

çok seviyorum. 
Çoraplarım olmadan 
asla! Ben kelimelerle 

dans eden bir içerik 
editörüyüm. Yaratıcı 

olmalıyım. Bu süreçte 
her zaman çoraplarım 
bana ilham olmuştur. 

Rengârenk çorapları 
kim sevmez ki? 

Hem hayatımızı 
neşelendiriyorlar, 
hem de canımız o 

gün sıkkın olmuş 
olsa dahi moralimizi 

düzeltiyorlar. 
Eskiden sadece klasik 
çoraplar vardı ve çok 

fazla alternatifimiz 
yoktu. Şimdi öyle mi! 
Renk ve desen olarak 

yüzlerce çeşit var. 



Gulan Ekinci  /  
38 yaşında/Yayıncı

Çorapların spor giyim 
kombinasyonundaki 
değerini çok geç anladığımızı 
düşünüyorum. Sadece 
ben değil pek çok kadın 
da spor giyimde çorabın 
değerini daha yeni yeni fark 
ediyoruz. Bugün artık çorap 
günlük hayatta kullandığım 
giyimlerimin ayrılmaz bir 
tamamlayıcısı niteliğinde. Ben 
her zaman güçlü kontrastları 
seviyorum. Fakat bu konuda 
kontrastları renkle yaratmak 
yerine daha çok desenle 
yaratmayı tercih ediyorum. 
Bu sebeple belki çok sıra dışı 
renkler giymiyorum ama 
giyemeyeceğim hiçbir desen 
yok bunu söyleyebilirim. 
Fakat giydiğim çorabın rengi 
türü ne olursa olsun özellikle 
kalitesine önem veriyorum. 

Çorap giymeyi çok seviyorum. Yaz kış fark etmiyor benim için. 
Özellikle renkli çoraplara bayılıyorum. Ruhumu yansıtıyorlar ve 
o günümün güzel geçmesine neden oluyorlar. Çizgili çoraplarda 
favorim. Bakır rengi saçlarımla çok hoş duruyorlar. Yazın daha çok spor 
ayakkabılarımın altına soket çoraplar tercih ediyordum. Şimdi havalar 
yavaş yavaş soğumaya başladı. Elbiselerimin altına rengârenk külotlu 
çoraplar giymek için sabırsızlanıyorum. 

İş hayatının dinamikleri 
gereği çoğumuz renkli 
çorap giyemiyoruz. Hafta 
sonları renkli çorap günleri! 
Benim için renkli çorap 
bir nevi hafta sonu ödülü 
gibi. Kendimi çok daha 
iyi hissetmeme neden 
oluyorlar. Kendimi her 
hafta sonu birbirinden 
renkli çoraplar giyerek 
ödüllendiriyorum. Yaşasın 
çorap özgürlüğü!

Burak Bayrı   /
32 yaşında / Pazarlama Uzmanı

Gamze Hasçelik  / 30 yaşında 
Serbest meslek

Fadime Eser 
48 Yaşında - Aşçı

Mesleğim gereği 
sürekli ayaktayım 
ve kendimi rahat 
hissetmem 
gerekiyor. Bu yüzden 
giyeceğim çoraplar 
benim için çok 
önemli. Kışın yünlü 
ve pamuklu çoraplar, 
yazınsa merserize 
çoraplar favorim. 
Çoraplara olan 
tutkum annemden 
geliyor. Annem, 
küçükken hep bana 
birbirinden renkli 
yünlü çoraplar 
örerdi. Çok mutlu 
olurdum o yünlü 
çorapları giydiğim 
zaman. Şimdi 
büyüdüm ama 
çoraplara olan 
sevgim hiç bitmedi. 
Şimdi pek çok çorap 
markası kışın aynı 
annemin çorapları 
gibi çok güzel yünlü 
çorap yapıyorlar ve 
beni çocukluğuma 
götürüyorlar. 
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Özge Hasçelik 
25 yaşında 

Tarih Öğretmeni

Zafer Kızıltoprak 
38 yaşında 
 Mühendis

Tuğba Uprak 
 31 yaşında
Gazeteci

Günlük hayatta 
klasik tarz 

çorapları tercih 
ederken, günlük 

hayatımın bir 
parçası olan 

bisiklet kullanımı 
sırasında yünlü 

çift kat yada 
kalın tabanlı, 

yarım bilek 
çorapları tercih 

ediyorum. 
Bisiklet üzerinde 

en çok ısı 
kaybedilen 

noktalardan biri 
olan ayak ve 

parmak uçları 
için birebir. 

Soğuk ve yağışlı 
havalarda ise 

tercihim daha 
çok uzun, konçlu 

çoraplar.

Mesleğim gereği rahat olmak benim için çok önemli. Çoraplarımda rahat olmalı 
ve hareket kabiliyetimi kısıtlamamalı. Bu yüzden çorap seçimimde oldukça 
titizimdir. Diğer taraftan renkli ve karikatürlü çorapları çok seviyorum. Mavi, 
yeşil, kırmızı… Dolabımda düz renkli bir çorap bulamazsınız. 

Çalışma hayatında, 
sıkça katıldığım 
toplantılar nedeniyle 
dolabımı klasik tarzda 
kıyafetler hâkimiyeti 
altına aldı. Eteklerle 
kombinlediğim ince, 
desenli ve file çoraplar 
hem sokak stilimin 
hem iş toplantılarımın 
vazgeçilmez parçaları 
haline geldi. Süper 
ince parlak çorapların, 
estetik ve feminen 
görünümüyle tarzımı 
ön plana çıkarttığını 
düşünüyorum.

