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GÜÇ KAZANIYOR

Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
İLKER ÖZTAŞ

Yoğun bir fuar sürecini geride bıraktık. Çorap Sanayicileri 
Derneği olarak 12’nci dönem yönetim kurulu toplantımızda 
altını önem çizdiğimiz gibi, çorap sektörü olarak ihracatımızı 
güçlendirmenin ve kendimizi en iyi tanıtmanın yolu, 
fuarlardan geçiyor. Global ölçekte buluşma niteliği taşıyan 
uluslararası fuarlarda ne kadar çok yer alırsak ve ürünlerimizi 
potansiyel müşterilerimize tanıtırsak o denli olumlu geri 
dönüşler alacağımıza inanıyorum. Bu bağlamda Derneğimiz 
bünyesinde pek çok firmamızın, Linexpo 2018, Magic Las 
Vegas 2018 ve Pure London fuarlarına katılım gösterdiğine 
tanık olduk. İnanıyorum ki, hem yeni trendleri hem 
de müşterinin taleplerini yakından öğrenebilme fırsatı 
bulduğumuz bu fuarların meyvesini yapacağımız ihracat ile 
alacağız. 
Sıklıkla belirttiğimiz gibi, temel gayemiz, sektörümüzü hak 

ettiği noktaya taşıyabilmek. Çalışmalarımızı tek bir alanda 
yoğunlaştırarak bunu başarabilmemiz ise imkansız. Fuar 
katılımları ile kat ettiğimiz yolu, eğitim alanında da gösterme 
amacıyla Beylikdüzü Birlik Sanayi Meslek Eğitim Merkezi’ne 
ziyaret gerçekleştirdik. Ve gördük ki, kurum ile dernek iş 
birliği olursa güzel işler ortaya çıkabilir. Kalifiye eleman 
sıkıntısını her geçen gün daha şiddetli hisseden sektörümüz 
için, ancak güç birliği yapabilirsek, mevcut sorunların 
üstesinden gelebiliriz. Bu nedenle okul ziyaretlerimizi her 
ay düzenli olarak gerçekleştiriyor, değerli öğretmenlerimizle 
fikir alışverişinde bulunuyor, gözleri ışıl ışıl parlayan geleceğin 
umudu olan öğrencilerimiz ile bir araya geliyoruz. 
Yüzümüzü güldüren ihracat rakamlarıyla başladığımız 2018 

yılına, Şubat ayında da aynı performansla devam ettik. Çorap 
sektörü olarak 2018 yılının Şubat ayında 86,1 milyon dolarlık 
ihracata ulaştık. Geçen seneye oranla yüzde 14,9 oranında 
artış gösteren sektör ihracatımızda, en çok İngiltere’ye 
çorap ihraç ettik. En çok ihracat artışını ise ABD pazarında 
gördük. İhracat verileri gösteriyor ki, Avrupa birinciliğimizi 
korumayı esas alarak global pazardaki payımızı yüzde 15’e 
çıkarmak temel hedeflerimiz için artık yeni pazarlara açılma 
zamanımız geldi. Özellikle ABD pazarına yoğunlaşacağımız 
çalışmalarımızla, ihracatımızı çok daha üst noktalara 
taşıyacağımızı umut ediyorum. 
Saygılarımla,
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DÜNYADAN

Fransa'nın savunma bütçesinin, 2022'ye kadar 
her yıl 1,7 milyar ve 2023'te 3 milyar euro 
artırılarak toplamda 39,6 milyar euro olarak 
belirlenmesi için yasa tasarısı hazırlandı. 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 
başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı 
düzenlendi. Toplantının ardından ülkenin 
savunması bütçesine ilişkin hazırlanan yasa 
tasarısı hakkında yazılı açıklama yapıldı. Buna 
göre, Fransa savunma bütçesini, 2022'ye kadar 
her yıl 1,7 milyar euro ve 2023'te 3 milyar euro 
artırarak toplamda 39,6 milyar euroya ulaşmayı 
hedefliyor. Açıklamada, yasa tasarısında 2019-
2023 yılları için ayrılan bütçenin, 2014-2018'in 
bütçesine göre 7,4 milyar euro artırarak yüzde 
23 yükseltildiği ifade edildi. Macron, yaptığı 
açıklamada, ülkesinin savunmaya ayırdığı 
bütçenin 1,8 milyar euro artırılarak toplamda 
34,2 milyar euro olarak belirlendiğini bildirmişti. 

Nationwide konut endeksi verilerine göre, 
Şubat ayında konut fiyatları geçen yılın Ağustos 
ayından bu yana aylık bazda ilk kez gerileyerek 
yüzde 0,3 azalış gösterdi. Ülke genelinde yıllık 
bazda konut fiyatları ise şubat ayında yüzde 
2,2 artış kaydetti. Nationwide’dan yapılan 
açıklamada, tüketici güvenindeki azalışın, hane 
gelirlerindeki daralmanın ve Londra gibi önemli 
konut pazarlarındaki aktivitenin hız kesmesinin 
ülke genelinde konut fiyatlarının gerilemesinde 
rol oynadığı bildirildi. Değerlendirmede 
bulunan Nationwide Baş Ekonomisti Gardner, 
“Tüketici güvenindeki azalma ve hane halkının 
gelirlerindeki daralma etkisini hissettiriyor” 
şeklinde konuştu.

ABD ekonomisinden yüzde 2,5 büyüme

Almanya rekor bütçe fazlası verdi

Fransa savunma bütçesini 
artırma yolunda

İngiltere'de konut fiyatları 
düşüşte

ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğine 
ilişkin büyüme oranı, yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e 
revize edildi. Ülke ekonomisi, son çeyreğe ilişkin 
güncel verilerle birlikte, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk yılında yüzde 2,3 
büyümüş oldu. Büyüme verisinin piyasaların 
beklentisi doğrultusunda hafif aşağı çekilmesinde 
stokların bir önceki tahminlere kıyasla daha 
düşük kalması yol açtı. Raporda, dördüncü 
çeyreğe ait kişisel tüketim harcamalarındaki 

(PCE) artışın ise yüzde 3,8’de sabit bırakıldığı 
görüldü. Amerikan ekonomisinin yaklaşık yüzde 
70'ini oluşturan tüketici harcamalarına ilişkin 
güncel beklenti yüzde 3,7 seviyesindeydi. Öte 
yandan, söz konusu döneme ilişkin GSYH fiyat 
endeksinin yüzde 2,4’ten yüzde 2,3’e revize 
edildiği bildirildi. Analistler, 2017’de bir önceki 
yıla kıyasla hızlanan büyümedeki, ivmelenmenin 
bu yıl yürürlüğe giren vergi indirimleriyle birlikte 
süreceğine işaret ediyor.

Almanya'daki yüksek konjonktür 2017 yılında 
Hazine'nin rekor gelir elde etmesine de yaradı. 
Federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal 
sigortalar 2017'yi toplam 36,6 milyar euro 
fazlayla kapattı. Kamunun harcadığından 
36 milyar 600 milyon euro daha fazla gelir 
elde etmesinde ekonomik canlanma ve artan 
istihdamın etkili olduğu belirtilen Federal İstatistik 
Dairesi raporuna göre kamu gelirleri fazlası 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,1'ne 
tekabül ediyor. İlk tahminlerde fazlanın 38 
milyar 400 milyon euroyu bulması bekleniyordu. 
Vergi ve sosyal sigorta primlerindeki artış 
kamu sektörünün aralıksız dördüncü kez 
büyük fazla elde etmesinde etkili oldu. Böylece 
Almanya, bütçe açığının GSYH'nin yüzde 3'ünü 
geçmemesini öngören Maastricht kriterlerindeki 
borçlanma limitinden biraz daha uzaklaşmış oldu. 
Avrupa Merkez Bankası'nın ucuz para politikası 
da kamu bütçelerindeki yükün hafiflemesinde 
rol oynuyor. Faizlerin düşük olması devletin 
daha ucuza borçlanmasını sağlıyor. 2017 yılında 

en büyük fazlayı 16 milyar 200 milyon euro ile 
eyaletler elde etti. 2016 mali yıl bütçesini 7 milyar 
400 milyon euro fazlayla kapatan federal devletin 
gelir fazlası ise 2017'de 1 milyar 100 milyon 
euroda kaldı. Bütçe fazlasındaki gerilemede 
nükleer yakıt vergisinin enerji şirketlerine iade 
edilmesi önemli rol oynadı. Avrupa'nın en güçlü 
ekonomisi Almanya 2017'de son altı yılın en 
yüksek oranına ulaşarak, GSYH'sini yüzde 2,2 
oranında artırdı. Önde gelen ekonomik araştırma 
enstitülerinin tahminlerine göre Almanya güçlü 
büyümeyi 2018'de de sürdürecek. Federal 
hükümet 2018 yılı büyüme hızı tahminini yüzde 
2,4 olarak açıklamıştı.
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TÜRKİYE'DEN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) yeni binasında 
düzenlenen açılışa ve "KOSGEB 5. KOBİ ve 
Girişimcilik Ödülleri Töreni"ne katıldı. KOSGEB'in, 
28 yıldır KOBİ'lerin ve girişimcilerin yanında 
olan, üretimin ve yatırımın bütün aşamalarına 
yardım elini uzatan, teşvik eden kurumlardan biri 
olduğuna işaret eden Özlü, kurumun bir yandan 
KOBİ'lere destekler sunarken, diğer yandan yeni 
girişimcileri ekonomiye kazandırdığını söyledi. 
Özlü, dünyada en büyük ve değerli sermayenin, 
girişimci sermayesi olduğunu vurgulayarak, bir 
ülkenin nitelikli girişimci sayısı ne kadar çoksa, o 
ülkenin ekonomisinin o kadar büyük ve geleceğinin 
de o kadar parlak olacağını dile getirdi. Ne kadar 
çok fikir ve girişimci olursa o kadar çok istihdam, 
büyüme ve katma değer oluşacağının altını çizen 
Özlü, bu sebeple KOBİ'lere verilen desteklerle 
girişim, Ar-Ge ve inovasyon becerilerini teşvik 
ettiklerini bildirdi. KOSGEB'in yeni yapılanması, 
vizyonu ve 2023 hedefleri doğrultusunda temel 
önceliğin, imalat sanayisi ve yüksek teknoloji 
olduğunu anlatan Özlü, Bakanlık olarak tüm 
bağlı kurumlarla "yüksek teknolojili ürünlere" 
odaklandıklarını kaydetti. Özlü, KOSGEB'i 
öncelikli olarak imalat sanayisi teşviklerine 
yönlendirdiklerine dikkati çekerek, "Bunun en 
somut örneği KOBİ-Gel Destek Programı'dır. 
KOBİ-Gel Destek Programı ile 2 bin 49 KOBİ'mize 
524 milyon lira tutarında destek vereceğiz" diye 
konuştu. Özlü, ihracat içindeki yüzde 3,6'lık yüksek 
teknolojili ürünlerin payını, 2023 yılına kadar 
en az yüzde 10 seviyesine çıkarmak için bütün 
kaynakları seferber edeceklerini vurgulayarak, 
bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi 
Türkiye hedefine KOBİ'ler ve girişimcilerle birlikte 
yürüdüklerini dile getirdi.

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği (AYD) 
tarafından, perakende alanında eğitim ve 
danışmanlık hizmeti veren Soysal iş birliğiyle 
düzenlenen 10. AVM Yatırımları Konferansı'nın 
açılışında konuşan AYD Yönetim Kurulu Başkanı 
Hulusi Belgü, sektördeki son duruma ilişkin 
bilgi verdi. Belgü'nün konuşmasında dikkat 
çeken iki nokta ise, Kredi Garanti Fonu (KFG) 
sistemine benzer bir sistem talep etmesi ve 
AVM yatırımlarının artık hız kesmeye başladığını 
söylemesi oldu. Belgü, AVM'lerin bu yıl 58 milyar 
dolarlık yatırıma ulaşacağını ve bu rakamın 3'te 
1'inin yabancı yatırımcılar tarafından harcandığını 
söyledi. AYD'nin 10’uncu yıl dönümü, Türkiye'de 

ilk açılan AVM'nin ise 30’uncu senesi olduğunu 
aktaran Belgü, "Perakende sektörü 30 senede 
çok farklı şeyler yaşadı, hızla büyüdü ve gelişti. 
Bilhassa organize perakende AVM'lerle el ele çok 
ciddi başarılara imza attı" diye konuştu. Belgü, 
2018 yılının 125 milyar TL ciro, 520 bin kişilik 
istihdam ve 410-415 adet AVM ile kapatılmasını 
öngördüklerini aktararak, "Hem ekonominin hem 
perakendenin gerekleri doğrultusunda biraz daha 
alışveriş merkezlerinin yoğun olmadığı yerlerde 
yatırım yapmamız gerekiyor. Rekabete açık 
yerlerde bilhassa Anadolu'da yatırım yapmanın 
daha değerli ve kârlı olduğunu düşünüyorum" 
şeklinde konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014-2016 
dönemi girişimcilik istatistiklerini açıkladı. Buna 
göre; işveren girişimlerde en yüksek doğum 
oranı, 2016 yılında yüzde 30 ile 'Toptan ve 
perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve 
motosikletlerin onarımı' sektöründe gerçekleşti. 
Bu sektörü sırasıyla, yüzde 14,5 ile 'İmalat' 
ve yüzde 11,4 ile 'İnşaat' sektörleri takip etti. 
Hukuki durumlarına göre, işveren girişimlerden 
2016 yılında doğanlar arasında en yüksek oran 
yüzde 71,3 ile ferdi mülkiyetler oldu. İşveren 
girişimlerden 2016 yılında yeni doğanların 
istihdamının yüzde 47,7'si ferdi mülkiyetlerde 

oluşturuldu. İşveren girişimlerde en yüksek 
ölüm oranı yüzde 31,9 ile 'Toptan ve perakende 
ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin 
onarımı' sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 
sırasıyla yüzde 16,2 ile 'İmalat' ve yüzde 10,4 
ile 'Ulaştırma ve depolama' sektörleri takip etti. 
İşveren girişimlerden 2015 yılında yeni doğup 
2016 yılında hayatta kalanların yüzde 66,2’sini 
ferdi mülkiyetler oluşturdu. Sahibi kadın olan ferdi 
mülkiyet işveren girişimlerin oranı 2016 yılında 
yüzde 18,7 oldu. Hukuki durumu ferdi mülkiyet ve 
sahibi kadın olan işveren girişimlerin oranı yıllar 
itibarıyla artma eğilimi gösterdi. 

Odak noktası, 
yüksek teknolojili 
ürünler 

AVM'ler KGF benzeri bir uygulama istiyor

İşveren girişimleri 2016’da yüzde 13 oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
FARUK ÖZLÜ

Hall 7
Stant 702 C

Size daha yakın
Üretimde karşılaştığınız zorlukları giderebilecek      
güçlü bir ortağa ihtiyacınız var. 
Aşırı yük, zorlu ekipmanlar, üstün performans: ne zaman sınırları mümkün 
olduğunca zorlamak gerekse, Klüber Lubrication uzmanları yeni teknolojiler 
ve üstün performans için müşterilerimizle yakın işbirliği içinde, geleceğe odaklı 
konseptler geliştiriyor. 

Daha düşük enerji tüketimi ve maliyet, daha az CO2 salınımı, daha uzun bakım 
aralıkları ve daha uzun ekipman ömrü. Bize ulaşın!

www.klueber.com.tr/itm2018

your global specialist

Triboloji uzmanlarımızla 
tanışın: 14-17 Nisan  
Hall 7, Stand 702 C
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SEKTÖRDEN

Çorapçılar ISPO Munic’te 
kendini gösterecek

Dünya çapında en büyük spor giyim fuarı ISPO Munich, 28- 21 Ocak tarihlerinde 
gerçekleşti. Münih’te gerçekleşen fuarda Türkiye’ den 33 firma yer aldı. 130 
kişi de fuarı ziyaret etti. Fuara katılımında, Türkiye’de teknik çorap üretimini 

sağlayan firmaların da yer alması adına girişimlerde bulunulacağı bildirildi. AB, 
ABD, Uzakdoğu Fuarlar Komitesi Başkanı Özkan Karaca, “Küresel pazarlarda 
iddiamızı artırmak adına fonksiyonel ipliklerden yapımı gerçekleşen her türlü 

spor giyimine ağırlık vermemiz gerekiyor. Önümüzdeki yıl en az 50 firma ile fuar 
da yer almamız gerektiğini düşünüyorum ” açıklamasında bulundu. 

www.csd.org.tr
HABERLER...

61Çorapland Eylül-Ekim / Kasım-Aralık 2016



www.csd.org.tr
HABERLER...

61Çorapland Eylül-Ekim / Kasım-Aralık 2016
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SEKTÖRDEN

Tekstil sektöründe yeni bir hareketlilik yaşandı 
ve bazı tekstil ürünlerinin ihtisas gümrükleri 
ortadan kalktı. Söz konusu değişiklik bakanlık 
tarafından tebliğ yoluyla duyuruldu. Ayrıca 
bu durum tekstil şirketlerini sevindirirken, 
antrepocular ile gümrükçüleri derin yasa 
boğdu. Bakanlık, aldığı bu karar ile birlikte kimi 
tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma girmeleri 
hakkındaki işlemleri gümrük idaresinin 
yapmasını kararlaştırdı. Buna göre tekstil 
firmaları sevindi. Ancak Halkalı’da faaliyet 
gösteren gümrükçüler ise durumdan memnun 
değiller. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
yayınladığı tebliğ tekstil firmalarının ithalatta 
hız ve maliyet avantajı sağlayacak yeni bir 
nota olarak değerlendiriliyor. Ancak kimi 
antrepocular da bu uygulamadan dolayı iflas 
bile edebilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından hazırlanan“Gümrük Genel Tebliğinde 

(Gümrük İşlemleri) Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ” geçtiğimiz günlerde Resmî 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu 
tebliğ ile birlikte gelen en büyük değişiklik 
de kimi tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma 
giriş düzenlemelerinin yetkili gümrük idareleri 
tarafından yapılacak olması. Bu ürün grubunu 
ise dantel, lastik, kurdele, şerit etiket, dokuma, 
kart etiket, etiket, askı, fermuar, rivet, düğme, 
tela, çıtçıt ve vatka gibi tekstil ürünleri 
oluşturuyor.

Birçok kişiyi esir alan diyabet hastalığı için 
uzmanlar, bu hastalık ile mücadele edebilmekte 
giyilen çorapların sağlıklı olması gerektiğinin 
altını çiziyor. Her 10 kişiden 5’inin diyabet 
hastası olduğu ülkemizde diyabetik çorap 
üretimi ise her geçen gün artış gösteriyor. 
Üretilen bu çorapların dışarıdan basit bir 
çorap gibi görünse de vücuttaki şeker oranını 
dengede tutmayı başardığı iddia ediliyor. Şeker 
hastalarına özel geliştirilen çoraplar, birçok 
hastanın ciddi oranda rahatlamasını sağlıyor ve 
birçok hastanın dikkatini çeken ve talep alan 
bir iyileştirici haline geliyor. Diyabetik çorap 
şeker hastalarının ayaklarında oluşabilecek 
yaraların, enfeksiyon yaratmasına karşılık 
geliştiriliyor. Antibakteriyel özelliği sayesinde 
vücudun rahatlamasını sağlıyor. Ve şeker 
hastalığı artık korku olmaktan çıkıyor. Diyabetik 
çoraplar ayak bileğinin üstüne kadar manyetik 
alan oluşturup kan dolaşımını hızlandırıyor. 
Çorap antibakteriyel özelliği sayesinde vücudu 
rahatlatıyor. 

İstanbul Fuar Merkezi'nde, 17-20 Temmuz 
tarihleri arasında 250 markanın katılımıyla 
gerçekleşecek olan İstanbul Kids Fashion 
Fuarı'nda, dünyanın 80 ülkesinden gelecek 
ziyaretçilere sunulacak. Geçtiğimiz yıl Rusya, 
Ukrayna, Irak, Libya, Mısır,Türki Cumhuriyetler 
gibi önemli hedef pazar ülkelerden ziyaretçilerin 
akın ettiği fuarı, bu yıl 80 ülkeden 5 binin 
üzerinde ulusal ve uluslararası alıcının ziyaret 
etmesi bekleniyor. Hazır giyimde dünyanın 7'nci, 
Avrupa'nın 2'nci büyük tedarikçisi olan Türkiye, 
bebek ve çocuk hazır giyiminde en çok tercih 
edilen hammadde olan pamuk üretiminde ise 
dünyada 5'inci sırada yer alıyor. Uluslararası 
imalatçıları, tasarımcıları ve ticari ziyaretçileri 
ön plana çıkaran fuar, katılımcısına da pazar 
potansiyelini arttırma konusunda geniş imkanlar 
tanıyor. Fuarda, bebek, çocuk, genç giyim ve 
abiye kıyafetler, ayakkabı, iç çamaşırı, çorap 
ve aksesuarlar ile bebek ve çocuk ev tekstili ve 
mobilya ürün gruplarından katılımcılar yer alıyor. 