Didem Koca Bakır / 
35 yaşında/ Turizmci

Kışın en soğuk 
günlerinde bile 
favorim beyaz… 
Beyaz rengini çok 
seviyorum. Özellikle 
çoraplarımda. Beyaz 
rengi çoraplara çok 
yakışıyor. Ben bir 
turizmci olduğum 
için görünüşüme çok 
dikkat etmeliyim. 
Çoğunlukla elbise ve 
etek giyiyorum ve 
kıyafetlerimin altına 
külotlu çorap giyerim. 
Mesleğim gereği 
seyahat ediyorum 
ve seyahatlerimde 
şıklığımın yanı sıra 
rahat kombinler 
tercih ediyorum. 
Çoraplar bu noktada 
büyük önem teşkil 
ediyor. 



GÖZTEPE MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ, NO:122 K.5/19
BAŞKULE PLAZA BAĞCILAR, İSTANBUL,TÜRKİYE

ETS PAZARLAMA

WWW.ETSPAZARLAMA.COM

İNFO@ETSPAZARLAMA.COM

0212 564 23 44

ÇORAP ÜRETİMİNDE, YENİ DÖNEM

RUMİ İLE BAŞLIYOR
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Tekstil ve hazır giyim dünyası 
önümüzdeki yıla hazırlıklarını 
tamamladılar ve şimdiden 
gelecek yıl ne giyeceğimiz, 
hatta ne giymeyeceğimiz belli 
oldu. Dünyaca ünlü çorap 
markaları da bu furyanın 
içerisine katıldı. Dört büyük 
markanın sadece erkeklere özel 
hazırladıkları koleksiyonlarına 
kısaca göz attık.

ErkEklEr kışa iddialı girEcEk

dünyaca ünlü çorap 
markaları, 2019 
2020 sonbahar 
kış sezonunun 

trendlerini açıkladılar. 
Erkekler, kadınlar ve 
çocuklar için farklı kolek-
siyonlar mevcut. Gucci, 
Calvin Klein, Calzedonia 
ve Happy Socks hazır-
ladıkları erkek çorap 
koleksiyonları ile 2020 
kışına şimdiden hazır ve 
bir hayli iddialılar. Kaş-
mir, yün ve pamuklu ço-
raplar, birbirinden farklı 
desenleri ve cüretkar 
renkleri ile sayfalarımızı 
güzelleştirdiler.

Gucci’den krem 
renkli
arılı çorap
Gucci’nin 2020 kışı için 
erkeklere özel renk öne-
risi krem. Krem rengi 

streç yün çoraplar altın 
renkteki arı nakışı 
ile muazzam bir 
güzellik sunuyor. 
Bir akşam yeme-
ğinde yahut iş 
toplantısında 
klasik bir takımın 
altında çok hoş 

gözükecekle-
rine emin ola-

bilirsiniz. Şayet spor 
giyinmeyi tercih 
ederseniz, Gucci’nin 
erkek çorap koleksi-
yonunun içerisinde 
spor kıyafetinize uygun 
bir  çorap da mutlaka bu-
lursunuz.  

Happy Socks’tan
eşkenar dörtgen
Özellikle erkek çoraplarının bir kla-
siği haline gelen eşkenar dörtgenleri 
önümüzdeki yılda fazlasıyla göre-
ceğiz. Happy Socks, farklılık arayan 
ve sıradışı olmak isteyen erkekler 

için çoraplarında renkli eşkenar 
dörtgenleri kullanmayı tercih ediyor. 
Ünlü marka böylelikle klasik çizgisini 
bozmadan farklılaşmayı başarıyor.

Sırada Klein ve
Calzedonia var

Calvin Klein ise  renkli nervürlü 
çorapları koleksiyonunda 
fazlasıyla yer verdi. Dünyaca 
ünlü çorap markasının logosu 
ise tabiiki olmazsa olmazı 
ve mutlaka her çorabın üze-
rinde türü ne olursa olsun 
yer alıyor. Calzedonia da 
tercihini pamuklu çoraplar-
dan yana kullanıyor. İtalyan 

markasının favori rengi 
erkeklerde gri olsa da, renk 

alternatifi isteyen müşteriler 
de unutulmamış ve pek çok renk 

alternatifi sunulmuş.
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Tom ve eşinin hikayesi mutlaka bilinmeli… Bundan sadece birkaç yıl önce başladıkları 
yolculuk onları sadece evsizlere dağıtılacak bir çorap markasını kurmaya teşvik etti. The Joy 
of Sox, günümüzde yeni çoraplarla evsizlere neşe veriyor. 

YENİ ÇORAPLARLA 
EVSİZLERE NEŞE VERİYORLAR

oraplar hayatımızın mer-
kezinde yer alıyor, bizler 
farkında olsak da olmasak 
da… Herkesin ortak düşün-
cesi, özellikle son yıllarda, 
kıyafetimizi tamamlamanın 

çok ötesinde bize ayrı bir ruh, kişilik 
ve de misyon verdiği. Bunlar görünen 
artılar. Bir de görünmeyen artıları 
var çorapların aslında. Ayağımızın 
bilhassa kış aylarında sıcak olması bizi 
pek çok hastalıktan da kurtarıyor ve 
hatta şayet temiz bir ortamda değilsek 
mikropların vücudumuzla temasını 
engelliyor. İşte evsizler için bu artılar 
bir hayli önemli ve hayati bir değer 
teşkil ediyor.
Birkaç yıl önce Tom Costello ve eşi 
Philadelphia’daki bir çorba mutfa-
ğında gönüllü olarak çalışırlarken, 
kurdular The Joy of Sox’u… Her yıl 
on binlerce çorap toplayan ve bunları 
evsizlere hizmet veren barınaklara ve 
diğer yardım kuruluşlarına dağıtan, 
kar amacı gütmeyen bir oluşum The 
Joy of Sox.