Tekstil sektörü rahat nefes alacak

Diyabet için önerilen 
çoraplar hayat kurtarıyor

Çocuğa dair her şey; 
İstanbul Kids Fashion'da 

Hemak, endüstriyel fan ve hava sistemlerinde 
Türkiye’nin tek firması olma gururunu hakkıyla 
yaşıyor. 39 yıllık tecrübesi ile Türkiye’nin önde 
gelen K.İ.T kuruluşlarına müteahhit firma olarak 
hizmet vermeyi başarıyla sürdüren Hemak, 
uygun fiyat, zamanında teslim ve yüksek kalitesi 
ile müşterilerinin fan konusundaki en önemli 
tedarikçisi konumunu koruyor. 
 Bir işletmede, o işletmenin karakterine uygun 
şartları sağlayan klima sistemi yok ise, o 
işletmede verimli üretim ve kaliteden bahsetmek 
mümkün olmuyor. Kısıtlı hava sirkülasyonu, 
makinelerin ürettiği ısı ve güneş etkisi endüstri 
alanlarında makine ve işçi verimini düşürüyor. 
Endüstri alanlarının soğutulmasında en uygun 
çözümü benimseyen Hemak, ‘Evaporatif 
Soğutma’ ile tekstil sektörünün ihtiyaçlarına en 
profesyonel cevabı veriyor. Hemak yetkilileri, iplik 
fabrikalarında uygulanan nemlendirme sistemi ile 
Evaporatif Soğutmanın birbirine karıştırılmaması 
gerektiğinin altını çizerek önemli açıklamalarda 
bulunuyor: “Nemlendirmede yeterli soğutma 
sağlanamazken, evaporatif soğutmada hem 
soğutma hem de nemlendirme istenilen şartları 
sağlıyor. Evaporatif klima, bütün örgü ve iplik 
isleme hollerinin olmazsa olmaz koşuludur. Statik 
elektriğin önlenmesi ve ipliklerin kurumaması için 
evaporatif klima ile sıcaklık ve nem kontrolünün 
yapılması gerekiyor. Elyafların mukavemetini 
artırarak kopmaları önlüyor ve üretim hızında 
artış sağlıyor. Elyaf süspansiyonunun bir 
yerden bir yere taşınmasını sağlayarak esneklik 
kazandırıyor. Hataları önleyerek ürün kalitesini 
yükseltiyor. Üründe buruşma ve tozlanma önlenir; 
ürün dökümlü olur. İplik ayrışımını ve kontrolünü 
kolaylaştırır. Statik elektriği azaltarak ürünün 
kontrolünü kolaylaştırır ve yine statik elektrikten 
doğan makine süratinin yüzde 5-10 oranında 
azalmasını engelliyor. Ayrıca elektronik kart 
arızaları minimuma indirerek, makine aşınması 
önlüyor ve makine ömrünü artıyor. Elyaf 
kopmalarını en aza indirgediğinden havada uçuşan 
elyaf, hava ve tozlar da en aza indirgenmiş olup 
mevcut olanları da bastırarak yere çökeltiyor.”

Endüstriyel fanda 
Türkiye’nin lideri; Hemak
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FUAR

ABD’nin ve dünyanın en gözde moda fuarlarından Magic Las Vegas, sektörün 
devlerini bir araya getirdi. ÇSD üyelerinin de katıldığı fuardan, Türk firmaları aldıkları 
yoğun siparişler ile geri döndü.

Magic Show Fuarı, her yılın 
Şubat ve Ağustos aylarında 
olduğu gibi bu sene de 11-14 
Şubat tarihleri arasında 

modanın devlerini görkemli bir 
organizasyonla bir araya getirdi. 
ABD’nin en kapsamlı moda pazarı 
olarak bilinen Magic Show, Las Vegas’ta 
gerçekleşerek moda sektörünün 
paydaşlarına kapılarını açtı. Fuara, 
Çorap Sanayicileri Derneği’nin üye 
firmalarından da katılım sağlandı. 
ÇSD üyelerinin katıldığı fuarda, Türk 
çoraplarının namı uluslararası arenada 
görücüye çıktı.   

TÜRK İHRACATÇILARI
MAGIC LAS VEGAS’A DAMGA VURDU
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• Aber Çorap
• Akın Çorap
• Doramoda Teks.
• Ekoteks
• Eligül Dış Tic.
• Evteks Tekstil Konfeksiyon
• Güler Dericilik
• Gürsel Deri Teks.
• Ipng Tasarım Tekstil
• Jevve Tekstil ve 
Kuyumculuk
• Mert Hazır Giy.
• Nevzat Onay Ayak. ve Deri
• O2Şehircilik Gayrimenkul
• Özdallar Ayakkabı
• Öztaş Çorap
• Polat Ayakkabı Saraciye
• Ro-Yal Çorap Teks.
• Sait Kurtoğlu
• Tekbay Triko Tekstil
• Tosato Deri Kürk 
• Ultra Çorap
• Venüs Ayak. ve Deri

FUARA MILLI KATILIM 
GERÇEKLEŞTIREN 
FIRMALAR

Öztaş: “Bu sene düzenlenen 
fuarla birlikte Magic 
Show’a 4’üncü kez 
katıldık. Artık müşterilerin 
isteklerini çok daha iyi 
analiz ediyoruz, bizlerden 
beklentilerini daha iyi 
değerlendirebiliyoruz.”

Dünyanın en önde gelen 
moda fuarı
Magic Show Fuarı, gerek sergilenen 
ürün çeşitliliği, gerek alan büyüklüğü 
gerek katılımcı sayısı gerekse de 
ziyaretçi sayısı açısından ABD’nin 
ve dünyanın en önde gelen moda 
fuarlarından birisi olarak önem taşıyor. 
Tekstil, deri ve hazır giyim sektörünün 
tüm bileşenleri fuarda ziyaretçilere 
sunuluyor. Magic Show fuarı iki ayrı 
fuar merkezinde organize ediliyor. 
Bunların ilki; Las Vegas Convention 
Center (LVCC) (Central Hall, South 
Hall, North Hall), ikincisi ise Mandalay 
Bay Convention Center’dır (MBCC). Las 
Vegas Convention Center’da Sourcing 
(fason üreticiler), kadın giyim, aksesuar, 
çocuk giyim, plaj aksesuarları, ayakkabı 
markaları ve üreticileri yer alıyor. 
Mandalay Bay Convention Center’da 
ise tasarımcılar başta olmak üzere 
tasarım odaklı firmalar ve satış fiyat 
aralığı LVCC’ye gore daha yüksek Fast 
Fashion olarak adlandırılan kadın-
erkek tüm hazır giyim ve aksesuar, 
iç giyim ve çorap, plaj aksesuarları, 
deri kürk ürünleri ve lüks markalar 
yer alıyor.  Magic Show Fuarı’na dair 
değerlendirmelerde bulunan İHKİB 
Başkanvekili Kemalettin Güneş, 
ABD’nin yılda yaklaşık 100 milyar 
dolarla dünyanın en büyük hazır giyim 
ithalatçısı konumunda bulunduğunu 
hatırlatarak, bu ülkeye ihracatımızın 
Ocak ayında yüzde 23,3’lük artış 
kaydettiğini söyledi. 
Türkiye’nin 2016’da 536 milyon dolar 
olan ABD’ye hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatının 2017 yılında yüzde 4,3 
artışla 559 milyon dolara çıktığını ifade 
eden Kemalettin Güneş, “Dünyanın 
yedinci büyük hazır giyim tedarikçisi 

olarak ABD pazarından aldığımız 
pay sadece yüzde 0,8 oranında. Biz 
elbette bu oranı yeterli görmüyoruz. 
ABD pazarındaki payımızı orta 
vadede yüzde 1,5’e, yani 1,5 milyar 
dolarlara çıkarmak istiyoruz. Ocak 
ayında ABD’ye ihracatımızdaki yüzde 
23,3’lük artış ve Las Vegas’taki Magic 
Show’da firmalarımıza gösterilen 
ilgi, bu hedefin çok uzak olmadığını 
gösteriyor” şeklinde konuştu. 

Hedef; Türkiye’yi 
ilk 10’da görmek
Magic Show Fuarı’na ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan İHKİB 
ABD, AB ve Uzakdoğu Fuarlar Komitesi 
Başkanı Özkan Karaca, ABD’nin Türk 
vatandaşlarına uyguladığı vize engeline 
rağmen İHKİB’in öncülüğünde 22 
firmayla Magic Show’a milli katılım 
düzenlediklerini açıkladı. Fuarın 
açılışından itibaren Türk firmalarının 
stantlarında yoğun bir ziyaretçi trafiği 
gözlediklerinin ifade eden Özkan 
Karaca, “Türkiye küresel ölçekte bir 

hazır giyim üreticisi olduğu halde, 
ABD’nin 20’nci tedarikçisi konumunda 
bulunuyor. Orta vadede Türkiye’yi 
ABD’nin hazır giyim tedarikçisi ülkeler 
arasında en azından ilk 10’a dâhil etmek 
istiyoruz” diye konuştu. 
 “Markalarımız yoğun siparişler aldı”
Ekonomi Bakanlığı tarafından ABD’nin 
hedef pazar olarak belirlendiğini 
hatırlatan Özkan Karaca, “İHKİB 
olarak ABD pazarının geliştirilmesine 
büyük önem veriyoruz. Vize engeline 
rağmen 22 firmamızla Las Vegas’a 
geldik ve alanında dünyanın en 
büyük fuar organizasyonları arasında 
bulunan Magic Show’da yerimizi aldık. 
Özellikle fuara sürekli katılım gösteren 
firmalarımızın stantlarına yoğun bir 
ilgi vardı. Markalarımız yüklü miktarda 
siparişlerle Türkiye’ye dönüyorlar” 
ifadelerini kullandı. Özkan Karaca, 
Türkiye’nin ABD’ye ihraç ettiği hazır 
giyim ürünleri arasında yüzde 35 ile 
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kadın giyimin ilk sırada yer aldığını 
söyledi. Özkan Karaca, kadın giyimi 
yüzde 29 ile örme giyim, yüzde 17 
ile erkek giyim, yüzde 10 ile iç giyim 
ve yüzde 4 ile çorabın takip ettiğini 
sözlerine ekledi. ABD’nin hazır giyim 
tedarikçisi ülkeler arasında Çin’in 37 
milyar dolarla ilk sırada yer aldığını 
belirten Özkan Karaca, Çin’i 11 milyon 
dolar ile Vietnam, 6 milyon dolarla da 
Hindistan takip ettiğini söyledi. 
 Magic Show’a ÇSD üyelerinden, Aber 
Çorap, Eligül Çorap, Öztaş Çorap, 
Do-Re Çorap, Ultra Çorap ve Akın 
Çorap firmaları katılım gösterdi. 
Firmalar hem yeni iş bağlantıları 
kurma hem de potansiyel müşterilerle 
olan ilişkileri geliştirme adına fuarın 
önemine değindiler. Fuarla ilgili 
izlenimlerini paylaşan Aber Çorap 
Yönetim Kurulu Başkanı Barış 
Atmaca, “Magic Show fuarına bu yıl 
ikinci kez katıldık. Geçen seneden 

farklı olarak firmamızın Amerika 
organizasyonunu ve markamızın 
lansmanını yaptık. Sadece ürünlerimizi 
değil, Amerika’da müşterilerimize 
vereceğimiz depolama ve perakende 
hizmetlerini sunduk. Bu yüzden 
2017’ye kıyasla fuar bizim için çok 
daha hareketli geçti. Önümüzdeki yıla 
çok daha geniş bir alanda, Amerikan 
markalarının arasına katılmak üzere 
şimdiden çalışmalarımıza başladık” 
açıklamasında bulundu. 
Magic Show’a katılan firmalar 
arasında Öztaş Çorap da vardı. Bu 
sene Öztaş Çorap olarak fuara 4’üncü 
kez katıldıklarını belirten Öztaş 
Çorap Yönetim Kurulu Başkanı 
İlker Öztaş,fuarın geçen senelere 
göre çok daha verimli geçtiğini dile 
getirdi. Öztaş, Magic Show’a her 
sene katılım sağladıklarından dolayı 
müşterilerin taleplerini çok daha iyi 
analiz edebildiklerini ve daha önceki 

iş bağlantılarını güçlendirebildiklerini 
ifade etti. Öztaş, “Bu sene müşterin 
istekleri doğrultusunda bir koleksiyon 
götürdük ve geçen senelere göre çok 
daha başarılı ve verimli bir fuar süreci 
geçirdik” dedi. 

Daha çok Türk firması 
katılmalı
Fuardaki Türk hazır giyim sektörünün 
varlığı son derece önemli taşıyor. Fuar 
idaresiyle yapılan görüşmeler sonucu 
özellikle Sourcing Bölümünde ucuz 
ve kalitesiz Uzak Doğu pazarı yerine 
Türkiye gibi tasarım yönüyle ön plana 
çıkan ülkelerin katılımın artması 
yönünde talebin geldiği ifade ediliyor. 
Bu da Türkiye’nin hazır giyim ve 
tasarımda ne kadar ön plana çıktığının 
bir göstergesi. Bir sonraki dönem 
için Türk firma sayısının artırılması 
yönünde fuar idaresiyle görüşmeler 
yapıldığı belirtiliyor. 
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LINEXPO REKOR KATILIMLA 
SEKTÖRÜ BULUŞTURDU 
Bu sene üçüncüsü düzenlenen Linexpo İç Giyim-Çorap Fuarı, 60’a yakın ülkeden yaklaşık 
15 bin profesyonel ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşti. Her sene ilginin kat be kat arttığı 
fuarda, çorap firmaları da yeni iş bağlantılarına imza attı.

Tüm İç Giyim Sanayiciler 
Derneği (TİGSAD) tarafından 
bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
Linexpo İç Giyim-Çorap Fuarı, 

8-10 Şubat arasında İstanbul Fuar 

Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine 
açtı. Yurt içi ve yurt dışından binlerce 
ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, iç giyim, 
gecelik, sabahlık, mayo, pijama, 
çorap, tişört, şort, eşofman, tayt 

ve yan sanayi aksesuar ürünleri ile 
2019 yılının moda trendleri tanıtıldı. 
150’ye yakın firmanın katıldığı, yer 
problemi nedeniyle onlarcasının da sıra 
beklediği fuara aralarında Almanya, 
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İş dünyasının değerli isimleri; İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle, OTİAD Başkanı İlker Karataş ve Başkan Yardımcısı Cüneyt Mutkan ile dernek başkanları açılışa katılanlar arasında yer aldı.

ABD, Suudi Arabistan, Lübnan, Malta, 
Rusya, Ukrayna, İran, Hindistan ve 
Kamerun’un da bulunduğu 60’a yakın 
ülkeden yaklaşık 15 bin profesyonel 
ziyaretçi akın etti. 
İlk yıl “Moda Günleri” adı altında 
organize edilen ancak gerek katılımcılar 
gerekse ziyaretçilerden yoğun ilgi 
görmesi üzerine ikinci yıl İç Giyim-
Çorap Fuarı’na dönüştürülen Linexpo, 
bu yıl rüştünü tam anlamıyla ispatladığı 
bir organizasyon ile sektörü buluşturdu. 
Yurt içi ve yurt dışından binlerce 
ziyaretçisi olan Linexpo bu yılki, 
açılışını ünlü manken Deniz Akkaya 
sunuculuğunda başlattı. 
Fuar açılış konuşmasını Linexpo Fuar 
Komite Başkanı Nazım Kanpolat yaptı. 
İş dünyasının değerli isimleri; İSO 
Başkanı Erdal Bahçıvan, İHKİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi, 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Gülle, OTİAD Başkanı İlker Karataş 
ve Başkan Yardımcısı Cüneyt Mutkan 
ile dernek başkanları açılışa katılanlar 
arasında yer aldı.

Firmalar sırada bekliyor
Fuarın tanıtımı için 42 kişilik bir 
ekiple Afrika dahil tam 46 ülkede 
binlerce ithalatçı firmaya ziyaret 
gerçekleştirdiklerini belirten TİGSAD 
Başkan Yardımcısı ve Linexpo Fuarı 
Başkanı Nazım Kanpolat, yoğun bir 
katılım sağlayarak tüm bu tanıtım 
çalışmalarının sonucunu aldıklarını 
vurguladı. Linexpo’nun bu bölgede 

düzenlenen en büyük iç giyim fuarı 
olduğunu söyleyen Kanpolat, “Yer 
problemimiz olduğu için birçok firma 
katılım için sıra bekliyor. Önümüzdeki 
yıllarda iç giyim ve çorap üreticilerinin 
yanı sıra hazır giyimin diğer alt 
sektörleriyle de işbirliği yapmayı 
düşünüyoruz” dedi.
Sektörün büyük buluşması olan 
Linexpo’ya Çorap Sanayicileri 
Derneği’nden de katılım yoğundu. 
ÇSD bünyesinde çok sayıda firmanın 
katılım gösterdiği fuarda, Ada Çorap, 
Alperler Çorap, Alshmah Çorap, Baleks 
Çorap, Bross Çorap, Dündar Çorap, 
Do-Re Çorap, Erdal Çorap, Eren Çorap, 
Flora Çorap, Kare Tekstil, Kopuzlar 
Tekstil, Koşar Çorap, Lateks Çorap, 
Or-Al Çorap, Paktaş Çorap, Söylemezler 
Tekstil Çorap, Tekstüre Tekstil, Ultra 
Çorap, Yosun Çorap, Astaş Çorap 
firmaları stantları ile yer aldı. Fuara dair 
üyelerin izlenimleri genel anlamıyla 
olumluydu. Fakat ortak kanı, Avrupalı 
ziyaretçilerin yok denecek kadar az 
olmasından kaynaklanan eksiklik oldu. 
Linexpo’ya katılan ÇSD üyesi Ada Çorap 
yetkilileri, bu seneki organizasyonun 
yetersiz olduğunu belirterek “Ne 
yazık ki uluslararası tanıtımın yetersiz 
kaldığını görüyorum. Avrupalı katılımcı 
neredeyse hiç yoktu. Bu fuarın yurt 
dışındaki müşteri ağımızı geliştirmesi 
için farklı bir tanıtıma ihtiyacı var” 
diyerek fuara dair izlenimlerini 
özetlediler. Linexpo’ya katılan 
firmalardan bir diğeri ise, Alperler 

Çorap oldu. Alperler Çorap Genel 
Müdürü Murat Güney ise, fuar ile ilgili 
“Geçen seneye göre bu seneki fuar, 
çok daha verimli geçti. Alım bazında 
daha etkin bir süreç geçirdik. Fakat 
yurt dışından, özellikle de Avrupa’dan 
katılım yoktu. Fuar tanıtımı Türkiye ile 
sınırlı kalmayarak Avrupa’da da yapılırsa 
çok daha güzel sonuçlar alabileceğimizi 
düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Yeni iş bağlantıları kuruldu
Linexpo için güzel bir hazırlık süreci 
geçirdiklerini ifade eden Flora Çorap 
Firma Sahibi Selami Parlak ise, bu 
seneki organizasyonun oldukça verimli 
geçtiğini belirtti. Selami Parlak, 
“Standımız neredeyse hiç boş kalmadı. 
İlgi çok yoğundu. Hem ziyaretçi profili 
iyiydi hem de ziyaretçi sayısı fazlaydı. 
Rusya, İran ve Arap ülkelerinden gelen 
ziyaretçilerin yoğunlukta olduğunu 
gözlemledik” diyerek memnuniyetlerini 
dile getirdi. Tüm bu olumlu geçen fuar 
süreci ile ilgili tek eksiğin Avrupalı 
alıcının olmaması olduğunu belirten 
Parlak, Bu eksikliğin giderilmesi için 
gereken çalışmalar yapılırsa çok daha 
güzel bir fuar süreci yaşayacağımıza 
inanıyorum” dedi. 
ÇSD’nin üyeleri arasında yer alan 
Bross Çorap da Linexpo’yu verimli bir 
süreç olarak değerlendiren firmalar 
arasındaydı. Bross Çorap Genel Müdürü 
Furkan Yavuzarslan, bu seneki katılım 
ve ilginin daha önceki senelerde olduğu 
gibi yoğun olduğunu belirterek, Bross 
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Çorap olarak koleksiyonlarındaki 
ürünleri sezon öncesi halihazırdaki 
müşterilerine göstererek tanıtımını 
gerçekleştirdiklerini dile getirdi. 
Yavuzarslan, bu sene fuarı farklı kılan 
noktanın, Orta Doğu pazarından 
taleplerindeki yoğunluk olduğunu 
ifade ederek, “bu seneyi farklı kılan 
ise farklı pazarlardan taleplerin yoğun 
olmasıydı. Orta Doğu pazarına yapmış 
olduğumuz yatırımların karşılığını bu 
seneki fuarla beraber almaya başladık ve 
doğru adımlar attığımızı görmüş olduk” 
dedi. Fuarda yeni pazarlardan yeni 
müşterilerle çalışmaya başladıklarını 
belirten Yavuzarslan, Linexpo ile 
ilgili düşüncelerini “Yeni bağlantı 
kurduğumuz müşteriler yüksek hacimli 
ticaret yapan ana dağıtıcılar olduğu 
için oldukça efektif bir fuar olduğunu 
düşünüyorum. Son 2 fuardır gelip bizleri 
ziyaret eden ancak ticarete dönüşmeyen 
alıcılarla da bu fuarda çalışmaya start 
verme imkanımızda oldu. Dolayısıyla 
Linexpo’nun firmamız nezdinde 
başarılı geçtiğini söyleyebilirim” diyerek 
özetledi.

Defileler mutlaka 
programlanmalı
Or-Al Çorap Firma Yönetim Kurulu 
Üyesi Perran Yeşil ise, sektörü bir araya 
getiren Linexpo’nun birleştirici bir güce 
sahip olduğunu dile getirerek, fuara dair 
önemli değerlendirmelerde bulundu. 
Perran Yeşil, “Linexpo sektöre uygun 
bir fuar olması nedeniyle sektördeki 
firmaların çoğunu bir araya toplamakta 
ancak yeni katılımcı olmak isteyen 
firmalar olmasına rağmen fuar alanının 
fiziki yapısı nedeniyle bu mümkün 
olmamakta. Bu sene maalesef yabancı 
ziyaretçiden fazla yüzde 70 oranında 
yerli müşterilerimizle buluştuk. İç giyim 
ve çorap fuarlarının vazgeçilmezi olan 
defilelerin mutlaka programlanması 
gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Perran 
Yeşil, ayrıca fuarın 4 güne çıkarılmasının 
firmalar için yararlı olacağını sözlerine 
ekledi. 
Linexpo’ya katılan bir diğer firma, iç 
pazarın aranan markaları arasında yer 
alan Dündar Çorap idi. Dündar Çorap 
Yönetim Kurulu Başkanı Dündar 
Topcu, Linexpo’nun marka ve bilinirlik 
açısından faydalı bir organizasyon 
olduğuna dikkat çekerek bu seneki 
organizasyona dair değerlendirmelerini 
paylaştı: “Satış noktasında diğer pek 

çok firma ile görüşme fırsatım oldu. 
Çok bir artış ne yazık ki yok. Çünkü 
gelen müşteri bütün firmaları tanıyor, 
istediği anda iletişim kuruyor. Yabancı 
müşteri çok azdı ve genel olarak iç 
piyasa ağırlıklıydı. Oysa bizler yabancı 
müşteri bekliyoruz. Daha büyük 
organizasyonlarla yurtdışından müşteri 
çekmemiz gerektiğini düşünüyorum.”
Sektörün buluşma noktası Linexpo’ya 
standıyla katılım gösteren firmalar 
arasında Erdal Çorap da yer aldı.  Erdal 
Çorap Marka Yöneticisi Metin Çelebi, 
fuara katılım ve ilginin bekledikleri 
gibi olduklarını belirterek, yeni 
firmalarla tanışma fırsatı bulduklarını 
belirtti. Ürünlerini tanıtma imkanı 
bulduklarını dile getiren Metin Çelebi, 
yeni iş bağlantıları kurduklarını ifade 
etti. Metin Çelebi, Linexpo için sonraki 
yıllarda ziyaretçi çeşitliliğinin artması 
arzusunda olduklarını belirterek pek 
çok firmanın dem vurduğu Avrupalı 
ziyaretçi sayısının az olmasıyla ilgili 
görüşlerine katılarak, “Özellikle Avrupa 
ülkelerinden ziyaretçi sayısı yok 
denecek kadar azdı. Fuara hiç gelmeyen 
ülkeler belirlenmeli. Yeni hedef 

piyasalar oluşturulmalıdır. Fuar tanıtım 
giderlerinin bu piyasalarda kullanılması 
bizlere yeni pazarlar oluşturacak” 
sözleriyle çözüm önerisinde bulundu.

Gelecek senenin tarihi 
şimdiden belli
Nace kodlamasına göre tayt ve 
tişörtlerin de iç giyim sektörü 
kapsamına girdiğini ifade eden 
Kanpolat, bu çerçeveden bakıldığında 
Türkiye’nin iç giyim ihracatının 6 
milyar dolar düzeyinde olduğunu, 
bu yıl bu rakamı yüzde 20 civarında 
artırmayı planladıklarını belirtti. Fuarın 
önümüzdeki yıl 7-9 Şubat tarihleri 
arasında yine İstanbul Fuar Merkezi’nde 
yapılacağını hatırlatan Kanpolat, şöyle 
devam etti: “Ziyaretçilerimizin içinde 
küçük mağazası olanından büyük 
zincir mağazaları olanına kadar her 
türlü büyüklükte iç giyim ve çorap 
alıcıları var. Bunlar bu fuarda birçok 
üretici ile karşılaşıyorlar ve istedikleri 
fiyata istedikleri çeşitlilikte ürün 
bulabiliyorlar. Önümüzdeki yıl aynı 
ülkelerde tanıtım çalışmalarına devam 
edeceğiz. Ayrıca Avrupa ve ABD’de 
kurumsal ve uluslararası perakende 
zincirlerine de ziyaretlerde bulunacağız. 
Hatta bu ülkelerin en büyük alıcılarına 
bizzat giderek fuarımıza kendilerini 
davet edeceğiz. Linexpo önümüzdeki 
dönemde tüm dünyada bilinen ve 
uluslararası fuar takvimine giren bir fuar 
olacak.” 2019 yılında birtakım yenilikler 
yapmayı planladıklarını da ifade eden 
Kanpolat, “Alt salonda trend alanı ve 
defile alanı yapacağız. Bu trend alanını 
tasarımcıların kendisine ilham kaynağı 
olabileceği bir alan olarak düşünüyoruz” 
açıklamasında bulundu.           

Kanpolat; "Önümüzdeki 
yıllarda iç giyim ve çorap 
üreticilerinin yanı sıra 
hazır giyimin diğer alt 
sektörleriyle de iş birliği 
yapmayı düşünüyoruz” dedi.





24

FUAR
LIN

EX
PO

'YA
 KA

TIL
IM

 GÖ
ST

ER
EN

 Fİ
RM

AL
AR



25



26

İngiltere’nin en büyük hazır 
giyim moda fuarı Pure London, 
11-13 Şubat 2018 tarihleri arasında 
Londra’da gerçekleşti. Olympia 

London’da düzenlenen fuar, dünyanın 
dört bir yanından katılım gösteren 
firma ve modaseverleri bir araya 
getirdi.  Avrupa’nın en önemli 
markalarının ve tasarımcılarının yer 
aldığı fuara yaklaşık 750 hazır giyim 
ve 750 aksesuar olmak üzere toplamda 
bin 500 civarında marka katıldı. 
Dünya markalarının bir araya geldiği 
fuarda firmalar, hazırladıkları 
görkemli showroomları ile 

ziyaretçilerin yoğun ilgisini çektiler. 
Pure London’a İTHİB bünyesinden 
24 firma Milli Katılım gösterdi. 
ÇSD bünyesinden ise Paktaş Çorap 
ve Gama Çorap olmak üzere iki 
firma katıldı. Katılan firmalar, Pure 
London’ın yılın trendlerine dair 
global bir bakış yakalayabilmek ve 
yeni iş birlikleri kurabilmek adına 
önemli bir fuar niteliğinde olduğunun 
altını çizerek, sektörel büyüme için 
küresel pazarı yakından takip etmenin 
önemine değindiler. 
ÇSD üyesi firmalar arasında Gama 
Çorap, ilgi çekici standı ile Pure 

London fuarına katılan firmalar 
arasında yer aldı. Gama Çorap 
yetkilileri, ürünlerini hem İngiltere 
hem de diğer ülkelerden gelen 
ziyaretçilere tanıtarak, üretimleri 
hakkında bilgi verdiler. Fuarın son 
derece verimli geçtiğini belirten 
Gama Çorap yetkilileri, ilginin yüksek 
olduğuna, sadece İngiliz firmalarının 
değil, Norveç, İzlanda gibi farklı 
ülkelerden de katılımcıların yoğun 
ilgisiyle karşılaştıklarını dile getirdiler. 
Yüksek kalitede fantezi ürünlerini 
sergileyen Gama Çorap, 25 firmayla 
iletişime geçtiklerini ve fuar sonunda 

LONDRA’DA ESTİ
Modanın kalbi, 3 gün boyunca Pure London fuarında attı. İTHİB bünyesinden 24 firmanın 
Milli Katılım gösterdiği Londra’da düzenlenen fuara ÇSD üyelerinden Paktaş ve Gama Çorap 
firmaları katıldı. Fuarda Türk stantlarına ilgi ise oldukça yoğundu.

FUAR

MODANIN RÜZGÂRI
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Dünyanın her yerinden butik, 
zincir mağaza ve online satış 
sitelerinin düzenli olarak 
katılıyor olması Pure London 
fuarına olan ilgiyi artırdı. 
Fuarı bu dönem 40 binden 
fazla kişi ziyaret etti. 

Gama Çorap yetkilileri, fuarın son derece 
verimli geçtiğini belirterek, ürünlerini 
hem İngiltere hem de diğer ülkelerden 
gelen ziyaretçilere de tanıtma fırsatı 
bulduklarını dile getirdiler. 

Paktaş’ın üçüncü kuşak 
temsilcisi Onur Kaya, Pure 

London’a katılarak ürünlerinin 
tanıtımını yaptı.

da 5 firma ile iş birliği sağladıklarını 
da açıklamalarına ekledi. 
Katılımcılarının çoğunluğu Avrupa 
ve Ortadoğu ülkelerinden gelen 
Pure London fuarı bu sene de 
moda endüstrisindeki önemli 
konumunu korumaya devam etti. 
Türk firmaları 573 alıcı ile görüşmeler 
gerçekleştirirken, fuar alanında 180 
sipariş alındı, fuar sonrası siparişe 
dönüşebilecek bağlantılar kuruldu. 
Fuarda her ülkeden çok sayıda butik 
ve zincir mağaza alıcısı bulunması 
nedeniyle katılımcı firmaların 
koleksiyonları kalite ve model olarak 
yoğun ilgi çekti. Türk stantlarına ilgi 
gösteren ülkelerin başında İtalya, 
Yunanistan, İngiltere, Fransa, Nijerya, 
Çin, Karayipler, Kanada, Suudi 
Arabistan, İrlanda ve Danimarka 
vardı. Yeni koleksiyonlarını Fenwick, 
Harrods, Liberty, Asos, Cocosa, 
Bottega, The Dressing Room and 
John Lewisi Primemark gibi zincir 
mağazalar, butikler, toptancılar ve 
online alışveriş sitelerinden binlerce 
satın alma yetkilisi ile buluşturma 
imkânı sağlayan İTHİB üyesi firmalar, 
organizasyondan memnun ayrıldılar.  

Pure London ile İngiltere 
pazarına adım adım
Uzun yıllardır düzenli bir şekilde 
gerçekleşen ve alıcılar nezdinde 
bölgenin en önemli tanıtım ve 
satış kanallarından biri haline 
gelen Pure London ziyaretçilerinin 
yüzde 82’sinden fazlası satın alma 
kararlarında doğrudan sorumlu ya 
da etkili iken; yüzde 52’si ise Pure 
London'da buluştuğu markalarla yıllık 
bütçelerinin dörtte birinden fazlasını 
harcamak istiyor. Pure London’da 
ortalama sipariş değeri 3 bin Pound 
değerinde olup, bu da markaların 
büyük bir yatırım getirisi görmeleri 
için şans sağlıyor. Ayrıca yıl boyu 
yapılan çalışmalarla markalar bu 
deneyimlerini stant alanının ötesine 
taşıyarak İngiltere pazarına girme veya 
markalarını daha ileriye taşıma şansını 
elde ediyorlar. 

Dolu dolu geçen üç gün…
Üç gün süren bu kapsamlı moda 
etkinliğinde ticari anlaşmaların 
yanı sıra katılımcılar ve ziyaretçiler 
için ilham verici podyum şovları, 
öngörü seminerleri ve workshoplar 

da gerçekleşti. Pure London, 
ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre 
Premium, Allure, Aspire, Spirit, 
Pure Man, Athleisure, Accesories 
ve Footwear olmak üzere 8 
ayrı bölümden oluştu. Her bir 
bölümde alanının en iyi marka 
ve koleksiyonların meraklıları ile 
fuarın Premium bölümünde, kadın 
giyimdeki üst segment markaların 
özel koleksiyonları sergilendi. 

Allure’de günlük giyimin yanı sıra gece 
ve plaj ürünleri yer alırken, Aspire 
bölümünde metropolitan stilin izleri 
görüldü. Spirit, sokak modasına 
ilham veren koleksiyonları ilgilileri 
ile buluşturdu; Pure Man ise erkek 
modasına dair A’dan Z’ye tüm detayları 
birbirinden çarpıcı koleksiyonlar ile 
gözler önüne serdi. Spor giyim ile 
ilgilenenlerin yolu Athleisure bölümü 
ile kesişirken, birbirinden göz alıcı 
çanta, takı ve şalların sergilendiği 
Accessories bölümü özellikle kadın 
ziyaretçiler tarafından büyük ilgi 
gördü. Ziyaretçiler, farklı tarzlardaki 
ayakkabı seçeneklerinin bir arada 
görülme şansını ise Footwear bölümü 
ile yakaladılar. 
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GÜNDEM

Eğitim alanında çalışmalarına hız kazandıran ÇSD, Beylikdüzü Birlik Sanayi Meslek Eğitim 
Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirerek, açılması planlanan mesleki eğitim kursu ile ilgili ön 
incelemelerini yaptı. 

MESLEKİ EĞİTİM KURSU İÇİN ÖN İNCELEME YAPILDI

Çorap Sanayicileri Derneği, 
12’nci döneminde hayata 
geçirmeyi planladığı projeler  
için çalışmalarını hızlandırdı. 
Eğitim alanına desteklerini 

esirgemeden, yeni çalışmalara imza 
atmaya hazırlanan ÇSD, 19 Ocak 2018 
tarihinde Beylikdüzü Birlik Sanayi 
Mesleki Eğitim Merkezi’ne ziyaret 
gerçekleştirdi. 
ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı İlker 
Öztaş, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Serdar Bekmezci ve 
Ceyda Özdoğancı, Yönetim Kurulu 
Üyesi Tuğçe İyikülah Arık ve ÇSD 
üyesi Haydar Özüren’in katılımı ile 
gerçekleşen ziyarette, Beylikdüzü 
Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi 
Müdürü Yalçın Bilici ile bir araya 

gelindi. Görüşmenin gündeminde ise, 
Merkezde açılması düşünülen çorap 
makineci kursu eğitimi vardı. Proje 
aşamasında olan kurs için, ÇSD üyeleri 
Merkezin ön incelemesini yaparak, 
sınıfları gezdiler. Ziyarette, Yalçın 
Bilici, Merkez hakkında genel bir bilgi 
vererek, eğitimlerinin 7 alan ve 14 
dalda, toplam 25 sınıf ve şubede devam 
ettiğini belirtti. Yapılan ziyaretten 
dolayı memnuniyetlerini dile getiren 
Bilici, kurum ve dernek işbirliği ile 
sektöre yeniliklerin sağlanacağına 
inancının tam olduğunu ifade etti. 
Sektörün temel ihtiyacı olan kalifiye 
eleman sorununu temelden çözmeyi 
amaçladıklarını belirten ÇSD 
üyeleri, bunun için eğitim alanında 
gerçekleştirilecek çalışmaların önemine 

bir kez daha vurgu yaptılar.
Makine ekipman ve usta öğretici 
konuları ile ilgili görüşmelerin yapıldığı 
ziyarette, ayrıca protokol için de 
fikir beyan edildi. Nasıl bir protokol 
yapılması gerektiğine dair görüş ve 
düşünceler paylaşıldı. Ziyarette, yeni 
neslin tasarımdan üretime, sektörün 
her alanında büyük bir istek ve çaba ile 
çalışabilmeleri için kaliteli ve verimli 
bir eğitim sürecinden geçmelerinin 
son derece önemli olduğuna vurgu 
yapılarak, açılacak mesleki kurslar 
ile eğitimin desteklenebileceği dile 
getirildi. Gençlerin üretimin içinde yer 
alarak ve farkındalık yaratarak sektörün 
başarılı temsilcileri olabileceğinin ifade 
edildiği ziyarette, bu idealin ancak 
eğitim ile gerçekleşeceği belirtildi. 
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İTO’DAN IMF'NİN 'FAİZLERİ 
ARTIRIN' BASKISINA TEPKİ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) 

Başkanı Öztürk Oran, 
Uluslararası Para Fonu’nun 
(IMF) Merkez Bankası’na açıkça 

faiz artırma çağrısı yaptığı 4'üncü 
Madde Konsültasyonu Raporu’na 
sert tepki gösterdi.
Oran, “Faiz lobisine sahip çıkan 
IMF heyeti, ‘4'üncü Madde 
Konsültasyonu’ adını verdiği 
raporunu kendi Yönetim Kurulu’na 
sunacakmış. 5. Madde’yi de onlara 
ben söyleyeyim. IMF'nin yaptığı, 
uluslararası kumpaslara ortak 
olarak Türkiye’ye karşı yeni bir 
cephe açmaktır. Onların işine gelen 
90’ların Türkiye’si geride kaldı” dedi.
Para Fonu’nun 2017 yılı raporunda 
Türkiye için yüzde 2,9 büyüme 
tahmini öngördüğünü hatırlatan 
Oran, “O gün Türkiye yüzde 2,9 
büyüyecek diyordunuz, şimdi yüzde 
7 büyüdü diyorsunuz. Dünya bu 
tahminlerinize mi güvenecek?” diye 
sordu.

“Elinizdeki verileri 
düzgün okuyun!”
Oran, açıklamasına şöyle devam 
etti: “İstanbul’da 420 bin firmayı 
temsil eden İTO’nun Başkanı 
olarak IMF’ye diyorum ki; 
elinizdeki verileri düzgün okuyun, 
karıştırmayın. Türkiye'nin üretim 
ve büyüme dinamiklerini dikkate 
alın. IMF, borç verdiği ülkeler 
içinde borcunu ödeyen ve hele 
hele 5 milyar dolar borç vermeyi 
teklif eden kaç ülke var ona baksın. 
Neymiş, faizi artıracakmışız… 
Bankalarımızı da bu oyunun 
içine çekmeye çalışıyorlar. Ben 
Türkiye'deki en büyük finans 
kuruluşlarının başında bulunmuş 
ve halen bir katılım bankasının 
başında bulunan, hayatı finansın 
içinde geçmiş biri olarak diyorum ki; 
Türkiye'nin gelişmesi için Türkiye'de 
faizler bir an önce düşmeli. Burada 

İTO Başkanı Öztürk Oran, 
Türkiye’nin gelişmesi için 

faizlerin düşmesi gerektiğine 
dikkat çekerek, “IMF'nin yaptığı, 

uluslararası kumpaslara ortak 
olarak Türkiye’ye karşı yeni bir 

cephe açmaktır. Onların işine 
gelen 90’ların Türkiye’si geride 
kaldı” açıklamasında bulundu.

tercih üretim midir, yoksa finans 
lobilerini beslemek midir? IMF’nin 
sadece faizi artırmaya dayalı 
politikalarının iflas ettiği Latin 
Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar 
defalarca kanıtlanmıştır. Bu nedenle 
biz üretim, istihdam diyoruz. 
Vatandaştan yana ekonomi diyoruz. 
Bu da büyümedir.”

“IMF bu rakamlara da 
bir baksın…”
“IMF konsültasyonu yaparken bir 
de bu rakamlara baksın” diyen 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkanı Öztürk Oran, şöyle devam 
etti: “Ülkemizde hisse senetleri ve 
devlet bonolarındaki satış son 5 
yılın zirvesinde. 1 yılda 12 milyar 
dolar giriş oldu. Ülkemize ilişkin 
büyüme tahminleri yüzde 5 ila 
yüzde 7 bandında. Tüm bu olumlu 
veriler iç piyasaya da yansımış 
durumda. 2018’e moralli başladık. 
Tüketici Güven Endeksi yüzde 11,1, 
Reel Kesim Güven Endeksi yüzde 5, 
Ekonomi Güven Endeksi ise yüzde 
10 artış gösterdi. Karşılıksız çek 
adedi 5 yılın en düşük seviyesinde. 
Ticaretteki ivmeyi Odamız 
kayıtlarından da izliyoruz. 2018 
yılının ilk ayında açılan firma sayısı, 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 42 artışla 5 bin 635 olarak 
gerçekleşti. Açılan yabancı firma 
sayısı da yüzde 92 artışla 544 oldu.”