Evsizler çorap istiyor
Tom şöyle diyor:  “İnsanlar genellikle 
evsizlere gıda ve diğer hayatta kalma 
ihtiyaçları ile birlikte yardım etmeye 
odaklanıyorlar. Ama çoraplar hem 
sağlık sorunları için hem de sağladık-
ları saygınlık ve saygı nedeniyle çok 

önemli.” Çorap markasının kuruluş 
hikayesi ise bir hayli hüzünlü ve 
hepimize örnek olacak cinsten. Tom 
ve eşi gönüllü olarak çalışırlarken, tam 
da Noel zamanı, Tom çorba sırasında 
bekleyen evsizlere çorap vermeye 
başlamış. Bir gün öncesinde tanıştığı 
bir doktorun sözleri gelmiş aklına: 
Evsizlerin en çok çoraba ihtiyacı 
var! Kendisinden dinlemeye devam 
ediyoruz: “Yemeğin sonunda çorap 
vermeye başladım. Mutlu Noeller, 
Tanrı sizi korusun dedim. Sonrasında 
bir bayan bana doğru yürüdü. Çanta-
sına çorap attım. Hiçbir şey söylemedi 
ve yürüdü. Bir sonraki konuğu bek-
lerken geri döndü ve “Bir arkadaşım 
içinde bir çift çorap alabilir miyim? 
dedi. Sonra ağlamaya başladı. Bende 
ağlamaya başlamıştım. Bana sarılmak 
için uzandı. O zamana kadar hiçbir 
evsize dokunmamıştım. Ben de ona 
sarıldım.  O an benim için çok özeldi. 
O andan itibaren çorap insanı olmam 
gerektiğini biliyordum”.
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Canınızdan çok sevdiğiniz bebeğinizi kucağınıza almadan önce dikkat edilmesi gereken pek 
çok husus var şüphesiz. Bunlardan belki de en önemlisi doğru çorap seçimi. Rahat ve geniş 

çoraplar gebe kadınların gardırobunun vazgeçilmezi olmalı. 

9 ay… Kimi zaman da 7… Sayı 
kaç olursa olsun bir kadın için 
hamilelik muhteşem bir duy-
gu. Sayıların çokta önemi yok, 

yeter ki bebeğiniz sağlıklı olsun. Tüm 
anne adaylarının en büyük arzu ve 

isteğidir. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde 
bebeğini kucağına almak. Fakat bu 
dönem içerisinde bir hayli dikkatli 
olmakta fayda var. Anne adayı, ne iç-
tiğine ne yediğine dikkat etmeli, ağır 
kaldırmamalı ve elinden geldiğince 

hamilelik dönemi içerisinde olumsuz 
pek çok düşünce ve duygulardan 
uzak durmalı. Peki, sadece bu kadar 
mı? Tabii ki hayır. Anne adaylarının 
tüm bunların yanı sıra giydikle-
ri kıyafetlerin rahatlığı da büyük 

HAMİLELİKTE 
YANLIŞ ÇORAP SEÇİMİNE 

DİKKAT
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Uzmanlar hamilelik 
döneminde her 100 
kadından 40’ında varis 
gözüktüğünü ve bunu 
önlemek için sadece 
gebelere özel üretilen 
çorapların alınması 
gerektiğini vurguluyorlar. 

önem teşkil ediyor. Bu kıyafetler 
içerisinde ise yanlış çorap seçimi bazı 
durumlarda hayati bir risk taşıyabilir. 
Şayet bir anne adayı iseniz ve henüz 
gardırobunuzu yenilemediyseniz bu 
yazımız tam size göre. Ne yapmalı, 
ne yapmamalı soruları ekseninde 
anne adaylarına özel hazırladığımız 
yazımızda doğru bilinen yanlışları da 
gün yüzüne çıkarıyoruz. 

Geniş ve rahat çoraplar seçin
Anne adayının hamileliğin ilerleyen 
dönemlerinde karınlarının büyümesi 
ve bilhassa kalçalarda meydana 
gelen genişlik doğru çorap seçiminin 

neden bu kadar önemli 
olduğunu gözler 
önüne serer.  Ha-
milelik döneminde 
ayaklarda şişme 
ve ödem oluştuğu 
andan itibaren 

anne adayı kendini 
ve bebeğini rahat 

hissettirecek çorapları 
tercih etmeye başlama-
lı. Rahmin büyümesiyle 
bacaklardaki kan da-
marlarında baskı oluşur 
çünkü. Bu baskı anneye 
ve tabii ki bebeğine 
rahatsızlık verebilir.  Bu 
yüzden ilk kural, giyilen 
çorabın rahat olması.  
Çorapların sıkı lastik 

kısımlarına da dikkat! 
Özellikle çalışan bir 

anne iseniz ve gün 
içerisinde sürekli 
koşturmanız gereki-

yorsa hareket kabili-
yetinizi etkilemeye-
cek çoraplar giymeye 
özen göstermelisiniz.  
Çorap markaları 
anne adaylarının ve 
bebeklerinin sağlığı için 
bunu düşündüler ve 
karın kısmını sıkmayan 
jartiyer tarzında çoraplar 
ürettiler. Unutmayın ki 
giydiğiniz çorapların 
sıkı olması şiş olan 
ayaklarınızın daha da 
çok şişmesine neden 
olabilir. Diğer 
taraftan 
yu-
muşak 
yüzde 100 pamuklu ve terletmeyen 
çorapları tercih etmenizde bebeğiniz 
ve sizin sağlığınız açısından önem 
teşkil ediyor.