Tilcomp 25 yaşında

www.tilcomp.com
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yazılımlarımızı kullanan tüm iş ortaklarımıza…

Tekstil, Çelik, Plastik, Ambalaj, Kimya, Bant, Kalite ve Risk Yönetiminde  Türkiye’nin yerli yazılım üreticisi

Sonsuz Teşekkürler.



Tilcomp 25 yaşında

www.tilcomp.com

Bugüne kadar Tilcomp’ da emeği geçen tüm çalışanlarımıza, 
çözüm ortaklarımıza ve bizi bugünlere taşıyan, birlikte geliştiğimiz,
yazılımlarımızı kullanan tüm iş ortaklarımıza…

Tekstil, Çelik, Plastik, Ambalaj, Kimya, Bant, Kalite ve Risk Yönetiminde  Türkiye’nin yerli yazılım üreticisi

Sonsuz Teşekkürler.



32

GÜNDEM

Kızılay’a yapmış olduğu yardımların 4’üncüsünü gerçekleştiren ÇSD,  ihtiyaç sahiplerine el 
uzatmaya devam ediyor. 

ÇSD’DEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 
UZANAN SICAK EL 

ÇSD, Kızılay’a yapmış olduğu yardımların 4’üncüsünü 
gerçekleştirdi.

Kızılay ile arasında imzaladığı 
protokol kapsamında, ihtiyaç 
sahiplerine yardımda bulunan 
ÇSD, 4’üncü yardımını 20 Mart 

2018 tarihinde yaptı. Hazırda bulunan 
bir adet büyük kamyon aracılığıyla 
ihtiyaç sahiplerine el uzatan ÇSD, 
örnek bir duyarlılık göstererek çorap 
yardımını gerçekleştirdi. 
Yapılan yardım ile ilgili Kızılay Merter 
Şubesi Başkanı Ercan Tan ile ÇSD 
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Öztaş, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ceyda Özdoğancı ve ÇSD Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet B. Kıymaz bir 
araya geldi. Gerçekleşen ziyaret 
ile İlker Öztaş, memnuniyetlerini 
dile getirerek ÇSD olarak ilerleyen 
dönemde de yardımlarına devam 
edeceklerini belirtti. Kızılay’ın çok 
önemli bir misyona sahip olduğunu 
belirten ÇSD Başkanı İlker Öztaş, ÇSD 

olarak üstlerine düşen görev ne ise 
yapmaya hazır olduklarını hatırlattı. 
Sosyal sorumluluk projelerine 
karşı son derece hassas olduklarını 
ve bu anlamda çalışmalarını 

yoğunlaştırdıklarını ifade eden Öztaş, 
Kızılay aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine 
yardım eli uzatabilmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını da sözlerine ekledi. 
ÇSD, ilk yardımını Van depremi 
sonrasında yerli halkın acılarına 
ortak olarak, elzem ihtiyaçlarını 
gidermek için yardımda bulunmuş, 
2’nci yardımını ise Halep’teki çocuklar 
için düzenlemişti. ÇSD, 23 Ekim 2011 
tarihinde gerçekleşen Van depreminin 
ardından yerli halkın bir nebze olsun 
yaralarını sarabilmek ve zor günlerde 
destek olabilmek adına sadece çorap ile 
sınırlı kalmadan battaniyeden, eldiven 
ve şapkaya, bebek mamasından su 
ve ilaca kadar 2 tır dolusu malzemeyi 
Kızılay aracılığıyla ulaştırmıştı. İkinci 
yardımını ise Halep’e gerçekleştiren 
ÇSD, Halepli çocukların ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak 1 tır dolusu 
çorabı Halep’teki halka ulaştırmıştı. 
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İTHİB’in ev sahipliğinde düzenlenen “Türkiye İhracatla Yükseliyor” seminerlerinin ikincisi, 
ihracatçıların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Yakın gelecekte ihracatçıları nelerin beklediğine dair 
açıklamalar ise seminerin gündemini oluşturdu. 

İHRACATÇILARIMIZI NELER BEKLİYOR?

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) 
ev sahipliğinde, Bayrampaşa 
Tekstilci ve Sanayici İş Adamları 

Derneği (BATİAD), Çorap Sanayicileri 
Derneği (ÇSD), Konfeksiyon Yan 
Sanayicileri Derneği (KYSD), 
Tüm İç Giyim Sanayiciler Derneği 
(TİGSAD) ve Türkiye Triko Sanayicileri 
Derneği (TRİSAD) işbirliği ile 
gerçekleştirilen “Türkiye İhracatla 
Yükseliyor” seminerlerinin ikincisi 
20 Mart 2018 tarihinde ihracatçıların 
yoğun katılımcıları ile gerçekleşti. 
Düzenlenen seminere, Çorap 
Sanayicileri Derneği bünyesinden 
ÇSD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ender Doğan ve Ceyda 
Özdoğancı katılım gösterdi. Seminer 
kapsamında Ender Doğan bir konuşma 
gerçekleştirerek, çorap sektöründeki 
ihracat rakamları ve son yıllardaki 
ihracat artışı hakkında bilgi verdi. 
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü 

Şeref Oğuz, Hürriyet Gazetesi Köşe 
Yazarı Vahap Munyar ve Dünya 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Hakan Güldağ'ın “Yakın Gelecekte 
İhracatçılarımızı Neler Bekliyor?” 
sorusunun cevaplarının paylaşıldığı ve 
ihracatçıların soruları cevapladıkları 
seminerde; markalaşma ve inovasyon, 
yurtdışına yatırım, sanayi 4.0, dünya 
ekonomisindeki ağırlığın Atlantik'ten 
Pasifik'e yönelmesi başlıkları ön plana 
çıktı.

Türkiye’nin zenginleşmesi 
ihracat ile olacak
İTHİB Başkanı İsmail Gülle, son 
yıllarda üretilen inovasyon gücü 
yüksek ve teknolojik kumaşların 
sektörün geldiği noktayı gösterdiğini 
ifade etti. İsmail Gülle, ihracatçıların 
yatırım yaparak, üreterek ve istihdam 
sağlayarak bu ülkeye hizmet ettiğine 
değinerek; kahraman askerler nasıl 
cephede Türkiye için savaşıyorsa 

ihracatçıların da Türkiye ekonomisin 
kalkınması ve şahlanması için 
mücadele ettiklerini dile getirdi. 
İTHİB Başkanı Gülle, konuşmasının 
devamında Türkiye'nin zenginleşmesi, 
bağımsızlığı ve güçlü olmasında en 
önemli rollerden birini ihracatın 
artırılması için ihracatçıların 
oynadığını ifade etti.

YAKIN GELECEKTE

ÇSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ENDER DOĞAN
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17 YILLIK SERÜVENDE 
REKORA DOĞRU
Ülke ekonomisine büyük katkı 
sağlayan çorap sektörü, 2000 
yılından bugüne sürekli artış 
gösteriyor. Rekabet içerisinde 
olduğu ülkeleri adım adım 
geçerek, çorap ihracatında 2’nci 
sırada yer alan Türkiye, küresel 
pazardaki etkinliğini her geçen 
gün artırıyor. 

ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı
İLKER ÖZTAŞ

Yıllara göre düzenlenen ihracat 
verilerinin ışığında, çorap 
sektörünün bugün geldiği 
nokta, hedeflenenin çok daha 

ötesinde… Çok değil, 4 sene önce 
dünya çorap ihracatında İtalya’dan 
sonra yer alan Türkiye, bugün Çin’den 
sonra en büyük ihracat yapan ülke 
olarak gururla küresel pazarda rol 
alıyor. 2000-2017 yıllarının çorap 
ihracatındaki seyir, Türkiye’nin pazar 
payını artırdığını net bir şekilde 
gösteriyor. Sürekli yükseliş gösteren 
ihracat grafiğinde, 2000 yılında 281,08 
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milyon dolar olan çorap ihracatının, 
2017 yılında 1,06 milyar dolara 
ulaştığını görüyoruz. Bu başarının, 
2018 yılında da devam edeceğinin 
sinyallerini yılın daha ilk iki aylık 
süreçte gösterdiği performans ile 
alabilmemiz mümkün. ÇSD Yönetim 
Kurulu Başkanı İlker Öztaş’ın, “2018 
yılında çorap ihracatımızda Avrupa 
birinciliğimizi korumayı esas alarak 
global pazardaki payımızı yüzde 15’e 
çıkarmak temel hedeflerimiz arasında 
yer alıyor” açıklaması da bu beklentiyi 
doğruluyor. 
2000 yılında 85 ülkeye 281 milyon 
dolar değerinde çorap ihraç edilen 
Türkiye’den, 2005 yılı itibarıyla 
110’un üzerinde ülkeye 714 milyon 
dolar değerinde çorap ihraç edildi. 
Türkiye’nin çorap ihracatının 2000 
-2005 yılı arasındaki verilere göre,  
2000 yılında adet bazında 75 milyon 
297 bin, çift bazında ise 625 milyon 
171 bin çorap ihraç edildi. 2001 yılında 
yüzde 15’lik artış ile 324,3 milyon 
dolara ulaşan çorap ihracatında, 60 
milyon adet ve 756 milyon çift çorap 
ihraç edildi. 2002 yılında yüzde 
21 oranında artışla 393,2 milyon 
dolar ihracata ulaşan sektör, 69 
milyon adet, 942 milyon çift çorap 
ihraç etti. Hız kesmeden ihracatını 
artıran çorap sektörü, 2003 yılında 
ise yüzde 34 oranında artışla 5 yıllık 
süreç içerisindeki en büyük atağını 
gerçekleştirmişti. 527,4 milyon 
dolarlık ihracatında, 65 milyon adet, 
1 milyar 207 milyon çift çorap ihracı 
yaptı. 2004 yılında, 657,09 milyon 
dolar ihracat kaydeden sektör, 2005 
yılında ise sürekli artışını koruyarak 
713,9 milyon dolarlık ihracata ulaştı. 
2006 yılında 728,3 milyon dolara 
ulaşan çorap ihracatı, 2007 yılında 
856,3 milyon dolar, 2008 yılında 871,8 
milyon dolar, 2009 yılında 881,06 
milyon dolar, 2010 yılında 952,7 
milyon dolar, 2011 yılında ise 1,05 
milyar dolar olarak kaydedildi. 2012 
yılına gelindiğinde hafif bir düşüş 
göstererek 1,001 milyar dolar olan 
ihracat, 2013’te yeniden toparlanma 
sürecine geçerek 1,16 milyar dolara 
ulaştı. Veriler, çorap ihracatının 2012 
yılına kadar devamlı artan bir eğilim 
içerisinde olduğunu, sadece 2012 
yılında yüzde 6,2 oranında azaldığı 
gösteriyor. Süreç içerisinde 2000 
yılında 281,1 milyon dolar değerinde 

Çorap ihracatının yüzde 
90’ının AB ülkelerine 
yapılması, sektörde pazar 
çeşitlendirme ihtiyacını 
doğuruyor. Yerli çorap 
üreticileri, dünyanın 
en büyük çorap alıcısı 
konumundaki ABD pazarında 
büyüyerek ihracatta liderliği 
ele geçirmeyi hedefliyor.

olan çorap ihracatı, 2003 yılında 500 
milyon doların üzerine çıktı, 2011 
yılında ise 1 milyar dolarlık eşik değer 
atlandı. 2013 yılında Türkiye’den en 
fazla çorap ihraç edilen ilk yirmi ülke 
içerisinde en yüksek oranlı ihracat 
artışı yüzde 112 artışla 14,6 milyon 
dolarlık ihracat yapılan Romanya’da 
oldu. Yüzde 51 artışla 9,3 milyon 
dolarlık ihracat yapılan Yunanistan 
ve yüzde 43 artışla 23 milyon dolarlık 
ihracat yapılan Rusya Federasyonu, 
diğer yüksek oranlı ihracat artışı elde 

edilen pazarlar arasında yer aldı. 
2016 yılını 1,04 milyar dolar ihracat 
ve yüzde 1,1 ihracat artışı ile kapatan 
Türk çorap sektöründe, ihracat artışı 
2017 yılında da devam etti ve çorap 
ihracatı, 2017 yılını 1,06 milyar dolar 
ile kapattı. 2016 yılında Türkiye’den 
en fazla çorap ihraç edilen ülkeler 
İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya 
ve Hollanda olarak sıralanırken, 2017 
yılının ihracatında ilk sırayı 245,5 
milyon dolar ile İngiltere, ikinci sırayı 
221,8 milyon dolar ile Almanya ve 
üçüncü sırayı ise 114,3 milyon dolar ile 
Fransa aldı. İngiltere’nin 2017 yılı çorap 
ihracatındaki payı yüzde 23 olarak 
belirlenirken, Almanya yüzde 20,8’lik, 
Fransa ise yüzde 10,7’lik paya sahip 
oldu.
Bugün Türkiye, Çin’in ardından 
dünyanın ikinci büyük çorap üreticisi 
konumunda. Çorap ihracatının yüzde 
90’ının AB ülkelerine yapılması, 
sektörde pazar çeşitlendirme ihtiyacını 
doğuruyor. Özellikle başlıca pazar 
İngiltere’nin AB’den çıkış sürecinin 
(Brexit) ülke ekonomisine verebileceği 
zararların, sektörün ihraç gelirlerine 
olumsuz yansımaları olabilecek 
görülüyor. ABD’deki pazar payı henüz 
yüzde 1-2 civarında olan yerli çorap 
üreticileri, dünyanın en büyük çorap 
alıcısı konumunda bulunan ABD 
pazarında büyüyerek ihracatta liderliği 
ele geçirmeyi hedefliyor.
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Toplumların uzun yıllar 
hüzün ve coşkularını 
aktardıkları, kültürümüzün 
bir parçası olan çoraplar, 
sadece motif zenginliği 
ile değil, bir halkın 
yaşanmışlığıyla da 
günümüze önemli bir miras 
bırakıyor.

Bazen bir renk, bazen bir doku 
ele verir kültürün izlerini… 
Yüzyıllardır toplumların hikayesi 
ilmek ilmek işlenir her bir 

parçaya… Hele ki geçmişten bugüne 
gelen giyim ve kuşamımızın el emeği 
göz nuru motifleri… Onlar dertlerin, 
kederlerin, hasretlerin, coşkuların ve 
daha nice duyguların yansımasıdır. 
Gönüllere işlenenlerin akıtıldığı 
semboller, bir halkın yaşanmışlığıdır 
aynı zamanda…
Bin bir motif ve inançla süslenen, 
zor yaşam koşullarına anlam ve 
renk katan çorapların hikayesi bu. 

ANADOLU KÜLTÜRÜNDE 
ÇORAP MOTİFLERİNİN DİLİ

Anadolu’nun her kültüründe farklı 
şekillerle karşımıza çıkan çorapları 
incelediğimizde; bu farklılıkların 
temelinde bölgenin doğal şartlarının, 
ikliminden tutun da toplumun önem 
verdiği olayların sembollerinin, halk 
tarafından benimsenen renklerin 
etkili olduğunu görüyoruz. Anadolu 
toplumunda çoraplar, örgü el sanatıyla 
oluşan zengin motifleriyle bir sözlüğe 
benzerken, her bir desenin bu sözlükte 
farklı bir sözcüğü anlattığını görür 
gibiyiz. Anlamını desenlerinde gizleyen 
çoraplar, halkın elem ve kederinin 
aynası, coşkusunun hediyesi olmuş. 

ANALİZ
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Anadolu’nun hemen her 
bölgesinde, kullanım, çeyiz, 
hediye amaçlı olarak, çorap 
ve patik örücülüğü yapılıyor 
ve yörelere göre özelliği 
bulunan çoraplar geleneksel 
motifleri ve renkleriyle de 
anlam taşıyor.

Millattan önceye uzanan 
serüven
Kültürümüzün mirası olarak kabul 
ettiğimiz çorapların tarihi serüveni 
uzun yıllar öncesine, milattan önceye 
dayanıyor. Örmeciliğin insanlığın 
örtünme ihtiyacını hissettiği 
zamanla başladığı; zevk ve beğenme 
kabiliyetlerinin artmasıyla da 
geliştiği söylenebilir. Ancak değişik 
tarihi belgeler ve mesleki kaynaklar 
zaman olarak M.Ö. 3-5 bin yıllarını 
başlangıç tarihi ve Orta Asya, Çin 
ve Mısır’daki yaşamış toplumları 
da ilk örmeyi uygulayan insanlar 
olarak kabul ediyor. Bunun zamanla 
iplik, tığ, mil, şiş gibi örücü araç ve 
gereçlere bağlı olarak; kullanma 
ihtiyaçlarına ve iplik malzemesine 
göre de ilerleme gösteriyor. Dünya 
Bülten’in yayınladığı “El ve ayağın 
dostları” yazısında bu serüvenin kökeni 
şöyle açıklanıyor: “Altay Dağları'ndaki 
Pazırık kurganında MÖ 5'inci yüzyıla 
ait bulunan keçe çoraplar, Türklerde 
çorap geleneğinin çok eskilere dayalı 
olduğunu kanıtlar. Eski Yunan şair 
Hesiodos, hayvan kılından örülen bir 
ayakkabı astarından (piloi) söz eder. 
Örgüyle yapılmış, ayakkabı astarı 
dediği şey, çorabın bir türü olabilir. MS 
2'nci asırdan başlayarak keçe yahut 
hayvan postundan kesilerek dikilen 
ama esnek olmayan çorap benzeri 
giyeceklerin imal edildiği de biliniyor. 
Anadolu kültüründeki çorapların 
benzerlerini ise Balkan ülkelerinde, 
Türkmenistan'da, Yunanistan'da, 
sürüleriyle yaşayıp oradan oraya 
dolaşan topluluklarda da görebiliyoruz. 
Türkçedeki çorap sözcüğü Farsça 
kökenlidir. 'Gorab' kelimesi Arapçaya 

'curap', buradan Türkçeye ise 'çorap' 
olarak geçer ve Balkan diline de girer. 
Türkmenistan'da ise çoraba 'ceşka' adı 
verilir.
İslamiyet dönemine ait çorap ve 
örgü parçaları pek çok müzenin 
koleksiyonunda yer alıyor. 12-15’inci 
yüzyıl arasında tahminen 13’üncü 
yüzyılda mavi-beyaz renkte pamuk 
iple ve parmaklardan (burundan) 
yukarıya (lastik) doğru örüldüğü ve 
çoğunun Mısır’dan geldiği sanılıyor. 
Halkın el sanatlarının önemini 
kavraması ve bilinçlenmesi sonucunda, 
köylerde sandıklarda duran çorapların 
birçoğu günümüzde ya özel günlerde 
kullanılmaya başlandı ya da müzelerde 
ve koleksiyoncular tarafından sergilenir 
duruma geldi. 

Beş şiş ile örülen 
kültürel bir miras
Milli ekonomide kendine özgü bir 
yeri bulunan örgü işlerinin el sanatları 
arasında da hatırı sayılır bir varlığı 

ÇORAPLARDA 
KULLANILAN 
MOTIFLER 
• Bitkisel bezemeler 
Doğada var olan çiçek, yaprak 
ve meyve gibi bitki türlerinin 
motif olarak kullanılması 
şeklinde oluşmuştur, meyve 
motifleri köy çoraplarında 
şehirlerde örülene nazaran 
daha çok görülmektedir 

• Figürlü Bezemeler
Canlı varlıkların bütününün 
ya da bir kısmının işlenmesi 
sonucu oluşturulan 
motiflerdir. Koçboynuzu, kurt 
izi, deveboynu vb. 

• Nesneli Bezemeler
Çeşitli ev eşyaları ve takılardan 
esinlenilerek oluşturulan 
motiflerdir. Küpe, sandık, 
kadeh, ibrik, çakmak vb. 
motifler yaygın olarak 
uygulanıyor.

• Geometrik Bezemeler 
Çizgi hatlarıyla oluşturulmuş 
motiflerdir. Baklava, yıldız, 
çapraz gibi örnekler de 
mevcut.

• Arkeolojik eserler 
üzerindeki süsler
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 
bulunan arkeolojik eserlerde 
yer alan resim veya şekillerin 
aynılarının ya da benzerlerinin 
kullanılması ile yeni motif 
oluşturulur 

• Süs eşyalarından veya 
yazılardan kopyalar
Halı, kilim, şal, işleme gibi 
türlerde kullanılan motiflerdir 

• Semboller
Dokuyan kişinin duygu 
ve düşüncelerini yansıtan 
motiflerdir. Yandım alamadım, 
sarhoş yolu, ergen bıyığı, 
yârimi eller aldı vb. 



40

ANALİZ

bulunuyor. Çoraplar aynı zamanda ait 
olduğu milletin zevk ve duygularını 
ifade etmesi açısından da ekstra bir 
değere sahip. Bu değer sadece form, 
desen inceliği, renk, ustalık ve ahenk 
bakımından değil, her bir unsurun 
kendine özgü bir anlam taşıması ve 
çeşitli duyguları ifade etmesi açısından 
da önem taşıyor. 
Her biri kendi yapıldığı yöre 
kültürüne ait geleneksel motifleri 
yansıttığı düşünülen çorap ve patik 
motiflerinin de diğer el sanatlarında 
olduğu gibi göç, evlenme, etkileşim 
ve örnek alma gibi sebeplerle, birçok 
örneğin farklı yörelere taşındığı 
gözlemleniyor. Anadolu’nun hemen 
her bölgesinde, kullanım, çeyiz, 

hediye amaçlı olarak, çorap ve patik 
örücülüğü yapılıyor ve yörelere göre 
özelliği bulunan çoraplar geleneksel 
motifleri ve renkleriyle de anlam 
taşıyor. Geçmişte bazı bölgelerdeki 
çoraplara ait inanışlara göre ak çorap 
hediye edilmesi aydın temennileri, 
siyah çorap hediye edilmesi olumsuz 
temennileri ifade ediyor. Bir çorabın 
örgüsünde tabii olmayan atmalar ve 
çoraplar, evliler arasında geçimsizliğe 
neden olacağına, dul bir kadının 
erkek çorabı giymesinden, evlenmek 
istediği manası çıkartılırmış. Bir çift 
çoraptan bir tekinin kaybolması veya 
çalınması, evli ise ayrılığa sebep olacağı 
gibi inanışlar da bunlar arasında… 
Çoraplardaki motiflerin muhabbet 
çengeli, sarhoş yolu, ciğer deldi, kurt 
ayağı, incili küpe, ergen bıyığı, dizi 
yılan gibi isimler olmasının yanı sıra 
bekarlar, evliler, dullar, kadınlar ve 
erkekler için ayrı ve özel çoraplar 
örülürdü. 

Hayat felsefesi 
çoraplara işlenirdi
Anadolu'da çoraplar yün, tiftik, pamuk, 
deve yünü, keçi kılından elde edilen 
malzemenin ipliğe dönüştürülmesiyle 
örülüyor. Eski zamanlarda rahatlıkla 
söyleyebiliriz ki, Anadolu toplumunda 
çorap ve eldiven örmesini bilmeyen 
kadın yok denecek kadar azdır. 
Kadınlar çorabı, eldiveni yolda, kapı 
önünde komşularla yârenlik ederken, 
sürüsünü güderken, ev ziyaretlerinde, 

Her biri kendi yapıldığı yöre 
kültürüne ait geleneksel 
motifleri yansıttığı 
düşünülen çorap ve patik 
motiflerinin de diğer el 
sanatlarında olduğu gibi göç, 
evlenme, etkileşim ve örnek 
alma gibi sebeplerle, birçok 
örneğin farklı yörelere 
taşındığı gözlemleniyor. 

boş zamanlarında durmadan örerlerdi. 
Parmaklar arasında beş şiş döne döne, 
ilmek ilmek motifleri oluştururlardı. 
Dünya Bülteni’nin kaynağına göre, 
bazı yörelerde erkeklerlerin de 
kahvelerde ve köy odası toplantılarında 
kendi giyecekleri çorap ve eldivenleri 
örerek üretime katkıda bulundukları 
da biliniyor.
Anadolu köylüsünün hayat felsefesi 
çorapların üzerine kısa, öz sözcüklerle 
yazılır. Elin uğurlu, şifalı, ayakların 
'deve tabanı' gibi güçlü olması, gidilen 
yoldan sağ salim geri dönülmesi, 
doğa olaylarından, kazadan, beladan, 
kem gözlerden korunması için çeşitli 
motifler işleniyor. Bu gelenekselliğin 
içinde oluşturulan renk renk, çeşit 
çeşit çorap motiflerine verilen; 'saç 
bağı', 'küçük gegekli (küçük kuş 
gagası)', 'töngel çiçeği (böğürtlen 
çiçeği)', 'koç boynuzu', 'üzüm asması', 
'gül bahçesi', 'bülbül gözü' gibi 
yüzlerce sözcük bulunuyor. Köyden 
kasaba pazarına inen, evli erkek 
'büyük ağa', bekârsa 'küçük ağa' 
motifli çorap giyer. Bir delikanlının 
sevdiği ele gitmişse, yüreği yangınsa 
'yârimi eller aldı' çorabını ayağına 
geçirir. Gelinler 'güllü', güveyler 'dallı' 
motifli çoraplar giyer.
Anadolu kültüründe çorap aynı 
zamanda önemli bir hediye olarak 
kabul ediliyor. Bir kız çeyizi için en 
az 20-25 çift çorap örülüyor, bunların 
bir kısmı armağan olarak çevreye 
dağıtılıyor, kızlar nişanlılarına 
çorap örüp yolluyor. Düğünlerde, 
bayramlarda, özel ziyaretlerde de çorap 
bebelere, çocuklara, gençlere, yaşlılara 
hediye ediliyor. 
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GÜNDEM

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, insan hakları temelinde kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal 
alanda eşitliğinin mücadelesini anlatıyor bizlere. Bu anlamlı gün, dünyanın neresinde olursa olsun 
kadınlara uygulanan sömürü ve baskıya karşı mücadeleyi yükseltme amacı taşıyor. 

TARİHİ VE GERÇEKLERİ İLE
DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

Bir yılın içerisinde kadınlar için 
en anlamlı gün; 8 Mart. Bu özel 
günün verdiği gerçek mesajda, 
ne çiçeklerle veyahut hediyelerle 

kutlanacak bir coşku, ne de bir güne 
sığdırılmaya çalışılan ‘kadınlarımız, 
bacılarımız” yaftaları var. Emekçi 
kadınların mücadelesini anlatan 8 Mart, 
günümüzdeki çağrışımların çok daha 
derininde, saygıyla anılacak bir öneme 
sahip. 

8 Mart 1857’de ne oldu?
Tarih 8 Mart 1857. Amerika Birleşik 
Devletleri'nin (ABD) New York kentinde 
dokuma fabrikasında çalışan 40 bin işçi 
daha iyi koşullarda çalışmak istedikleri 
için greve başladılar. 16 saatlik çalışma 
saatleri, düşük ücret ve insanlık dışı 
çalışma koşulları sebebiyle greve çıkan 
kadınlar, daha iyi koşullarda çalışmak, 
10 saatlik iş günü, eşit işe, eşit ücret talep 

ediyorlardı. Kadın işçilerin örgütlediği 
bu grev o güne kadar yapılmış en büyük 
kadın eylemlerinden biriydi. Kadınların 
örgütlediği eylemi durdurmak isteyen 
polis işçilere saldırdı. Bunun ardından 
fabrikaya kitlenen işçiler, fabrikada 
çıkan yangından kurtulmaya çalıştı 
fakat fabrika önünde kurulan barikatlar 
kaçmalarına engel oldu ve 129 kadın 
işçi orada hayatını kaybetti. ABD basını 
bu olaya neredeyse hiç yer vermese de, 
hayatını kaybedenlerin cenazesine on 
binler akın etti.
Aradan uzunca bir zaman geçti ve yıl 
1910’u gösterdiğinde, Kopenhag’da 
gerçekleştirilen İkinci Enternasyonal’e 
bağlı Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda 
kadın ve emek mücadelesi masaya 
yatırılmıştı. Almanya Sosyal Demokrat 
Partisi’nden Clara Zetkin, bu 
konferansta yaptığı konuşmada kadınlar 
için bir mücadele günü belirlenmesi 

gerektiğini söylemişti. Zetkin’in önerisi 
kabul edildi, her ülkenin sosyalist 
kadınlarının her yıl aynı gün, kendi 
ülkelerinin işçi sınıfı örgütleriyle 
mutabakat içinde bir kadınlar günü 
düzenlemesi kararlaştırıldı.
Söz konusu yıllarda neredeyse hiçbir 
ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkı 
verilmemişti. Bu sebeple, pek çok ülkede 
eş zamanlı kutlanacak bu günün temel 
olarak kadınlara seçme ve seçilme hakkı 
verilmesi için bir mücadele günü olarak 
düzenlenmesi karara bağlandı. Bu 
gün, dünyanın neresinde olursa olsun 
kadınlara uygulanan sömürü ve baskıya 
karşı mücadeleyi yükseltme amacını 
taşıyordu. Kadınların seçme ve seçilme 
hakkını alması, kadın-erkek eşitliğinin 
sağlanması ve emperyalist savaşa karşı 
mücadele, bütün dünya kadınlarının 
ortak mücadele ilkelerinin başında yer 
almaktaydı.
Her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş 
Milletler tarafından tanımlanmış 
uluslararası bir gün olan "Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü", insan 
hakları temelinde kadınların siyasi 
ve sosyal bilincinin geliştirilmesini, 
ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının 
mücadelesini temel alıyor. Türkiye'de 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ilk kez 
1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" 
olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında 
ve onu izleyen yıllarda daha yaygın 
olarak kutlandı ve kapalı mekanlardan 
sokaklara taşındı. "Birleşmiş Milletler 
Kadınlar On Yılı" programından 
Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 
yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" 
kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri 
Darbesi'nden sonra dört yıl süreyle 
herhangi bir kutlama yapılmadı. 
1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın 
örgütleri tarafından "Dünya Kadınlar 
Günü" kutlanmaya devam ediliyor.  
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RÖPORTAJ

Ünlü modacı Hakan Akkaya için ünü sınırları aşan tasarımlarını 
yaparken çorap vazgeçilmezi. Hatta önümüzdeki sezon 

planları arasında çorap tasarımları da var.

Çorapland’in yeni sayısının 
konuğu modacı ve tasarımcı 
Hakan Akkaya oldu. Tasarımları 
ile Türkiye’nin bayrağını 
dünyanın dört bir yanında 

gururla dalgalandıran Akkaya için 
giysilerimizin en önemli tamamlayıcı 
unsurlarından biri olan çorapların 
yeri ayrı,apayrı.Öyle ki kendisinin 
de ifadesi ile çorap tasarımı Hakan 
Akkaya’nın vazgeçilmezi. Dergimize 
çok özel açıklamalarda bulunan 
Akkaya; önümüzdeki sezonun planları 
arasında çorap tasarımları yapmak 
olduğunu özellikle belirtiyor. 7-24 
çalışmak Akkaya için az kalan bir 
tanımlama. Bir hafta değil, on gün 
çalışıyorum diyen Akkaya’ya kulak 
verelim ve bu yoğun iş temposunun 
içerisinde başarıyı nasıl yakaladığını 
dinleyelim. 

İşine tutkuyla bağlı, 
Türkiye’de adını başarıyla 
duyurmuş tasarımcılar 
arasındasınız. Bugünden 
geçmişe dönüp baktığınızda 
mesleğinizdeki dönüm 
noktanız neydi?
Mesleğimdeki dönüm noktam 
Boyner Holding’in tasarımcısı 
olmamdır. Vizyonumun ve tarzımın 
oturmasında Boyner Holding benim 
için çok önemli bir okuldur. Türk 
Tekstilinde Cem Boyner’in, özellikle 
marka yönetiminde başka bir noktada 
olduğuna inanıyorum, O’nun 
şirketinde dört yıl geçirmiş olmak 
benim için çok önemliydi. Bilinirliğim 
adına bu soruyu cevaplamam 
gerekirse, o noktada da “Bugün Ne 
Giysem?”

Tasarım ve modanın Hakan 
Akkaya’nın lügatındaki 
karşılığı nedir?
Tasarım ve moda Hakan Akkaya için 
nefes almaktır.

“ÇORAP, TASARIMDA 
BENIM VAZGEÇILMEZIMDIR”

Tasarım uçsuz bucaksız 
bir alan. Siz farklılığınızı 
ortaya koyarken nelerden 
esinlendiniz, kendinizi nasıl 
beslediniz?
Çok seyahat etmek, çok araştırmak 
beni besler, bunlar aynı zamanda 
vizyonumu geliştirmemde kendime 

yaptığım en büyük yatırım. Kendimle 
yarışıyor olmam benim farkımı ortaya 
koyan en belirgin özelliğim bence.
Kendimi beslemek için halen çok 
seyahat ediyorum, çok araştırıyorum. 
Herkesten besleniyorum, insan 
ayırmadan hayat ayırmadan herkesin 
hayatını gözlemlemeye çalışıyorum.
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Hakan Akkaya; koton ve yün 
çoraplar kullanmaya özen 
gösteriyor. Siyah ya da beyaz 
kıyafetlerini rengarenk 
çoraplarla tamamlamayı 
tercih ediyor. 

“ÇORAP, TASARIMDA 
BENIM VAZGEÇILMEZIMDIR”

“Tasarımcının işi sadece 
tasarlamak değil”
Ülkemizde hem tekstil 
sektörü temsilcileri (İTHİB) 
hem de seçili pek çok 
tasarımcı işbirliğinde yeni 
projelere imza atıyor. Bu 
anlamda bu işbirliğine en 
büyük katkıyı sağlayan 
tasarımcısınız. Sizce Türkiye 
tasarım anlamında yeni bir 
dönüşüm içerisinde diyebilir 
miyiz? Son yıllarda tasarımın 
değeri artıyor ve önemi 
anlaşılıyor mu?
Tasarımcı artık Türkiye’de değerli, 
çünkü Cumhuriyet kurulduğundan 
beri ilk defa geçtiğimiz yıllarda 
tasarım tebliği çıktı ve tasarımcılara 
destek sağlanıyor. Bu, tasarımcılar 
için en sevindirici olay. İşbirliklerine 
çok sıcak bakıyorum. Markalaşma 
sürecinde en önemli başlık tasarımdır. 
Ülkemizde tasarımcıların daha çok 
desteklenmesi gerekiyor. Dünya 
markaları yaratmak istiyorsak bu işin 
başında önce tasarımı güçlendirmek 
ve tasarıma destek olmak gerekir. 
Bununla beraber tasarımcılara da çok 
iş düşüyor. Tasarımcının işi sadece 
tasarlamak ve tasarımı bilmek değil, 
işin üretimini, pr’ını, pazarlamasını, 
satışını her aşamasını bilmek olmalı.
Eksiklikler için sadece sektöre 
kızmıyorum, tasarımcıların da biraz 
daha elini taşın  altına sokmaları 
gerekiyor.

Biraz da şu anki 
çalışmalarınızdan 
bahsedelim… Nasıl bir 
temponun içindesiniz? 
Gündeminizde hangi proje ve 
çalışmalar var?
Hafta yedi gün ama ben on günlük 
çalışıyorum. ModaFest İstanbul 
diye bir moda ve alışveriş festivali 
yapıyoruz. Bir ortağım var, Ebru 
Dinç, Onunla birlikte. İçinde farklı 
tasarımcıların ve ayrıca benim de bir 
defilem gerçekleşecek. Defilelerin 
yanı sıra farklı sektörlerden bir çok 
markanın birbiriyle buluştuğu ve 
yaptıkları işleri gösterebilecekleri 
bir platform yaratıyoruz. New York 
çalışmalarım devam ediyor, Türkiye 
çalışmalarım devam ediyor. Diğer 
yandan da, e-ticaret sitemizde 
satışımızın başlaması için de 
çalışmalarımız hızla sürüyor.

“Değişik çorapları 
almadan duramam”
Markalaşmaya gidebilmenin 
yolunun tasarımdan 
geçtiği günümüzde, çorap 
tasarımlarını ve sektörü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Çorap tasarımı ülkemizde bence 
en hızlı gelişen alan. Ben bir 
çorap tutkunuyumdur. En büyük 
koleksiyonlarımdan biri çorap. 
Dünyanın her yerinden çorap alırım, 
değişik çorapları almadan duramam. 
Türkiye de bu konuda inanılmaz yol 
kat etti. Ülkemizin çorap markalarını 
da çok çok beğeniyorum.

Çorapland olarak, sizin 
çorapta tercih ettiğiniz 
kriterler neler öğrenmek 
isteriz?Hangi renkler ve 
dokular tercihiniz?
Polyester içerikli çorap kullanmamaya 
çalışıyorum. Koton veya yün 
kullanıyorum. Desen ve renk olarak 
çorap seçimim ruh halime göre 
değişiyor, ya siyah ya beyaz ya da 
simsiyah kıyafetlerimi rengarenk 
çoraplarımla tamamlarım.

Çorabın görünürlüğü 
de günümüzde göz alıcı 
tasarımlarla beraber 
artmakta. Siz de ilerleyen 
dönemlerde çorap tasarımı 
yapmayı düşünüyor 
musunuz?
Daha önce çalıştığım markalar 
için, özellikle Sarar için çok fazla 
çorap tasarlayıp ürettirdim. Çorap 
tasarımda benim vazgeçilmezimdir. 
Önümüzdeki sezon planlarımda çorap 
tasarımı da var, bir çorap firmasıyla 
güzel bir işbirliği yapmak isterim. 
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KÜRESEL ÇORAP PAZARI

Ekonomi Bakanlığı’nın desteği 
ile 2015 yılında temeli atılan ve 
İHKİB tarafından düzenlenen 
URGE Projesi kapsamında, 

çorap imalatçılarının dış pazarlara 
açılımına yönelik “Küresel Çorap 
Pazar Analizlerine Genel Bakış 
Semineri” 27 Aralık tarihinde Çorap 
Sanayicileri Derneği’nin üyelerinden 
11 firmanın katılımı ile gerçekleşti. 
Dış pazara dair önemli anekdotların 
paylaşıldığı seminerde, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. 
Dr. Cevza Candan ve Falke KGaA 
Hazır Giyim Tedarik Müdürü Deniz 

Sarraf sunum yaptı.  Candan, temel 
olarak küresel çorap pazarının genel 
değerlendirmesini yaparak sunumuna 
başladı, ardından pazar büyüklüğü ve 
pazardaki lider ülkeler hakkında bilgi 
verdi. ABD pazarını konu alan Candan, 
çorap pazarına ilişkin spor ayakkabı 
ve hamile giyim gibi diğer pazarlara 
da sunumunda yer vererek, çorap 
sektörünü bir bütün olarak inceledi. 
Türkiye çorap ihracatının genel 
değerlendirmesinde de bulunan Cevza 
Candan, hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatının 2016 yılının Ocak-Mayıs 
döneminde 7,1 milyar dolar, 2017 yılı 

Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 5,2 
oranında bir gerileme göstererek 6,8 
milyar dolar olduğunu katılımcılarla 
paylaştı. Söz konusu dönemin 2016 
yılında, 387,8 milyon dolarlık çorap 
ihracatı gerçekleşirken, 2017 yılında ise 
yüzde 5,2 oranında düşüş göstererek 
368,4 milyon dolar olduğunu dile 
getirdi. Değerlendirmeye göre, çorap 
ihracatının Ocak-Mayıs 2016 ve 2017 
yılında 5,4’lük bir paya sahip olduğu 
belirtildi.
2016 Ocak-Eylül döneminde çorap 
ihracatında en fazla artış kaydedilen 
ülke ise Şili olmuştu. 2017 yılında en 

Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile İHKİB tarafından 
düzenlenen “Çorap İmalatçılarının Dış Pazarlara Açılımı” 

URGE Projesi kapsamında küresel çorap pazarının analizi 
yapıldı. ÇSD üyelerinden 11 firmanın katılım gösterdiği 
seminerde, pazar büyüklüğü ve pazardaki lider ülkeler 

hakkında bilgi verildi.

MERCEK ALTINDA
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fazla ihracat yapan ülke arasında ise; 
105,6 milyon dolar ile İngiltere, 93 
milyon dolar ile Almanya, 52,2 milyon 
dolar ile Fransa yer aldı. Fransa’yı 
23,5 milyon dolar ile takip eden 
Hollanda’nın ardından, İspanya’ya 18,1 
milyon dolar,  İtalya 16,3 milyon dolar, 
İsveç’e 14,1 milyon dolar, Belçika’ya 12,2 
milyon dolar, Polonya ve Danimarka’ya 
6,2 milyon dolar ihracat gerçekleşti. 

Türkiye talebin 
yüzde 10’unu karşılıyor
Prof. Dr. Cevza Candan, Türkiye çorap 
ihracatına yönelik şu bilgileri paylaştı: 
“Türkiye, dünya çorap talebinin yüzde 
10’unu karşılıyor ve talebin yüzde 40’ını 
karşılayan Çin’den sonra ikinci sırada 
geliyor. Türk çorap sektörü, ihracat 

odaklı faaliyet gösteriyor ve üretimin 
yüzde 75’i ihraç ediliyor. Çorap ithal 
eden en büyük pazar yılda 2,2 

milyar dolar ile ABD olarak 
yer alıyor. Bunu yılda 1,2 
milyar dolar ile Almanya 
ve 1 milyar dolar ile 
Japonya izliyor. Türkiye bu 

pazarlardaki payını artırmak 
üzere projeler geliştirmeye 
devam ediyor. Sektörde 

İtalyan çorap makineleri 
baskın olarak bulunuyor. 