Hamilelere özel varis 
çorapları
Araştırmalara göre hamilelik geçiren 
her 100 kadından 40’ında varis gözü-
küyor. Öncesinde varis sorununuz 
varsa ve bebek beklemeye başladıysa-
nız hormonal değişiklikler ve alınan 
kilolar yüzünden de varislerinizde 
artışlar meydana gelebilir. Uzmanlar 
hamilelik döneminde yaşanan varis 
sorununun sonrasında da kalıcı 
olabileceği uyarısında bulunuyor. 
Bu noktada bol yürüyüş yapmak ve 
sağlıklı beslenmek ilk kural fakat 
varis tedavisi için üretilen özel çorap-
larda giyebilirsiniz. Çorap markaları 
sadece hamilelere özel varis çorapları 

NE YAPILMALI?
Birkaç Küçük Tüyo

•  Destekleyici pamuklu çoraplar giyin, naylon 
çoraplardan sakının.
•  Daha elastik ve esnek kumaşlardan üretilen 
külotlu çorapları tercih edin.
•  Lastik kısımlarının çok dar ve sıkı olmamasına 
özen gösterin.
•  Sadece doktorunuzun önerdiği varis çorapları 
kullanın.
•  Vücudunuzda meydana gelen ödem sizi çok 
rahatsız ediyorsa korseli çoraplar kullanabil-
irsiniz. 
•  Kışın terletmeyen çoraplar giyilmeli. 

üretiyor.  Genellikle gebelikte diz 
altı yerine diz üstüne çıkarılan varis 
çorapları öneriliyor. Tabii günün 
erken saatlerinde giyip, gece yatarken 
çıkarmayı da ihmal etmeyin.
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BU FUARLARI AJANDANIZA NOT ETMEYİ 
UNUTMAYIN!

Ticaretin gelişmesinde fuarların önemi büyük. Hem yurt içi hem de yurt dışında fuarlara katılım söz 
konusu firmaya artı bir değer kazandığı gibi, ülke ekonomisine ve dolaylı da olsa ülke istihdamına katkı 

sağlıyor. Bugün rekabet üstünlüğü sağlamak ve ürünlerini dünya ile paylaşmak isteyen pek çok irili 
ufaklı firma her yıl düzenlenen sayısız fuara katılım sağlıyor. Fuarlar, firmaların sessiz pazarlama araçları. 

Önümüzdeki dönem yine dopdolu bir fuar ajandası var. Her biri sektörünün en iyileri olan bu fuarları 
ajandanıza not etmeyi unutmayın.  

Bizden söylemesi…

15. ŞANGAY ULUSLARARASI ÇORAP SATINALMA FUARI’NA DOĞRU

14. Şangay Uluslararası Çorap Alım Fuarı 20 Mart 2019 tarihinde 
Şangay Dünya Fuar ve Sergi Merkezi’nde açılışını yapmış ve 

fuara dünyanın dört bir yanında binlerce sektör temsilcisi katılım 
sağlamıştı. Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı İlker Öztaş, Çorap 

URGE Komitesi Başkanı Özkan Karaca ve beraberindeki Türk 
çorap sektörünün önde gelen çorap firmalarının yöneticileri de 

fuarı yakından takip eden isimlerdi.

Şangay Uluslararası Çorap Satınalma Fuarı (CHPE) sadece dünyanın en 
profesyonel ve en etkili çorap fuarı değil, aynı zamanda çorap endüstrisi ta-
rafından en büyük ve yaygın olarak bilinen dünyanın en büyük çorap ihtisas 
fuarından biri olarak ifade ediliyor. Her yıl senede bir kez düzenlenen CHPE 
Fuarı’nda profesyonel alıcıların ihtiyaçlarına cevap olarak çok sayıda teks-
til ve hazır giyim ürünü sergileniyor. Ayrıca bu ürünlerin yanı sıra ipliklerden, 
çorap makinelerine, çorap makinelerinden ayakkabıya kadar kapsamlı bir 
ürün sergisi de katılımcılarla bir araya geliyor. Fuarda çeşitli iş görüşmele-
rine de imza atılıyor.  

Bu tarihi kaçırmayın
Uluslararası Çorap Satınalma Fuarı’nın 15’incisi 2 – 4 Mart 2020 tarihleri ara-
sında düzenlenecek. Şimdiden çorap meraklılarını heyecanlı bir bekleyiş aldı. 
2 ayrı holde toplamda 50 bin metrekarelik bir alanda 15 bin ziyaretçi ile ger-
çekleştirilecek olan fuarda 500’den fazla çorap firması, 80 kadar iç giyim fir-
ması ve 100 kadar ayakkabı ve aksesuar firması katılımcı olarak yer alacak. 
Pazar segmentasyonuna göre ayrılan sergi alanları, hedeflenen tanıtımlara 
özel ürün bölgeleri, VIP alıcılar kulübü, çorap endüstrisi geliştirme forumu, ço-
rap moda şovu, sınır ötesi e-ticaret forumu ve B2B görüşmeler içeren etkinlik; 
ziyaretçilere en yeni endüstri haberlerini sunmakla kalmayıp aynı zamanda 
onlarla yüz yüze görüşmeler yapmak için mükemmel bir fırsat da sunuyor.
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ASYA’NIN EN BÜYÜK MODA FUARI:  
HONG KONG FASHION WEEK
13-16 Ocak 2020 tarihleri arasında Asya’nın en büyük fuarı Hong 
Kong Fashion Week düzenlenecek. Hong Kong Güz / Kış Mo-
da Haftası, Hong Kong Ticaret Geliştirme  Konseyi tarafından 
düzenleniyor. Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Hong Kong 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen moda haftası sektörün 
de nabzını tutuyor. Sonbahar Kış sezonunun trendlerini katılım-
cılarla paylaşacak olan fuara çok sayıda ziyaretçinin katılımı 
bekleniyor.