2000 yılından bu yana Japon, 
Tayvan, Güney Kore ve Çin 
menşeli makineler de ülkeye 
giriş yaptı ve kullanılmaya 

başlandı. 2000-2016 yılları arası 
ikinci el makinelerle birlikte yaklaşık 
45 bin çorap makinesi girişi oldu. 
2017 yılının ilk 10 aylık çorap makinesi 
ithalatı 32,4 milyon dolar civarında 
seyretti.  
Çorap tüketimi, ülkelerin 
gelir düzeylerine ve iklime 
göre değişiklik gösteriyor. 
Fakat şöyle bir gerçek var 
ki, çorap son yıllarda her 
zamankinden çok daha fazla 
giysi tamamlayıcısı olarak 
görülüyor. Yıllar içerisinde 
trendlerin değişimi de söz 
konusu. Son yıllarda kadın ve 
erkek çoraplarındaki sert ayrımın 
yavaştan ortadan kalktığı görülüyor. 
Sadece kadınlar için üretilen renkli 
çoraplarda sınırlar kalkıyor ve erkekler 
de artık renkli çorap giymeyi tercih 
ediyor. Türkiye’de her ne kadar çok 

KÜRESEL 
ÇORAP PAZARINDA 

EĞILIMLER
• Teknolojik gelişmeler ve 

yenilikçi ürünler
• Katma değer kazandıracak 

özelliklerin ürüne ilavesi
• Gelinlik ve hamile giyim 
pazarlarında ortaya çıkan 

kârlı büyüme
• Erkeklerin giyimine verilen 

önemde artış

40

35

30

25

20

15

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020

36.95
%0.0

%0.5

%1.0

%1.5

(Finansal yıllık büyüme %)

milyar $

%2.0

%2.5

%3.0

%3.5

%4.0

%4.5

%5.0

35.4234.0132.7231.5230.42

%3,51 %3,63 %3,78
%3,95 %4,14

%4,34

5

0
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yaygın olmasa da özellikle İtalya’da 
modaya uygun giyinen erkek stili 
incelendiğinde renkli çorapların 
önemli bir yerde olduğu fark ediliyor. 
Türkiye’deki renkli çorap giyen erkek 
tüketicilerin çoğunluğunu genç kuşak 
oluşturuyor. Tabuları yıkmayı, daha 
‘cesur’ giyinmeyi benimseyen genç 
erkekler, renklere cinsiyetçi yaklaşımın 
çok daha ötesinde durabiliyorlar. Bu 
cesur duruş sadece renklerle de sınırlı 
kalmıyor; patik çoraplar hem kadın 
hem erkek genç kuşağın özellikle yaz 
ayların en çok tercih ettiği çorap türü 
olarak yer alıyor." 

Pazarı, şoset çorap üretimi 
etkiliyor
Sunumdaki bir diğer alt başlık 
olan “Küresel Çorap Pazarı Genel 
Değerlendirme” konusunda ise, şu 
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Küresel çorap pazarında, 
Avrupa, en büyük pazar 
konumunda. Almanya, 
Fransa, İngiltere ve İtalya en 
büyük pazarlar arasında yer 
alıyor. Şoset çorap sektörü, 
yaklaşık yüzde 65’lik bir 
pazar değeri ile en fazla 
katkı sağlayan alan olarak 
biliniyor.

ve 15-64 yaş grupları olarak öne çıkıyor. 
Bu profiller okul çağı çocuk ve çalışan 
tüketiciler olarak da özetlenebilir. 
Küresel anlamda 0-14 yaş grubu küresel 
nüfusun yüzde 28,19’unu; 15-64 yaş 
grubu ise yüzde 63,65’ini oluşturuyor. 
Kadın şoset çorap pazarına kıyasla; 
erkek şoset çorap pazarının 2020 yılına 
kadar daha fazla büyümesi bekleniyor.
Tayt grubu ise, hem gelişen hem de 
gelişmekte olan pazarlarda kullanımı 
artan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. 
Kadın ve kız çocukları için önemli bir 
hazır giyim aksesuarı olan tayt, son 
yıllarda atletizm gibi spor alanları 
üzerinden erkek çorap pazarına da giriş 
yapabilmeyi başardı. Bu tip ürünlerdeki 
en önemli gelişme artık unisex olarak 
üretilip satılabilmesi. Taytlarda sürekli 
çeşitlenen tarzlar ve/veya ilave edilen 
fonksiyonlar (nemlendirme gibi) 
küresel anlamda bu ürüne olan ilgiyi 
daha da artırıyor, dolayısıyla pazarın 
büyümesine katkı sağlıyor. Spor 
giyimin yeni trendini likra yapılarıyla 
öne çıkan taytlar oluştuyor. 90’lı 
ve 2000’li yılların başında alışkın 
olduğumuz bol eşorfmanların yerini 
şimdi vücudu saran ve aynı zamanda 
hava aldıran yapısıyla öne çıkan taytlar 
alıyor. Tek düzeliğin ötesinde, pek 
çok çeşit ve desende üretimi yapılan 
taytların bu denli çok benimsenmesi, 
sadece spor alanında kullanımını 
aşarak, dış giyimde de yer alıyor. 
2020’ye kadar tayt pazar payının değer 
anlamında yüzde 20,79’a ulaşması 
bekleniyor.

bilgiler paylaşılıyor: “2020 yılında 
36,95 milyar dolarlık bir büyüklüğe 
ulaşması beklenen küresel çorap 
pazarında; ‘şoset çorap’, ‘tayt’ ve ‘bayan 
çorabı’ olmak üzere 3 ana alt sektör 
görülüyor ve yine 2020’de küresel 
çorap pazarının finansal hacminin 
yüzde 70,9’unu yaklaşık 25 milyar 
dolar ile şoset çorap sektörünün 
oluşturması bekleniyor. Asya Pasifik 
ve Latin Amerika gibi pazarlardan 
gelen şoset çorap talebinin, küresel 
çorap pazarının büyümesine önemli 
katkı sağladığı değerlendiriliyor.” Şoset 
çorabın küresel pazar göstergelerini, 
iki tüketici gruptan gelen taleplerin 
şekillendirdiğini söyleyebilmemiz 
mümkün. Bahsedilen iki grup ise; 0-14 
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Giyim trendleri 
pazarı etkiliyor
Çorap alt ürün gruplarının detaylı 
incelendiği seminerde, kadın çorap 
sektörünün pazar payının 2020 yılında 
yüzde 8,31’e gerilemesinin beklendiği 
belirtildi. Her ne kadar Brezilya, Çin, 
Rusya, Hindistan ve Singapur gibi 
pazarlarda kadın çorap kullanımı artma 
eğilimi gösterse de; ABD, Kanada, 
İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya 
gibi gelişmiş pazarlarda görülen kaybın 
böyle bir küçülmeye neden olacağı 
değerlendirildi. Gelişmiş pazarlardaki 
kayıp, değişen çalışma ortamlarıyla 
birlikte kadınların etek/elbise yerine 
pantolon tercihlerinin yükselmesinde 
büyük bir etki yaratıyor. Giyim 
tercihlerinin çorabın görünürlüğünü 
artırıp azaltmasında etkili olduğu 
gerçeğiyle, pantolon giyiminin 
artmasında da çorap giyiminde 
bir gerileme yaşanması muhtemel 
gözüküyor. Global ölçekte çorap 
pazarının bölgelere göre dağılımında, 
2015 yılı başlangıç alınarak, 2020 
yılına dair beklentiler paylaşıldı. 2015 
yılında Avrupa 10,39 milyar dolar, 
Kuzey Amerika 8,7 milyar dolar, Asya 
Pasifik 7,6 milyar dolar ile pazarda yer 
aldı. 2016 yılında, Avrupa’nın payı artış 
göstererek 10,75 milyar dolar,  Kuzey 
Amerika 9,11 milyar dolar, Asya Pasifik 
ise 7,96 milyar dolara sahipti. 2018 
yılına dair beklentilerde, Avrupa’nın 
pazar payında 11,56 milyar dolar, Kuzey 
Amerika’nın 9,86 milyar dolar, Asya 
Pasifik’in 8,72 milyar dolar olduğu 
açıklandı. 2020’de ise bu oranların 
Avrupa için 12,52 milyar dolar, Kuzey 
Amerika için 10,76 milyar dolar ve Asya 
Pasifik için 9,63 milyar dolar olması 
bekleniyor. Sonuç olarak pazar payının 
2020 için geçmiş senelere göre hemen 
hemen aynı kalacağı öngörülüyor.
Küresel çorap pazarında, Avrupa, en 
büyük pazar konumunda. Almanya, 
Fransa, İngiltere ve İtalya en büyük 
pazarlar arasında yer alıyor. Şoset 
çorap sektörü yaklaşık yüzde 65’lik 
bir pazar değeri ile en fazla katkı 
sağlayan alan olarak biliniyor. Pazarın 
en büyük oyuncuları arasında İtalyan 
firması Golden Lady Co. görülüyor. 
Firmanın çalıştığı markalar arasında 
ise, Burlington, Calvin Klein hosiery, 
Filodoro, Golden Lady, Goldenpoint, 
Hue, Jockey, No nonsense, Omsa, ve 
Philippe Matignon bulunuyor. 

En hızlı büyüme 
Asya Pasifik’te
Küresel çorap pazarının ikinci büyük 
pazar Kuzey Amerika için 2020 yılında 
değer payının yüzde 29,11 olması 
bekleniyor. Artan tayt kullanımı ve 
büyüyen şoset çorap pazarının bu bölge 
için itici güç olacağı değerlendiriliyor. 
ABD, Kanada ve Meksika bu bölge 
için ana pazarlar olarak tanımlanıyor. 
Bölgenin lider oyuncuları arasında 
öne çıkan firma, Hanes Brands Inc. 
olarak biliniyor. Firmanın çalıştığı 
önemli markalar arasında, JMS/Just My 
Size, Lilyette, Bali, Champion, DKNY, 
Donna Karan, Flexees, Hanes, L’eggs, 
Maidenform, Playtex, ve Wonderbra 
yer alıyor. 

Asya-Pasifik ülkeleri ise üçüncü 
büyük pazar olarak ortaya çıkıyor. 
2020 yılına kadar en hızlı büyümenin 
Asya-Pasifik’te yaşanacağı bekleniyor. 
Şoset çorap ürün olarak, pazar 
gelirinde baskın rol oynuyor. Pazarın 
büyümesinde tayt ve kadın çorabı 
kullanımındaki artışın etkili olacağı 
öngörülüyor. Ayrıca, erkek çoraplarına 
talebin arttığı da önemle kaydediliyor. 
Bu bölgede, Çin en büyük pazar 
olarak yer alıyor. Çin’i Japonya, 
Singapur, Avusturalya ve Hindistan 
izliyor. Başarılı Amerikan firması olan 
HanesBrands Inc. ile İtalyan firmaları 
arasında yer alan Golden Lady ve CSp 
International SpA; bu pazarda da lider 
oyuncular arasında gösteriliyor. Asya 
Pasifik, Kuzey Amerika ve Avrupa 
dışında kalan, diğer pazarlar başlığı 
altında toplanan pazarlar arasında ise, 
Latin Amerika ve Ortadoğu ülkeleri 
öne çıkıyor. Brezilya, Güney Afrika ve 
Suudi Arabistan büyük pazarlar olarak 
gösteriliyor. 
Çorap ihracatında yer alan güçlü 
pazarlar arasında ilk sırada Çin var. 
Çin pazarında faaliyet gösterenler için 
en büyük tehdit çok ucuz ürünlerin 
varlığı olarak biliniyor. Çok kanallı 
pazarlama stratejileri uygulayan Çin’de 
e-ticaretin yüzde 80’ler, Fransa’da ise 
yüzde 70’ler mertebesinde arttığı ifade 
ediliyor. Fransa pazarının itici gücü 
kadın-erkek şoset çorap sektörü olarak 
kaydedilirken, genel anlamda spor 
pazarının da çorap sektörü için önemli 
gelir yarattığı değerlendiriliyor.
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Küresel çorap pazarında büyümeyi, kişisel bakım ve görünüme verilen önemde artış, daha 
yaşlı ve kilolu insanların çoraba olan taleplerindeki artış, e-ticaretin önemli bir perakende 
satış ortamı haline gelmesi, daha konforlu ve ‘tarz’ çoraba olan ilginin artışı etkiliyor.

Çin lider konumda
Çin’in hakimiyetinin birinci nedeni, 
gelişen organize perakende sektörünü 
değerlendirebilmesi olurken, Fransa’yı 
güçlü kılan neden ise, müşterinin 
sürekli değişen tüketim alışkanlıklarına 
cevap verebilmesi oluyor. Almanya 
ve İngiltere çorap pazarına, spor 
pazarı önemli katkı sağlıyor. Fransa 
pazarında olduğu gibi bu pazarlarda 
da şoset çorap baskın ürün grubu 
olma özelliğini koruyor. ABD pazarı 
için bu noktada söylenebilecek en 
önemli husus, firmaların çok büyük 
süper market zincirleri ile kurdukları 

kozmetik ve bakım ürünleri pazarında 
yüzde 300’lük bir büyüme olduğunu 
raporladı ve hala büyümeye devam 
ediyor. 2010 yılından bu yana öne 
çıkan pazarlar arasında Brezilya, 
Güney Kore, ABD, Almanya, Hindistan 
ve İngiltere yer alıyor. İlk 20’de yer 
alan Çin’de ise aynı dönemde yıldan 
yıla büyümenin yüzde 20’yi aştığı 
bildiriliyor. Türkiye’de ise erkekler için 
kişisel bakım ürünleri pazarında 2015 
yılında gelir bağlamında yüzde 12’lik 
bir artış kaydedildi. Şehirlerde yaşayan, 
çalışan erkeklerin dünya çapında kişisel 
bakım ve hijyene daha fazla önem 
verdikleri pek çok araştırma şirketinin 
ortak kararı. Tüm bu sonuçlar ‘güzel 
görünme’, ‘ideal görünüme kavuşma’ 
gibi bir çaba ve isteğin dünyayı sarmış 
olduğunu doğrular nitelikte. Giyim ve 
çorap sektörü de bu sonuçlardan kendi 
payına düşeni alıyor. Çorap sektörünün 
büyümesinde itici güce sahip olan 
kişisel bakım unsuru önemli bir öneme 
sahip. Bir diğer unsur olan e-ticarette 
ise, şu sonuçlar ortaya çıkıyor: 2021 
yılında dijital alışveriş yapan kişi 
sayısının 2,14 milyara (2016 yılında 1,6 
milyar kişi) yükseleceği öngörülüyor. 
2017 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 2,29 
trilyon dolar olan küresel perakende 
e-ticaret satışlarının, 2021 yılında 4,48 
trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Çin 
ve ABD’nin toplam e-ticaret hacminin 
2017 yılı sonu 1,58 trilyon doları 
bulacağı tahmin edilirken, bu rakam 
tüm e-ticaretin yüzde 69,1’ine denk 
geliyor. Asya Pasifik, e-ticaretin en hızlı 
gelişim gösterdiği bölgeler arasında 
yer aldı. 2017’de bölgede perakende 
satışların yüzde 14,7’sini 1,36 trilyon 
dolarla online alışverişler oluşturdu. 
Söz konusu rakamın 2021’de 3 trilyon 
dolara tırmanacağı öngörülüyor. 
Seminerde ayrıca yenilikçi çorap 
örnekleri de katılımcılarla paylaşıldı. 
Kramponlarla birlikte üretilen kompres 
çoraplar, duruş düzelten çoraplar, 
kişiselleştirilmiş, yüksek performanslı 
çoraplar ve ince-şoset hibrit çoraplar, 
bebekleri izlemek üzere üretilen akıllı 
çoraplar, kan dolaşımına yardımcı 
olan robotik çoraplar, şok sönümleyen 
çoraplar, bisikletçiler için reflektör 
özellikli, masaj ve sabah uyandırma 
amaçlı, ayak topuklarında yükü azaltıcı 
ve koşucular için nem kontrolü yüksek 
çoraplar bu konu başlığı altında 
değerlendirildi. 

Asya Pasifik e-ticaretin 
en hızlı gelişim gösterdiği 
bölgeler arasında yer aldı. 
2017’de bölgede perakende 
satışların yüzde 14,7’sini 
1,36 trilyon dolarla online 
alışverişler oluşturdu. Söz 
konusu rakamın 2021’de 
3 trilyon dolara tırmanacağı 
öngörülüyor. 
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ticari ilişkiler olması olarak görülüyor. 
Küresel çorap pazarında büyümeyi 
destekleyen unsurlar ise, şu 4 
başlıkta sıralanıyor: Kişisel bakım ve 
görünüme verilen önemde artış, daha 
yaşlı ve kilolu insanların çoraba olan 
taleplerinde artış, e-ticaretin önemli bir 
perakende satış ortamı haline gelmesi, 
daha konforlu ve ‘tarz’ çoraba olan 
ilginin artışı.

Kişisel bakım, pazara olan 
ilgiyi artırıyor
Kişisel bakım ve görünüme verilen 
önemde artışla ilgili şu bilgiler önem 
taşıyor: Yüksek gelir grubuna hitap 
eden bir erkek giyim sitesi olan 
Mrporter.com, 2015 yılında erkek 
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80’lerin payetli ve rengarenk 
dünyasından günümüz 
modasına ilham olan 
tasarımlar ile 2018, klasik 
ama bir o kadar iddialı bir 
yılın habercisi oluyor. Bu 
senenin en gözde parçalarını 
ise, fiyonklu ve file çoraplar 
oluşturuyor.

80’lerin rengarenk dünyası 
tasarımcılara ilham oldu ve 2018 
ışıltılı, püsküllü ve bol çizgili 
bir döneme ‘merhaba’ dedi. 

Çorapland olarak bizler de, bu ihtişamlı 
dönüşe kayıtsız kalamadık, radarımıza 
2018’in çorap trendlerini alarak, 
Tasarımcı Müjde Şekerözü ile keyifli 
bir söyleşi gerçekleştirdik. Şekerözü, 
2018’de klasik fakat bir o kadar iddialı 
renklerin hakimiyetini göreceğimizi 
belirtiyor. File çorapların, transparan 
parçalara işlenen eğlenceli motiflerin 
ve taşlı parçaların trend olacağı 2018’de 
yine filamingo, kaktüs gibi doğadan 

80’LERİN IŞILTILI MODASI
GERİ DÖNÜYOR

esintileri görebileceğiz. Müjde Şekerözü, 
2018 yılının trendlerini genel olarak 
bizlere şöyle anlatıyor: “2018, ekoselerin, 
payetli ışıltılı ve bolca çizgili ürünlerin 
yılı olacak.80’ler kendisini çok daha 
fazla hissettirecek. “Back to School” yani 
Okula Dönüş adı altında çok önemli bir 
tema var. Ekoselerin, kazayağı jakarların 
öne çıktığını görüyoruz. Ekoseler 
“Prince de Galles” gibi klasik desenlerde 
ama iddialı renklerde karşımıza 
çıkıyor. Daha çok kış temasına uysa 
da, bu tema Yaz 18’de canlı renklerle 
hayatımıza girmeye başlayacak. Bu yıl 
bizi en çok şaşırtacak renklerden birisi 
de kahve tonlarının dönüşü… Uzun 
zamandır kahverenginden soğumuş, 
uzaklaşmıştık. Oysa şimdi yanında 
gülkurusu pembeler, patlıcan moru, 
koyu orman yeşili, sülfür yeşil, pastel 
sarı, rubi, lila, taba, vanilya, baharat 
kırmızısı, elektrik mavinin yanında 
eskitilmiş mavi tonları ve kemik rengi 
sezonu canlı tutacak. Bu arada etnik 
Afrika temalarını da unutmamak lazım, 
daha çok toprak tonlarını tercih edenler 
de bu etnik desenler ve renklerle keyifli 
kombinler yapabilecekler.”

80’lerin muhteşem dönüşü
En çok dikkat çeken tasarım 
parçalarının arasında ilk sırayı full payet 
parçalar alıyor. Tamamıyla payetlerden 
oluşan pantolon, etek ve elbiseler 
sadece özel gecelerde kullanılan bir 
parça olmaktan çıkıp günlük giysiler 
arasında bile yerini alıyor. Ve tabii ki 
inceli kalınlı çizgiler… Müjde Şekerözü, 
2018’in çizgilerin senesi olacağını 
hatırlatarak, bu desenlerin etrafımızı 
saracağını söylüyor. Şekerözü, ayrıca 
en çok dikkat çeken parçalar arasında 
funny symbols ve dantellerin olduğunu 
belirtiyor: “Funny Symbols yani 
eğlenceli semboller özellikle bicolor 
yani 2 renkli olarak desenlerde önemli 
bir yer tutacak. Önden bağlamalı toplar, 



55

Şekerözü: “Şu anda 
kadınlar özellikle sneaker 
ayakkabıların içinde 
80’lerdeki gibi file çoraplar, 
eğlenceli semboller ve 
sloganlar taşıyan ya da 
nakışlı, payetli detaylı 
çorapları oldukça seviyor. "

çıplak omuzlar, volanlı geniş kollar 
ve pijama tarzı konturları ince biyeli 
desenli setler, metalik kumaşların 
kullanıldığı ürünler hayvan desenlerinin 
en rafine hali 80’lerin havasını yeniden 
estirecek. Danteller, büzgülü yaka ve 
kollar gibi feminen detaylar 80’lerdeki 
gibi dolaplarımızı süsleyecek.”

2018’in gözdesi, file çorap
Büyük markaların son yıllarda çorap 
tasarımlarına da oldukça önem verdiği 
tartışmasız. Peki, tüketici en çok hangi 
çorapları tercih ediyor dersiniz? Güncel 
modanın içinde bize ve yaşam tarzımıza 
uyan noktaları çekip aldığımızı 
belirten Şekerözü, “Şu anda kadınlar 
özellikle sneaker ayakkabıların içinde 
80’lerdeki gibi file çoraplar, eğlenceli 
semboller ve sloganlar taşıyan ya da 
nakışlı, payetli detaylı çorapları oldukça 
seviyor. Köpekler, kalpler, flamingolar, 
kelebekler, fiyonklar ve payetli 
süslemeler Yaz 18’e imzasını atacak. 
Genç kadın (teenage-25)  ve orta yaş 
kadın (35 üzeri) şeklinde 2’ye ayırırsak 

kadın tüketiciyi, yılın modasına uyan 
daha şık ve feminen ayakkabıların 
içinde bahsettiğimiz tarzda çorapları 
kullanarak görmemiz söz konusu 
olacak.
Hatırlarsanız erkeklerin işi modaya 
uygun giyinmek konusunda daha zor, 
hem erkeksi kalarak hem de modayı 
birebir taklip ederek kombin yapmak 
gerçekten kolay değil. Birkaç sezondur 
paçalar kısalmıştı, bu yaz o paçaların 
altına çorap giymek ne kadar estetik 
olur bilmem ama şahsen çıplak 
bileklerdense güzel yada eğlenceli bir 
çorabı görmeyi tercih ederim. Erkekler 
çizgilerden, sloganlı, sembolü, hayvanlı, 
sebze, meyveli desenli çoraplarla bu yaz 
çok eğlenecekler.”

Zıtlıktan çıkan 
kombinler
Herhangi bir dokunun 
veya rengin moda 
olması, çorap 
sektörünü de paralel 
etkiliyor. İnsanlar 
uyumlu olması 
açsından hep giysiyle 
çorabı kombinleme 
ihtiyacında oluyor. Yeni 
dokular çok sık görüle görüle 
tüketicinin bilinçaltına giriyor 
ve giyimini etkiliyor. Zıtlıktan çıkan 
bağımsız güzel kombinler de elbette 
fark yaratıyor. Bunu estetik anlamda 
becerebildiğimiz zaman farklı tarz 
sahibi olmuş oluyoruz. Bu anlamda 
Prada SS 17 defilesiyle başlayan sandalet 
ve çorap kombini trendini Müjde 
Şekerözü şöyle değerlendiriyor: “Prada 
SS 17 defilesiyle başlayan bu trendin 
önümüzdeki yaz devam edeceğini 
sanmıyorum, ülkemizde devam etse 
bile kısa zamanda tüketici bıkacaktır 
aynı ürünleri giymekten. Hem aynı 
trend devam ederse sektör nasıl ayakta 
kalacak?”
Müjde Şekerözü, Victoria Beckham, 
Gucci, Louis Vuitton, Stella Mc 
Cartney, Chanel, Dior , Dolce Gabbane, 
Balenciaga ve Yves Saint Laurent’i 
bizdeki  modayı en çok etkileyen 
markalar arasında görüyor. Bu 
markaları değişik kombinlerle giyerek 
sosyal medyada en çok ilgi çeken  
“blogger”lardan bazılarını ise şöyle 
sıralıyor: Chiara Ferragni, Chiara Biasi, 
Lee Litumbe, Sophia Roe, Erika Bodrin, 
Marta Cygan, Jennifer Grace, Evangelie 

Smyrniotaki, 
Gizele Oliviera, 

Cheyenne Adler.

Hızlı tüketime karşı 
sürekli yenilik
Günümüzde sosyal medyanın 
gücü yadsınamaz bir gerçek. Sosyal 
mecraların gelişiminden moda ve 
tasarım dünyası da büyük ölçüde 
etkileniyor. Pek çok genç yeteneğin 
kendini ifade edebilecek alanın ortaya 
çıkması ile tasarım ve moda, adeta 
yeni bir dönem yaşıyor. Bu dönemin 
moda dünyasına etkilerini Şekerözü; 
“Kadın tüketici giyim konusunda çok 
ileri düzey  takipçisi, sosyal medya 
araçları sayesinde herkes herkesi ve her 
şeyi online görüyor. Bu da modanın 
çok hızlı tükenmesine ve elbette 
sürekli yeniliklerin üretilmesine sebep 
oluyor. Genç yetenekler de elbette 
bundan nasibini alıyor. Sürekli yenilik, 
sürekli fikir üretmek artık normal 
bir işlev haline geliyor. Bu da çok 
mutluluk verici. Tekstil sektöründe ilk 
başladığımız yıllarda bizi besleyen bu 
tip yardımcı öğeler yoktu, düşünün 
ki  internet bile henüz Türkiye’de 
kullanılmıyordu” diye açıklıyor.



Zamanı geri sarsak ve kendimizi 
anneannemizin ahşap sandığının 
yanında bulsak… O hafif soluk 
ama bir o kadar naif çoraplara 
gitse ellerimiz… 

56

TREND

DOKUNUŞ
NAIF
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Minimalize 
edilmiş çiçek 

desenleri, 
çok daha 

soft tonlarda 
huzurlarınızda… 



TREND

58

MESAJINIZ
VAR!

Yıldızları seyre daldık, gökyüzünü keşfe 
çıktık. Ay, güneş, gezegen ve uzay 
gemisi gibi desenlerle bezenmiş çoraplar 
çocukların da sevdiği temalar arasında.

Gökyüzünün ışıltısı 
şimdi ayak uçlarınızda… 
Evrenin gizemli dünyası 

çoraplara yansıdı.

EVRENDEN 
www.csd.org.tr
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ÇIZGILERIN DANSI
İster çizgili, ister geometrik 
desenli… Bu çoraplar stilin en 
cool parçası olmaya aday.
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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. www.groz-beckert.com
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İpek çoraptan sonra, pamuklu çorap üretiminden önceydi 
onun devri… Kısa zamanda kadınların göz bebeği, 
ihtişamının görünürlüğü oldu. Külotlu çorap üretimi ile 
kadın modası yeni baştan yazıldı.

15’inci yüzyıldan itibaren çorap 
modanın ayrılmaz bir parçası 
olarak hayatımızda yer alıyor. İlk 
örgü makinelerinin ortaya çıkması 

ile birlikte çorap ipek, pamuk, yün 
ve keten ipliklerinden imal edilmeye 
başlandı. Lisle olarak isimlendirilen 
bir tür işlenmiş pamuk oldukça revaşta 
olan bir çorap materyaliydi. Çorabın 
zamana göre erkek ve kadın giyimindeki 

görünürlüğü de değişikliğe uğradı. 
1920’li yıllardan önce kadın giyiminden 
çok, erkek giyiminde dikkat çekiyordu. 
18’inci yüzyılın başından sonlarına 
kadar kıyafetlerde Viktorya tarzı kabarık 
ve yere kadar inen uzun eteklerin 
revaçta olduğunu görebilmek mümkün. 
Bu kıyafetlerin arasında çorap, moda 
unsurundan çok, vücudu sıcak tutan bir 
giyim parçası olarak kabul görüyordu. 

PAMUKLUDAN ÖNCE, İPEK ÇORAPTAN SONRA

KÜLOTLU ÇORAP DEVRİ

Erkeklerde ise, çok daha görünür ve 
önem taşıyan bir eşyaydı. Bu dönemde 
erkek çorapları dizin üzerine kadar 
uzanan uzun çoraplar olarak görülüyor 
ve kıyafetin çok önemli bir bütünleyicisi 
konumunda yer alıyor.   
1920’lerden itibaren bacakların 
görünmeye başlaması ile kadın için de 
çok önemli bir moda unsuruna dönüşen 
ince çoraplarda 1930’lu yıllardan itibaren 
ipek ve suni ipek iplikler kullanılmaya 
başlandı ve 1940’lı yıllardan itibaren de 
naylon iplik ağırlıklı olarak kullanıldı. 
İpek çorabın zarifliği ile tanışan 
kadınların, çorabı artık giyimlerinin 
önemli bir unsuru olarak görmesiyle 
külotlu çorap üretimi hız kazandı. 
Piyasaya sürüldüğü ilk dönemlerde, 

www.csd.org.tr
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Mary Quant önderliğinde 
1960’larda Londra’da 
başlayıp, dünyaya yayılan 
mini etek modasıyla külotlu 
çorap ihtiyacı daha da 
pekişti. Bu oldukça elastik 
yapay iplik o güne kadar 
görülmemiş bir moda 
yarattı.

sadece seçkinlerin satın alabileceği lüks 
giyim unsuru olan ipek çoraplar, pek çok 
muhafazakar çevreden eleştiriye maruz 
kalsa da, kadınların sürekli talebiyle 
kendini yeniledi. 

4 günde 4 milyon adet çorap
Zarafetin ve çekiciliğin tamamlayıcı 
parçasıydı ipek çoraplar. 1940’lara kadar 
devam eden akım, 1940 sonrası yerini 
naylon külotlu çoraplara bıraktı. Ve artık 
kadınlar bu tüketim nesnesine o kadar 
hazırdılar ki, 15 Mayıs 1940 tarihinde 
Amerika’da ilk naylon çorabın piyasaya 
sürülmesi ile sadece 4 günde 4 milyon 
adet çorap satıldı. 
İlk naylon ipliği, ABD’li şirket 
DuPont’un kimyageri Wallace Hume 
Carothers tarafından tesadüfen 
bulunmuş. Eritilmiş polyester 
geçirilen çubuklar birbirinden 
uzaklaştırıldığında, ortaya ipeğe benzer 
yapıda, kopmadan uzayabilen bir 
malzeme çıktığını gören Carothers, bu 
sağlam ipliği ‘değerlendirmeye’ karar 
vermiş. Malzemenin giysi yapımına 
uygun olmadığını keşfeden Carothers, 
polyester yerine poliyamid kullanarak 
‘naylon çorap ve gecelikler’in ilk 
örneklerini ortaya çıkarmış oldu. 
Kadınlar için mucize niteliğindeki bu 
çoraplar adeta kapış kapış gidiyordu. 
Tabakalar halindeki naylonların 
birleştirilmesiyle üretilen arkası dikişli 
naylon çoraplar son derece seksi 
bulunuyor, dönemin aktristleri ve 
sosyetesi tarafından baş tacı ediliyordu. 
Fakat 2. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi 
ile bu tüketim durağanlaştı. Naylon 
imalatının orduya hizmet için çalışmaya 
başlaması bu durağanlığın en büyük 
nedeniydi. Kaynaklardan edinilen 
bilgilere göre, bu dönemde kadınlar 
çorap görüntüsü verebilmek için 
bacaklarını kömürler ve göz kalemleri 
ile boyuyorlar desenler çiziyorlardı. 1945 
yılında ll. Dünya savaşı bitmişti fakat 
naylon savaşları daha yeni başlıyordu, 
barış yavaş yavaş naylon çorapları 
mağazalara geri getirmeye başladı. Fakat 
yeterince hızlı değildi. Aynı tarihlerde 
New York'da Macy's mağazası bütün 
stoğu olan 50 bin çift çorabı sadece 6 
saatte sattı. Geriye kalan ise, kuyrukta 
kalan bir sürü çıplak bacaklı kadın 
ve mutsuz kadın oldu. Pitsburg'da 40 
bin kadın Tiny çorap mağazasından 
bir çift çorap alabilmek için bütün 
gece boyunca yağmurlu ve fırtınalı bir 

günde mağaza önünde bekledi. 1948 yılı 
başlarında naylon çorap imalatı normale 
dönmeye başladı. İlk külotlu çoraplar, 
naylon çorapların üst kısımdaki 
streç naylonlara iliştirilmesi yoluyla 
üretilmişti ve bu nedenle iliştirilme 
sınırları açıkça gözüküyordu. Bu 
çorapları düzgün biçimde giyebilmek 
çok zordu ve her külotlu çorap 
paketinde, nasıl giyilmesi gerektiğini 
anlatan kılavuzlar yer alıyordu. 

Çok daha kullanışlı ve şık
Külotlu çorap Amerika’da Allen Gant 
Senior tarafından 1959’da icat edildi 
ve Kuzey Carolina’da Glen Raven Mills 
şirketi tarafından üretildi. Geliştirilen 
dairesel örme makineleri hem el 
işçiliğini azaltmış hem de dikişsiz 
çorapların yapımını olanaklı kıldı. Glen 
Raven Mills şirketi 1965’te ilk dikişsiz 
külotlu çorabı piyasaya sürdü. Külot ve 
çorabı birleştiren bu giysi büyük ilgi 
gördü ve özellikle tetiklediği mini etek 
modası ile birlikte 1960’larda büyük bir 
hızla yayılarak naylon çorabın yerini 
aldı. Külotlu çorabın yayılması korse 
ve jartiyer kullanımının da azalmasına 
neden oldu. Aynı dönemde Spandex 
veya Elastan’ın icadı külotlu çorabı daha 
rahat kullanışlı ve şık hale getirdi.
Bayan çorabı 2’nci büyük sıçramasını 
1959 yılında Spandexin (Lycra) 
keşfedilmesi ile yaşadı. Amerika’da 
North Carolina Eyaleti’ndeki Glen 
Raven Mills şirketi, Spandexin (Lycra) 
kullanarak Panti-Legs adını verdiği 
ilk külotlu çorabı piyasaya sürdü. 
Geliştirilen dairesel örme makineleri 
hem el işçiliğini azaltmış hem de 
dikişsiz çorapların yapımını olanaklı 
kıldı. Glen Raven Mills şirketi 1965’te ilk 
dikişsiz külotlu çorabı piyasaya sürdü. 
Külot ve çorabı birleştiren bu giysi 
büyük ilgi gördü ve özellikle tetiklediği 
mini etek modası ile birlikte 1960’larda 
büyük bir hızla yayılarak naylon çorabın 
yerini aldı. Külotlu çorabın yayılması 
korse ve jartiyer kullanımının da 
azalmasına neden oldu. Aynı dönemde 
Spandex veya Elastan’ın icadı külotlu 
çorabı daha rahat kullanışlı ve şık hale 
getirdi. Dayanıklı, bacak bakımını tam 
yapamamış kadınlara bazı kusurlarını 
ve selülitlerini saklama imkanını 
getiriyor olsa da naylonların giyilmesi 
çok zahmetliydi. Özellikle jartiyer 
giyme zorunluluğu kadınlara itici ve 
zor geliyordu. Jartiyeri ortadan kaldıran 

bir naylon icat etmek gerekiyordu. 
Bu ihtiyaç nedeniyle sonunda külotlu 
çoraba da ulaşıldı.
Mary Quant önderliğinde 1960’larda 
Londra’da başlayıp, dünyaya yayılan 
mini etek modasıyla külotlu çorap 
ihtiyacı daha da pekişti. Bu oldukça 
elastik yapay iplik o güne kadar 
görülmemiş bir moda yarattı. Ve 
60'larda külotlu çorap artık moda 
olmaktan çıkmış ve kadınların 
vazgeçilmez aksesuarı haline gelmişti. 
Jartiyerli naylonları mini etekle giymek 
imkansızdı ama çorap da lazımdı. 
Çünkü özellikle süper mini etekler, 
kadınları neredeyse çıplak bıraktığı 
için, kusurları ve görülmemesi 
gereken noktaları gizleyecek bir çorap 
tasarımına acilen ihtiyaç vardı. Bugün 
bildiğimiz anlamda külotlu çoraplar, işte 
bu ortamda yaratıldı.

www.csd.org.tr
ÇSD’DEN...

65Çorapland Temmuz-Ağustos 2016



www.csd.org.tr
ÇSD’DEN...

65Çorapland Temmuz-Ağustos 2016



66

FUAR

Tekstil ve çorap sektöründeki yeni gelişmeleri yakından inceleyebileceğiniz, yenilikçi 
teknolojinin ürünlerini değerlendirebileceğiniz ve farklı tasarımlara yakından tanık olacağınız 
birbirinden önemli fuarları sizler için derledik. 

AJANDAYA KAYDEDİLECEK 
FUARLARDA BU AY…

Erkek modasının can damarı Pitti Immagine Uomo, Japonya'dan 
İspanya'ya, Amerika'dan Çin'e kadar neredeyse tüm ülkeleri 
her yıl Floransa'da buluşturuyor; modaya yön veren trendleri 
dünyaya tanıtıyor. Dünyanın en büyük erkek moda fuarı Pitti 
Uomo ajandanıza kaydetmeniz gereken fuarların başında 
geliyor.

Pitti Immagine Uomo / 12-15 Haziran 2018 / 
İtalya-Floransa

JUNIOSHOW / 4-7 Temmuz 2018 / Tüyap Bursa 
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi 

0–12 yaş arası bebe 
ve çocuk hazır giyim 
sektörünün en iyileri 

bir araya geliyor. Bebe 
dış giyimden, eşofman 

takımlarına, çorap 
çeşitlerinden tüm 

konfeksiyon yan sanayi 
aksesuarlarına kadar A’dan 

Z’ye her şey bu fuarda!

***ThermoSoft, Başyazıcıoğlu Tekstil A.Ş. Ar-Ge Merkezinde

    Geliştirilmiştir ve Tescil Hakkı Bulunmaktadır.***

Organic, BCI, Supima, Giza, Pima

Bambu, Modal, Tencel, Kaşmir, Yün

Core Spun, Slub, Crepe, Duo Core

Diğer Ürünlerimiz
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Children Fashion Fair / 3-6 Nisan 2018
Ukrayna-Kiev

Ukrayna bebek moda endüstrisinin ana iş platformlarından biri olan Children Fashion Fair, yeni ortaklıklar kurmak ve alternatif pazarlara 
yönelmek için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor. Çocuk dünyasına dair tüm aksesuarların sergileneceği fuar, firmalara yeni bir ivme katacak.

YiwuTex 2018 / 17-19 
Mayıs 2018 / Çin-Yiwu

Ticari gücü ile dünyanın dört bir 
yanından ziyaretçilerine kapılarını 
aralayan YiwuTex 2018 için geri 
sayım başladı. 2018 yılının Mayıs 
ayında gerçekleşecek olan fuarda, 
sektörün önde gelen firmaları 
şimdiden yerini ayırttı. 

Techtextil North America / 22-24 Mayıs 2018 / ABD-Chicago

Kuzey Amerika'nın teknik tekstiller alanında önde gelen fuarı Techtextil North 
America, sektörü tüm yönleri ile ele alıyor. Araştırma ve geliştirme, hammaddeler ve 
üretim prosesleri ve daha ileri arıtma ve geri dönüşüm ile ilgili konularda alternatif 
çözümleri ziyaretçiler ile paylaşan fuar, uluslararası endüstri trendlerini de yakından 
takip etmeniz için eşsiz bir kaynak niteliği taşıyor.

Konfeksiyon Makinesi 
2018 / 20-23 Eylül 2018 / 
Tüyap İstanbul 

Konfeksiyon Makinesi Fuarı, 
20-23 Eylül 2018 tarihleri 
arasında 26’ncı kez 
düzenleniyor. Fuar, yüksek 
kalitede üretim yapmak isteyen 
hazır giyim üreticilerinin ve 
yeni yatırımcıların, dünyanın 
ve Türkiye'nin en iyi makine 
üreticileri ile buluşmasına imkân 
sağlıyor. Fuarda; dikiş, nakış, 
serim- kesim makineleri, ütü ve 
presler, cad-cam sistemlerindeki 
son yenilikleri sergilenecek.

Günümüzün en önemli pazarı 
haline gelen Teknik Tekstiller ve 
Nonwoven ürünler sektörü, HIGHTEX 
Uluslararası teknik tekstiller ve 
Nonwoven Fuarları ile İstanbul’da 
buluşuyor. Fuar, Türkiye’nin ve 
bölgenin konusunda ilk ve tek 
buluşma noktası olma özelliğini 
taşıyor. HIGHTEX Fuarları’nda teknik 
tekstil ve Nonwoven hammaddeleri, 
ara ve nihai ürünler ile üretim 
teknolojileri bir arada yer alıyor.