EN SEVİMLİ FUAR: CJF CHILD AND JUNIOR FASHION
CJF,( Child and Junior Fashion, Maternity Wear) 350’ nin üzerinde 
uluslararası markanın katılımıyla Doğu Avrupa'nın önde gelen ulus-
lararası çocuk/bebek giyim ve aksesuar fuarlarından biri olarak ifa-
de ediliyor. EXPO tarafından organize edilen CJF, 8 yıl içerisinde Do-
ğu Avrupa'nın en önemli moda platformu haline geldi. Yılda iki kez 
7.000 m2'lik Expocentre alanında gerçekleşen CJF’de bebek ve ço-
cuk giyimi alıcılara sunuluyor. Yaklaşık olarak 10 bin ziyaretçiye ula-
şan CJF’de yüksek pazar potansiyeli ile pek çok alıcının siparişleri-
ni verdiği uluslararası bir ticaret merkezi olarak konumlanmakta. 
CJF’de 23 ülkeden gelen katılımcılar için defileler, trend seminerleri 
düzenlenerek katılımcı firmalara yeni networkler oluşturma imkânı 
sağlanıyor.  Yılda 2 kez düzenlenen fuarın önümüzdeki sezonu 24-
27 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

LINEXPO İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
5-8 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan LINEXPO İstanbul İç Giyim ve Çorap Fuarı yeni trendlerin sergi-
lendiği, defileler ve görsel şovlarla dev bir sektörel buluşma şeklinde gerçekleştirilen ve sektöre yön verme hedefinden asla ödün verme-
yen Türkiye'nin en önemli moda etkinlikleri arasında yer alıyor.  Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) ve Çorap Sanayicileri Derneği 
(ÇSD) tarafından organize edilen Linexpo İstanbul 2020 Fuarı, yılda sadece bir defa düzenleniyor. Firmaların yurt içi ve yurt dışı pazarlara 
açılmasını sağlayan etkili bir uluslararası ticari buluşma ağı olan Linexpo’da 90’dan fazla ülkeden yaklaşık 30 bin profesyonelin bir araya 
gelmesi bekleniyor. 



www.csd.org.tr
ÇSD’DEN...
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ÇORAP MAKİNELERİ SHANGHAITEX 2019 FUARINDA
27-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Çin Şangay’da 19. Ulusla-
rarası Shanghai Tekstil Endüstrisi Fuarı düzenlenecek. Fuarda 
dijital baskı makineleri, fiber üretim makineleri, örme ve çorap 
makineleri, örgü ürünleri için yeni malzemeler, tekstil ve konfek-
siyon endüstrisi için yeni yazılımlar, tekstil ve konfeksiyon ma-
kineleri için yedek parça ve aksesuarları, iplik makineleri, tekstil 
kimyasalları ile nakış ve dokuma makineleri katılımcıların beğe-
nisine sunulacak. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarda çok 
sayıda ikili iş görüşmelerine de imza atılıyor. 

ISPO MUICH FUARI SEKTÖRÜN NABZINI TUTACAK
26- 29 Ocak 2020 tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde 
dünyanın en büyük spor ve  spor malzemeleri fuarı ISPO MU-
NICH düzenlenecek. 45 yılı aşkın süredir gerçekleşen fuar, sek-
töründe nabzını tutuyor.  Alanında çok segmentli tek fuar olan 
ISPO Munich, katılımcılarına çapraz satış fırsatı sunarken yeni 
segmentleri keşfetme imkânı da sağlıyor. Yıldan yıla gelişen 
fuar katılımcılarına özel fuar konsepti, kişiselleştirilmiş ve ileti-
şim bakımından zengin bir ortam sunuyor. Çorap firmalarının 
da ilgi gösterdiği fuar için ajandanızda yer açmayı unutmayın. 

TEXSTYLE EXPO YİNE GÜNDEM YARATACAK
3. Uluslararası Moda, Hazır Giyim, Tekstil, Deri, Ayakkabı ve Aksesu-
arları Fuarı, 25-27 Şubat tarihleri arasında yine modanın gündemini 
belirleyecek. Cezayir’de düzenlenmesi  planlanan fuarda hazır gi-
yim  kumaş üreticileri, kumaş aksesuarları, tekstil makineleri, abiye 
ve gelinlik iç giyim ürünleri ile baskılı kumaşlar için tekstil desenleri 
ile deri ve deri mamulleri görücüye çıkacak. Fuarda ayrıca çorap fir-
maları da en ön sıralarda yerini alacaklar. 

UZAKDOĞU’NUN EN BÜYÜK FUARINA AZ KALDI
126. Canton Fuarı, Uzakdoğu’nun en büyük, dünuanın ise 3 bü-
yük fuarından biri olarak  ifade ediliyor. 1957 yılından bu yana 
iki ayrı fuar alanında toplam 150 binden fazla ürün çeşidi sergi-
leniyor. Her yıl Nisan-Mayıs ve Ekim- Kasım aylarında 3 periyod 
halinde yapılan fuar 15-19 / 23-27 Ekim ile 31 Ekim ve 4 Kasım 
tarihleri arasında düzenlenecek. Her yıl 203 ülkeden 167 bin-
den fazla kişi fuarı ziyaret ediyor. Canton Fuarı’na ayrıca ülke-
mizden yılda 2 binin üzerinde iş insanı tercih ediyor. Fuarın tica-
ret hacmi ise her dönemde 12 ile 15 milyar dolar arasında. Çin 
İthal ve İhraç Ürünleri Fuarı, Guangzhou şehrinde bu yılda katı-
lımcılarını bekliyor. Fuarda kadın ve erkek giyim ürünlerinden, 
moda aksesuarlarına; kürk, deri ve kuş tüyü ürünlerinden ço-
raplara kadar pek çok tekstil ve hazır giyim ürünü sergileniyor. 



www.acar-group.com
istirakidir AZİM KUTU ve AMBALAJ San. ve Tic. A.Ş.
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Türkiye’nin katma değeri yüksek en önemli sektörlerinden biri olan hazır giyim, Ağustos ayı içerisinde 
de yükselişine devam etti. 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde 1,4 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatı gerçekleştirildi.

Ocak-Ağustos 2019 döneminde 
Türkiye’nin hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatı 2018 
yılının aynı dönemine göre 

yüzde 0,2 artış ile 11,8 milyar dolar 
oldu.  2019 yılı Ağustos ayında 
1,4 milyar dolarlık hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilmiş 
olup, bu değer 2019 yılı ilk sekiz 
ayı için hesaplanan 1,479 milyar 
dolarlık aylık ortalama ihracat 
değerinin altında bir değer olarak 
kayıtlara geçti. 2019 yılının Ocak-

Ağustos döneminde hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatının Türkiye 
genel ihracatındaki payı yüzde 10,1 
olarak hesaplandı. Bu pay 2016 yılının 
Ocak Ağustos döneminde yüzde 
12,5; 2017 yılının Ocak- Ağustos 
döneminde yüzde 11 ve 2018 yılının 
Ocak- Ağustos döneminde de yüzde 
10,3 idi. Öte yandan, hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatının sanayi 
ihracatındaki payı 2018 yılının 
Ocak-Ağustos döneminde yüzde 13,3 
iken 2019 Ocak-Ağustos döneminde 

yüzde 13 oldu. Veriler, hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörünün hem Türkiye 
genel ihracatındaki hem de sanayi 
ihracatındaki payının 2019’un ilk 
sekiz ayı itibarıyla azaldığını ortaya 
koyuyor. Hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörü 11,8 milyar dolarlık ihracat 
değeri ve genel ihracat içindeki yüzde 
10,1’lik payıyla; yüzde 17’lik paya sahip 
olan otomotiv endüstrisi ile yüzde 
11,4’lük paya sahip olan kimyevi 
maddeler ve mamulleri sektörlerinin 
ardından üçüncü sırada yer almakta.

HAZIR GİYİMDE 1,4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

GÖSTERGELER

Genel İhracat Performansı İçİnde hazır Gİyİm ve KonfeKsİyon İhracatının Payı

2017 2018
2017/2018 
DEĞİŞİM %

2018
Ocak-Ağustos

2019 
Ocak-Ağustos

2018/2019 
DEĞİŞİM %

Türkiye Özel  İhracatı  156.782.257 168.087.637 7,2 108.544.127 111.364.491 2,6

Türkiye Genel İhracatı 156.782.257 168.087.637 7,2 113.990.976 117.252.270 2,9

Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatı 17.045.360 17.045.360 3,5 11.777.617 11.795.578 0,2

Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatının payı % 10,9 10,5 10,3 10,1 3,5





72

Bakanlığın, Ağustos ayı geçici dış ticaret 
istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Özel 
Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre Ağustos’ta ihracat 
geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,47 artarak 12 

milyar 513 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 1,08 artışla 14 
milyar 963 milyon dolara yükseldi. GTS'ye göre ise ihracat 
yüzde 1,69 artarak 13 milyar 150 milyon dolara ulaşırken, 
ithalat yüzde 0,27 gerileyerek 15 milyar 526 milyon dolara 
düştü. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre 
yüzde 0,88 gerileyerek 2 milyar 450 milyon dolar oldu. 
GTS'ye göre ise söz konusu açık yüzde 9,88 azalışla 2 
milyar 376 milyon dolar seviyesine indi. Dış ticaret hacmi 
bu dönemde, ÖTS'ye göre yüzde 1,25 arttı ve 27 milyar 476 
milyon dolar olarak kayıtlar-a geçti. GTS'ye göre ise yüzde 
0,62 artışla 28 milyar 676 milyon dolar olarak belirlendi. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı da Ağustos 2018'de yüzde 
83,3 iken bu yılın aynı ayında ÖTS'ye göre yüzde 83,63'e 
çıktı. GTS'ye göre ise söz konusu oran yüzde 83,07 iken 
yüzde 84,7 oldu.

En çok ihracat yapılan fasıllar
ÖTS'ye göre, Ağustos’ta en fazla ihracat "ham madde (ara 
mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 

TÜRKİYE İHRACATI 
YÜKSELMEYE 
DEVAM EDİYOR

GÖSTERGELER

Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre,  
Ağustos’ta ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında 
 geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,69 artarak 13 milyar 150 milyon doları bulurken, 
ithalat yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

339 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 4 
milyar 665 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 420 
milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi. GTS'ye 
göre de "ham madde (ara mallar)" grubunda 6 milyar 
688 milyon dolar, "tüketim malları" grubunda 4 milyar 
877 milyon dolar, "yatırım (sermaye malları)" grubunda 1 
milyar 494 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. ÖTS'ye 
göre, ağustosta en fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu 
kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer 
kara taşıtları" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 
1 milyar 462 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu 
sırasıyla 1 milyar 214 milyon dolarla "kazanlar, makineler, 
mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 735 milyon 
dolarla "örme giyim eşyası ve aksesuarları" izledi. GTS'ye 
göre Ağustos’ta en çok ihracat yapılan fasıllar ise 1 milyar 
514 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, 
bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 310 
milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve 
aletler, nükleer reaktörler" ve 740 milyon dolarla "örme 
giyim eşyası ve aksesuarları" oldu. Söz konusu ayda en çok 
ithalat yapılan fasıl GTS'ye göre 3 milyar 252 milyon dolar, 
ÖTS'ye göre 3 milyar 267 milyon dolarla "mineral yakıtlar, 
mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen 
ürünler" olarak kayıtlara geçti.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat
ÖTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 123 milyon 
dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 12 milyon 
dolarla İngiltere ve 633 milyon dolarla Irak izledi. En fazla 
ithalat ise 2 milyar 27 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleş-
tirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 414 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 
266 milyon dolarla Almanya takip etti. GTS kayıtlarına göre 
de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 210 milyon dolarla 
Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 38 milyon dolarla 
İngiltere ve 715 milyon dolarla Irak izledi. En fazla ithalat 
2 milyar 113 milyon dolarla Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 
milyar 494 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 381 milyon dolar-
la Almanya izledi. Gümrük idareleri tarafından ağustosta 
tahsil edilen vergiler 11 milyar 930 milyon lira oldu. 





74

2019’un ilk 8 ayında toplam çorap ihracatı 691 
milyon dolar olarak kayda geçti. Bu dönemde 
Rusya’ya yüzde 69,2 Birleşik Arap Emirlikleri’ne 
yüzde 51,6 ihracat artışı yaşandı. 

Türkiye’nin çorap ihracatı Ağustos ayında 97 milyon 
786 bin dolar olarak gerçekleşti. 130 milyon 751 bin 113 
çift çorabın ihraç edildiği 2019 Ağustos ayında en çok 
ihracat gerçekleştirilen ülke 21 milyon 768 bin dolarla 

İngiltere olurken onu 21 milyon dolarla Almanya takip etti. 
2019’un ilk 8 ayında toplam çorap ihracatı 691 milyon 
dolar olurken yüzde 1,2’lik negatif bir değişim oldu. Ocak-
Ağustos döneminde yaklaşık 1,1 milyar çift çorap ihracatı 
gerçekleşirken yüzde 9,6‘lık artış yaşanmış oldu. Adet 
bazında ise 88,3 milyonluk çorap ihracatı tapıldı. Ocak-
Ağustos döneminde Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne 
yapılan ihracat dikkatleri çekti. Rusya’ya yüzde 69,2 ihracat 
artışı olurken, 8 milyon 537 bin dolarlık ihracat yapıldı. 
Bu dönemde BAE’ye ise 9 milyon doların üzerinde ihracat 
gerçekleşti. BAE’ye yapılan ihracat bu dönemde yüzde 
51,6 arttı. Yılın ilk 8 ayında en çok ihracat İngiltere’ye 
gerçekleştirildi. İngiltere 152,2 milyon dolar ihracatla toplam 
çorap ihracatımızdan yüzde 22 pay aldı.

GÖSTERGELER

RuSYA VE BAE’YE YApILAn 
İHRACATTA REKOR ARTIş 
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türKİye çoraP İhracat raKamları ( Bİrİm: 1000 $)

2018 ocak-ağustos 2019 ocak-ağustos %değişim %2019 Pay

İngiltere 161.918.241 152.183.624 -6,0% 22,0%

Almanya 143.599.705 137.108.661 -4,5% 19,8%

Fransa 77.120.595 75.199.630 -2,5% 10,9%

Hollanda 41.427.631 42.945.281 3,7% 6,2%

İspanya 34.324.401 30.784.773 -10,3% 4,5%

İtalya 21.798.761 22.791.654 4,6% 3,3%

İsveç 22.216.490 21.743.565 -2,1% 3,1%

Belçika 19.109.856 19.843.039 3,8% 2,9%

ABD 13.823.415 13.609.887 -1,5% 2,0%

Polonya 9.125.398 9.844.199 7,9% 1,4%

B.A.E. 6.239.286 9.461.718 51,6% 1,4%

Slovakya 8.583.136 9.068.575 5,7% 1,3%

Danimarka 9.840.532 8.717.440 -11,4% 1,3%

Rusya 5.046.226 8.537.192 69,2% 1,2%

S.Arabistan 5.855.122 6.505.133 11,1% 0,9%

İsviçre 7.989.499 6.271.833 -21,5% 0,9%

Avusturya 5.769.595 5.756.994 -0,2% 0,8%

Yunanistan 6.195.304 5.145.759 -16,9% 0,7%

Romanya 4.291.060 4.900.915 14,2% 0,7%

İrlanda 5.215.382 4.840.878 -7,2% 0,7%

İlk 20 Ülke Toplamı 609.489.636 595.260.750 -2,3% 86,2%

Genel toplam 699.400.556 690.899.285 -1,2%

türKİye çoraP İhracat raKamları (Bİrİm: $)

2018 ağustos 2019 ağustos %değişim 2018 ocak-

ağustos

2019 ocak-

ağustos

%değişim

Adet 14.349.955 15.413.121 7,4% 84.701.614 88.276.889 4,2%

Çift 126.491.981 130.751.113 3,4% 1.000.470.092 1.096.037.822 9,6%
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Turkish Exporters’ Assembly, 
umbrella organization of Tur-
key’s export family, which has 
61 exporters’ unions, 13 general 

secretaries and 27 sectors, -total of 85 
thousand-, combined their forces with 
KOSGEB, in order to meet all the needs 
of SMEs that will start to export. Coop-
eration agreement signature ceremony, 
which TIM signed with KOSGEB in or-
der to encourage SME-level companies 
to export and raise awareness in the 
international arena, took place with the 
participation of Minister of Industry 
and Technology Mustafa Varank and 
Minister of Commerce Ruhsar Pekcan. 
With the protocol, signed by İsmail 
Gülle, President of TIM and Prof. Dr. 
Cevahir Uzkurt, President of KOSGEB, 
TL 300 thousand support will be given 
to SMEs that will make investments 
abroad for the first time or to enterpris-
es that want to increase their market 

TIM (Turkish Exporters’ Assembly -in Turkish; Türkiye İhracatçılar Meclisi) signed a cooperation agreement with 
KOSGEB (Small and Medium Enterprises Development Organization) in order to encourage SME-level companies 
to export and raise awareness in the international arena. With “TIM-KOSGEB (Small and Medium Enterprises 
Development Organization, SMEDO) First Step to Export Mobilization Cooperation Protocol”, exporting SMEs and 
those will start to export, will be supported up to TL 300 thousand.

TIM LAUNCHES "FIRST STEP 
MOBILIZATION" TO EXPORT

share abroad.  Within the scope of the 
program, support will be provided to 
SMEs under six headings: personnel 
expenses support, software and hard-
ware expenses support, promotion ex-
penses support, overseas fair and travel 
expenses support, support for testing, 
analysis and certification expenses and 
service procurement expenses.

TL 1.7 Billion Support to SMEs.
In a speech at the signing ceremony, 
Minister of Industry and Technology 
Mustafa Varank said that “There are 
nearly 3.5 million businesses operat-
ing in Turkey and  99 percent of the 
them are SMEs. As the Ministry, we are 
aware of the importance of SMEs for 
our economy. As our relevant organi-
zation, KOSGEB, makes significant 
contributions to the growth of SMEs, 
with 92 directorates throughout Tur-
key. Within this scope, only in 2019, we 

subsidized TL 1.7 billion to SMEs. The 
support we provide will surely continue 
in the coming months.”

We have to cooperate in the 
international market
In her speech, at the ceremony, Trade 
Minister Ruhsar Pekcan said that: 
“Turkey’s economy is consisted of 
mostly small entrepreneurs and they 
need to come together for very large 
orders of USA economy. From now 
on we need to bring these companies 
together and produce large amount of 
orders jointly. This cooperation is very 
important. We are no longer rivals, 
we need to cooperate to clear the way 
for our country in the international 
market. The state equips us with all 
kinds of opportunities. As long as 
we're willing to use it. We as the gov-
ernment and as ministers are ready to 
support you.
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Turkish companies participated in 
Magic Show, one of the biggest 
ready-made clothing fairs in the 
world, held in Las Vegas, USA 

between August 11th and 14th, received 
great interest from buyers from all over 
the world. A total of 33 companies, 
-21 of them under the leadership of 
İHKİB (Istanbul Apparel Exporters 
Association-İHKİB) and 12 of them 
individually- participated in the show 
from Turkey. Özkan Karaca, Vice Presi-
dent of İstanbul Apparel Exporters As-
sociation and President of Socks URGE 
(Developing International Competi-
tion) Committee, said that: “We would 
like to turn into an opportunity the US 
decision to apply 10 percent additional 
customs duty to Chinese ready-made 
clothing products as of September 1, for 
the Turkish Fashion Industry.” Karaca 
stated that: “We expect to increase 
ready-made clothing exports to the 
USA, which was 595 million dollars in 
2018 with the extra orders that have 
already started to reach to 700 million  
dollars this year.

Magic Show, one of the leading fashion shows in the USA and the world with its size, number of exhibitors and 
visitors, was held between August 12-14, 2019. Özkan Karaca, President of Socks URGE (Developing International 
Competition) Committee, who participated in the show, said that, “We used the Magic Show very effectively for 
the promotion, just like the previous ones. I believe that we will get the results results soon. ”

“MAGIC SHOW” AGAIN BECAME THE 
FAVORITE OF SOCKS INDUSTRIALISTS

“We can’t receive the 
share we want from the US 
market.”
Karaca continued his statements as fol-
lows:  “US is the world's largest ready-
made clothing importer. In 2018, it 
realized 21 percent of the world's ready-
made clothing imports. We, as Turkey, 
unfortunately, we cannot get the share 
we want from such a big market. In 
2018, we exported 595 million dollars 
to the USA. Although we have achieved 
an upward trend for the last 5 years, we 

are not at the level we want yet. In the 
first 7 months of 2019, our exports in-
creased by 7.1 percent compared to the 
same period of the previous year. As of 
September 1, USA will begin to impose 
additional 10 percent customs duty on 
ready-made clothing products im-
ported from China, its largest supplier. 
We want to turn this into an opportu-
nity. Indeed, we are already seeing an 
increase in orders from the US. I expect 
that we will increase our exports to the 
US to 700 million dollars this this year 
with a better performance in the next 5 
months with additional orders.” 

“We used Magic Show very 
effectively”
Karaca reminded that Turkey's ready-
made clothing exports to the US before 
2005 were over $ 1.5 billion, and after 
cancellation of quotas we experienced 
very serious damages. Ozkan Karaca 
also said: “As IHKIB, we are trying to 
catch the same figures again as soon 
as possible. We used the Magic Show, 
which we participated nationally, again 
very effectively for promotion, just like 
the previous ones. I believe that we will 
get the results results very soon”





1001 GÜZEL SÖZDEN
SEÇKİLER

İnsanIar seninIe konuşmayı bıraktığında, arkandan konuşmaya başIarIar. 
 PabIo Neruda 

Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir iIerIeyemediğiniz taktirde geriIersiniz. 
 Çin Atasözü 

Hayat geç kaIanIarı hiç bağışIamaz. 
 Gorbachov 

Üç şey daimi kaImaz; ticaretsiz maI, tekrarsız biIgi, cesaretsiz iktidar. 
 Sadi 

PeşIerinden gidecek cesaretiniz varsa; bütün düşIer gerçek oIabiIir. 
WaIt Disney

 
Kim iIim arama yoIunda oIursa, cennet de onu arama yoIunda oIur. 

 Hz. AIi 

İnsan ne kadar çok kitap okursa o kadar çok büyüyeceğini bilmelidir. 

KaranIığa sövmektense, bir küçük ışık yakın, daha iyi edersiniz. 
 Andre Gide 

Öğretmen bir kandiIe benzer, kendini tüketerek başkaIarına ışık verir. 
 Ruffini 

İnsan ne söyIediğini biImeIi ama her biIdiğini söyIememeIidir. 
 Namık KemaI 

O şekiIde yaşamaIısın ki, can verdiğin zaman tabutçu dahi yas tutsun.
 Mark Twain 

Başarının sırrını biImiyorum ama başarızıIığın yoIu 
herkesi hoşnut etmeye çaIışmaktan geçer. 

 BiII Cosby 
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MERKEZ OFİS
Atatürk Oto Sanayi Sitesi
2. Kısım 9. Sk. Ata Plaza
No: 310/1 Kat: 2 Maslak / İstanbul
T: +90 212 285 25 00   F: +90 212 276 56 56

FABRİKA
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No: 35
Kapaklı 59500 Tekirdağ
T: +90 282 758 10 03   F: +90 282 758 10 31 www.altiniplik.com.tr


	on
	1-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-23
	24-29
	30-33
	34-39
	40-43
	44-47
	48-49
	50-53
	54-57
	58-59
	60-61
	62-63
	64-69
	70-75
	76-80