HIGHTEX 2018 / 14 - 17 
Nisan 2018 / Tüyap İstanbul 
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TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN KALBİ, 
İPLİK FUARI’NDA ATIYOR

İplik Fuarı sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. 
Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı ile eş zamanlı 
gerçekleştirilecek olan fuar, 77 ülkeden gelecek ziyaretçileri 
tek çatı altında topluyor.

Türkiye’nin ve dünyanın lider iplik 
üreticilerinin son trendlerini 
ve en yeni ürünlerini sektör 
ile buluşturacağı İstanbul 

İplik Fuarı, küresel iplik ticaretine 
yön veren en önemli platformlardan 
biri olmaya devam ediyor. Tekstil 
sektörü TÜYAP’ta buluşuyor. İplik 
sektörünün en büyük üreticilerinin, 
yüksek performanslı ve üstün kaliteli 
ürünlerini sergileyeceği fuar, sektörün 
nabzını tutmak ve yenilikleri takip 
etmek isteyen tüm profesyoneller için 
kaçırılmaz ticari fırsatlar sunuyor. 
Türkiye, Avrupa ve Yakın Coğrafya’dan 
üretici, tedarikçi, ithalatçı firmaları 
bir araya getiren, binlerce tekstil 
üreticisinin ziyaret ettiği, satın 

alım yaptığı fuar, bu yıl da sektör 
temsilcilerini bir araya getirecek.
 Bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan 
İplik Fuarı 14-17 Nisan 2018 tarihleri 
arasında Uluslararası Tekstil 
Makineleri Fuarı ile eş zamanlı 
olarak gerçekleştirilecek.  Böylece 
fuarı ziyaret eden misafirler tekstil 
sektörüne dair aradıklarını tek bir 
çatı altında bulabilecek. 23 ülkeden 
260 firma ve firma temsilcisinin 
katılacağı fuar, dünyanın en önemli 
organizasyonlardan biri olarak kabul 
ediliyor. 77 ülkeden ve Türkiye’den 
49 ilden gelecek ziyaretçiler en son 
teknolojilerle donatılmış makine ve 
ürünleri tek bir çatı altında inceleme 
fırsatı bulmuş olacak. Tekstil 

sektörünün en önemli hammaddeleri 
arasında yer alan iplik, tekstil 
sektörünün ana damarlarından biri 
olma özelliğini sürdürüyor. 
İplik Fuarı’nda, pamuk ve karışımlı 
iplikler, elastan iplikler, yün ve 
karışımlı iplikler, viskon ve karışımlı 
iplikler, akrilik ve karışımlı iplikler, 
fantezi iplikler, polyester ve karışımlı 
iplikler, ipek ve karışımlı iplikler, 
polipropilen, polyamid, keten, naturel, 
rejenere, metalik iplikler, teknik, 
dikiş ve nakış iplikleri, naylon iplikler, 
el örgü iplikleri, tekstüre iplikleri, 
elyaflar, bobin, masura ve makara gibi 
ürünler boy gösterecek.

Her üründe kullanılıyor
İhracatın lokomotif sektörlerinden 
iplik, tekstil sektörünün hemen her 
ürününde kullanılıyor. İstanbul Tekstil 
ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 
(İTHİB)’nin yayınladığı rapora göre, 
2017 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam 
tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda, 
sektörün ihracatını yüzde 17,8’lik 
dilim ile iplik grubu oluşturuyor.  İplik 
ihracatı Ekim ayı değeri ise yüzde 
9,5 oranında artışla 165 milyon dolar 
değerinde gerçekleşti. Yine 2017 yılı 
Ocak-Ekim döneminde ise yaklaşık 
1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bu 
rakamlar da ipliğin üretimdeki önemini 
gözler önüne seriyor. 
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“TAKLİT EDİLDİKÇE DOĞRU YOLDA 
OLDUĞUMUZU GÖRÜYORUZ”

Ertan Tekstil, kuruluşunun 26’ncı yılında Première Vision Expofil’e katılarak tekstil ve çorap 
sektörüne dair yenilikleri ziyaretçileri ile buluşturdu. Ertan Tekstil, sektörde taklit edilebilir 
olmayı doğru yolda ilerlendiğine dair bir işaret olarak gördüklerini belirtti.

Première Vision Expofil, 
iplikler ve liflere dair tüm 
küresel yenilikleri sektörün 
paydaşlarına sunuyor. Alanında 

en gelişmiş kreasyonları ziyaretçileri 
ile buluşturan fuarın katılımcıları 
arasında bu sene, Ertan Tekstil de yer 
aldı. Kuruluşunun 26’ncı yıldönümünü 
kutlayan Ertan Tekstil yönetim 
kadrosu, Premiere Vision Expofil Paris 
Fuar vesilesiyle Paris’e 4 günlük bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 

İşin sırrı burada…
Görüşmelerin çok faydalı ve başarılı 
geçtiğini söyleyen Ertan Tekstil Genel 
Müdürleri Yusuf Kohen ve Nedim 
Kohen, fuara dair izlenimlerini 
paylaşarak dünyanın artık 
küçüldüğünü ve tüm üreticilerin bu 
resimde yaklaştığını belirttiler. Yıllar 
boyunca İtalya ve Japonya’dan iplik 

mümessilliklerinin olduğunu söyleyen 
Nedim Kohen, şöyle devam etti: “20 
yıldan fazladır Tecnoyarn Firmasının 
mümessiliyiz. Conti Complet ve Rosso 
makinelerinin tavsiye ettiği ve bu 
makinelerde en iyi çalışan LINK ipliği, 
ihracatçının çorap burun dikişinde en 
fazla tercih ettiği ipliktir. Her dönem 
muadilleri ucuz olarak piyasaya 
çıksa da kullanım miktarını fiyatı ile 
kıyasladığımızda, makinelerindeki 
verimliliği göz önüne aldığımızda final 
üründe gözle görünür kalite farkı ile 
Tecnoyarn Link ipliği burun dikişinde 
vazgeçilmezdir” dedi ve sözlerine şöyle 
devam etti: “Japonya’da suda eriyen 
Pva ipliğinin de çorap sektörü başta 
olmak üzere diğer tekstil kullanımları 
da oldukça fazla ve her geçen gün 
de kullanım yerleri çoğalıyor. 15 yıla 
yakın mümessilliğini yaptığımız 
Japon firmasının kalite sürekliliği, 

düşük erime derecesi kolaylığı gibi 
avantajları bu ipliği vazgeçilmez 
yapıyor. Firmamız 26 yıldır çorap 
camiamız başta olmak üzere tüm 
tekstil dallarına hitap ediyor. Tüm 
dünyada on binlerce dağıtılmış 
kartelamız mevcut. 150 renkte 
boyalı pamuk ipliğini stok hizmeti 
ile sunan ilk firma Ertan Tekstil’dir.  
Ayrıca ilk ‘İplik Market’ konseptini 
Türkiye’ye getirip, üreticilerin numune 
yapmalarını kolaylaştırıyor ve ihracat 
yapan firmalara büyük bir zaman 
avantajı sağlıyor. Elbette ilk olmak 
güzel… Bizden sonra benzer firmaların 
bu hizmete benzer işler yapmaya 
çalışması normaldir. Taklit edilmeye 
çalışılması bizlerin ne kadar doğru 
yolda olduğumuzun ifadesidir. Öncü 
olmak, güvenilir olmak, tüm bunları 
yaparken de kaliteden ödün vermemek 
işin sırrı işte burada” dedi.
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Şehirlerin alt yapılarındaki 
iyileşme, artık büyük çaplı 
savaşların, kıtlıkların, salgınların 
olmaması nedeni ile bir önceki 
yüzyıla göre ülkemizde ve tüm 

dünyada bebek ölümlerinin azaldığı 
ve ortalama yaşam süresinin arttığı 
bir gerçek. Ancak bu güzel gelişmeler 
ile beraber kanser vakalarında, 
kalp damar hastalıklarında, 
şeker hastalıklarında, psikolojik 
hastalıklarda ve otoimmun dediğimiz 
kendi bağışıklık sistemimizin bize 
saldırdığı hastalıklarda çok ciddi 
artış izlenmektedir. Her 3 kişiden biri 
kanser, her iki kişiden biri de kalp 
damar hastalıklarına bağlı olarak 
hayatını kaybetmekte. Üstelik, bu 
ölümcül hastalıkları, zannedildiği 
gibi sadece yaşlılarda da görmüyoruz. 
Hemen herkesin yakın bir akrabası 
ya da tanıdığı kansere yakalanmış 
durumda. Bu hastaların önemli 
bir kısmı da genç. Üniversitede 
günlük pratiğimde 40 yaş öncesi 
çok sayıda hastaya biyopsi yapıp, 
kanser teşhisi koyuyorum. Devlet 
hastanesinde çalışan bir doktor 
herpoliklinik günü 100 civarında 
hasta görmek zorunda kalıyor. Kalp 
krizi yaşı artık 30’lu ve 40’lı yaşlara 
inmiş durumda. Sağlık Bakanlığı 
istatistiklerine göre ülkemizde her yıl 
hekime başvuru sayısı 700 milyon, 
bu hastalardan 11 milyonuna MR, 12 
milyonuna Bilgisayarlı Tomografi 
çekilirken, 4 milyondan fazla hastada 
ameliyat ediliyor. Tüm bunlara yıllık 
harcadığımız para 100 Milyar TL’yi 
aşmış durumda. Bu rakamlar her geçen 
yıl artmakta ve biliyoruz ki artık hiçbir 
ülkenin sosyal güvenlik sistemi bu 
artan hastalıklar karşısında ekonomik 
olarak dayanabilecek güçte değil. 
Elbette olay sadece ekonomik bir sorun 
da değil. Her yıl yeni tanı alan 150 bin 
kanser hastasının hayatının sonuna 

kadar devlete getirdiği ortalama 300 
bin TL’lik ekonomik yükün yanında 
kansere yakalanan kişi ve yakın 
aile fertleri bazında çok ciddi bir 
sosyal sorun da ortaya çıkıyor. Hasta 
bakmak zorunda kalan üretkenlikten 
mecburen ayrılan, hayallerini, 
umutlarını kaybeden milyonlarca 
insan da, başta psikolojik rahatsızlıklar 
olmak üzere birçok sorun yaşıyor.
Tüm bunların yanında beni en 
çok üzen şey ise, bu hastalıklar ile 
boğuşan insanların başlarına gelenin 
sadece genetik bir talihsizlik ya da 
şanssızlık sonucu ortaya çıktığına 
inanılması. Hem hekimlerde hem 
de hastalarda böyle bir inanç var. 
Hastalıklara davetiye çıkartan yaşam 
tarzımız, beslenme alışkanlıklarımız, 
yaşadığımız ortamdaki çevresel 
faktörler, hayatımızın vazgeçilmez 
parçası haline getirdiğimiz 
kimyasallar, organlarımızda ve yağ 
dokumuzda biriken ağır metaller, 
yoğun stresli, hareketsiz, gündüz 
güneşsiz, gece aydınlıkta geçirdiğimiz 
hayatımızın hastalanmamızda ne 
kadar etkili olduğunu anlayamıyoruz. 
Yediklerimizin içinde olması gereken 
ancak endüstriyel üretim koşulları 
nedeniyle çok yeteriz olan vitaminler, 
mineraller, antioksidanlar ve omega 
3'ün eksikliğinin vücudumuzda 
ne kadar ciddi sorunlara neden 
olabileceğini bilemiyoruz. 
Yediğimiz etin kaynağı, mısır silajı ve 
pancar küspesi ile beslenen tutsak bir 
hayvan ise o etin bizim sağlığımıza 
nasıl bir etki oluşturacağını 
düşünmüyoruz. Bir elma ağacına 
ürünü alana kadar 14 defa ilaçlama 
yapıp, dalından kopartılan elmanın 6 
ay bozulmadan depolanabilmesi için 
üstüne bir de parafin ile kaplayınca, 
elmayı yiyende herhangi bir sorun 
yapmayacağını mı zannediyoruz? 
Yahut farkındayız da “Ben ne 

HASTALIKLAR NEDEN 
BU KADAR ARTTI?

Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy 
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji
Öğretim Görevlisi
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yapabilirim ki?” deyip umursamadan 
çayımızı yudumlamaya devam mı 
ediyoruz? Amacım, sizlere bunları 
anlatarak sadece canınızı sıkmak ve 
çözümsüz bırakmak değil. Çözüm 
önerilerimizi ve neler yapabileceğimizi 
de konuşacağız elbette. Ama önce 
sorunu teşhis edelim.
Hepimiz her şeyin başı sağlık diyoruz 
ama sağlığın kıymetini kaybetmeden 
anlamıyoruz. Sağlık elden gidince de 
bazı şeyler için geç kalmış oluyoruz. 
Bazılarınız bu cümle ile ne demek 
istediğimi çok iyi anlıyor, bazılarınız 
ise mutlu azınlıkta olup ciddi bir 
sağlık sıkıntısı henüz yaşamadı. Bu 
yazı dizisinde sizlere bir yandan, 
küresel şirketlerin nasıl insan sağlığını 
hiçe sayarak bilimsel çalışmaları, 
sağlık sistemini tüm dünyada 
manipüle ettiğini, sade vatandaşın 
hatta hekimlerin bile nasıl çaresiz 
kaldığını anlatırken, bir yandan 
da sizlere fert ve toplum olarak 
neler yapabileceğimizi anlatmaya 
çalışacağım. Başta kanser olmak üzere 
birçok hastalıktan korunmak veya var 
olan hastalıklarınızdan tam anlamıyla 
kurtulmak için nelere dikkat etmeniz 
gerektiğini paylaşacağım. 
Şimdilik şu kadarını söyleyeyim, 
sağlık bir bütün olarak fiziksel, 
zihinsel ve psikolojik olarak tam 
bir iyilik halinde olmaktır. Sonraki 
yazılarımızda ağırlıklı olarak bizi 
hastalandıran fiziksel ve zihinsel 
etmenlerden bahsedeceğim ancak 
psikolojik faktörlerde en az onlar kadar 
önemli. Toplumumuza baktığımızda 
çoğumuzun hayatı doğru olarak 
anlamlandıramadığımızı görmek 
mümkün. Bir tarafta varlık sebebini 
unutmuş, Allah hiç yokmuş gibi 
kaygılı, hiç ölmeyecekmiş gibi hırslı, 
hayata, yaratana, aslında kendine 
öfkeli olan insanlar görüyoruz. Diğer 
tarafta, hayatı haz ekseninde yaşayan, 
hazzı da tüketmeye endekslemiş, 
tükettikçe haz alan, haz aldıkça 
tüketen, gerçekte tükettiğinin kendi 
hayatı olduğunu farkedemeyen bir 
grup var. Sosyal yönden birçok sıkıntı 
yaşayan bu insanlar, bir yandan 
da modernitenin getirdiği iş yükü 
ve yoğun stres altında eziliyorlar. 
Tüm bunlardan bağımsız olarak 
Ortadoğu coğrafyasında bir ülke 
olmamız nedeniyle belirsizliklerin 
ve savaşların içerisinde yolumuzu 

çizmeye çalışırken dinlenmeye, 
kafamızı boşaltmaya, gülümsemeye, 
gülümsetmeye hiç mecalimiz yok. 
Hal böyle olunca hastalıklar için çok 
elverişli bir ortam zaten oluşmuş 
oluyor. Çünkü psikolojik yönden 
sağlıklı olmayan bir insanın başta 
bağışıklık, sindirim ve sinir sisteminde 
olmak üzere birçok sisteminde önemli 
fonksiyonları kilitleniyor. Örneğin, 
kronik stres nedeni ile adrenal aksın 
devamlı uyarılması, kortizolün 
yükselmesine netice olarak da 
insülinin yükselmesine neden oluyor. 
Adrenal aksın bozulmasından dolayı 
kadınlarda ve erkeklerde hormonal 
sistemlerde problemler ortaya çıkıyor. 
Kronik stres ayrıca direk olarak 
bağışıklık sistemini zayıflatıyor, üstüne 
üstlük vücudunuzdaki kimyasalların 
ve ağır metallerin toksik yükü 
birçok enzimlerinizin fonksiyonunu 
azaltırken, modern beslenme tarzının 
neden olduğu vitamin, mineral ve 
omega 3 eksiklikleri de birçok hayati 
fonksiyonların yerine getirilememesine 
neden oluyor. Karaciğerinizin 
antioksidan ve toksinlerden 
kurtulabilme kapasitesi düşüyor ve 
günün birinde genetik olarak zayıf 
halkanız neredeyse zincir oradan 
kopuyor ve tüm bunlara dayanamayan 
vücudunuz en sonunda hastalanıyor. 
Bu noktaya gelene kadar yani hastalık 
ortaya çıkana kadar ne yazık ki 
kimse sizi uyarmıyor. Bir şeylerin 
yolunda gitmediği konusunda kendi 
vücudunuzu nasıl dinleyeceğinizi 
anlatmıyor. 
Tüm bunlardan rahatsızlık duyan 
hekimler olarak bir araya geldik 
ve bir dernek kurduk. Bu gidişata 
dur diyebilmek için, insanların 
bilinçlenmesi, hem bilimsellikten 
uzak şarlatanların istismarından hem 
de küresel şirketlerin kontrolündeki 
kapitalist sağlık sisteminin elinde 
oyuncak olmaktan korunabilmeleri 
için, el ele vereceğimiz hekim 
arkadaşlarımızın da eğitim alabilmesi 
için KOHEF’i (Koruyucu Hekimlik ve 
Fonksiyonel Tıp Derneği’ni) kurduk. 
Bu yazımızda hastalıkların neden bu 
kadar arttığı konusuna genel bir giriş 
yapmış olduk, sonraki yazılarımızda 
bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı 
olmanın yollarından ve hastalıklardan 
korunmak için yapılması gerekenlerden 
daha detaylı olarak bahsedeceğiz.

DOÇ. DR. MEHMET 
MAHIR ATASOY 
KIMDIR?
Maltepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde Radyoloji 
ve Girişimsel Radyoloji 
Bölümleri'nde Öğretim Üyesi 
olarak görev yapan Doç. 
Dr. Mehmet Mahir Atasoy 
ağırlıklı olarak varis tedavisi 
konusunda çalışıyor. Modern 
yöntemler ile her türlü varisin 
tedavisini ameliyatsız olarak 
yapan hocamızın dünya 
literatürüne kazandırdığı varis 
tedavi teknikleri de bulunuyor. 
Girişimsel Radyoloji 
Bölümü'nde varis tedavisinin 
yanı sıra modern yöntemler ile 
ameliyatsız olarak tiroidnodül 
tedavileri ve fibroadenom gibi 
meme kitlelerinin tedavilerini 
de başarılı bir şekilde yapıyor. 
Radyoloji doktoru olarak 
başta kanser olmak üzere 
her gün birçok hastalığa 
ultrason, tomografi ve MR 
gibi yöntemler ile teşhis 
koyan Dr. Atasoy son 20 yıl 
içerisinde hastalıklardaki artışın 
ve hastalanma yaşlarındaki 
düşüşün sebeplerini 
araştırmaya başladı. 
Araştırmaları sonucunda 
öğrendiklerini, hastalıklardan 
korunmak veya var olan 
hastalıklardan tamamen 
kurtulmak için beslenme 
ve hayat tarzı değişiklikleri 
bağlamında yapılması 
gerekenleri gerek hekimlere 
gerekse halka yönelik 
seminerler vererek anlatmaya 
başladı. 2008 yılından 
itibaren sosyal sorumluluk 
projesi olarak yürüttüğü lise 
ve üniversite düzeyindeki 
öğrencilere ve kurumsal 
şirketlere yönelik seminer 
programları olan Dr. Atasoy 
2017 yılında KOHEF- Koruyucu 
Hekimlik ve Fonksiyonel Tıp 
Derneği’ni kurarak hekimlere 
ve halka yönelik eğitim 
faaliyetlerini dernek bünyesine 
taşıdı.
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ÇORAP İHRACATINDAN ŞUBATTA 

Dünya çorap ihracatında ikinci sırada yer alan Türkiye, 2018 yılının Şubat ayında 86,1 milyon dolarlık 
çorap ihracatı gerçekleştirdi. Geçen seneye oranla yüzde 14,9 oranında artış gösteren sektör 
ihracatında, ilk sırayı 21,2 milyon dolarlık ihracat ile İngiltere aldı. 

Çorap ihracatı 2018 yılının Şubat ayında geçen 
senenin aynı dönemine göre, yüzde 14,9 oranında 
artış göstererek 86,1 milyon dolara ulaştı. Şubat 
ayında Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştirdiği 
ülkeler arasında ilk sırayı 21,2 milyon dolar ile 

İngiltere aldı. İngiltere’yi, 18,1 milyon dolar ile Almanya 
takip ederken, 9,3 milyon dolar ile Fransa 4’üncü sırada, 
Hollanda ise 4,9 milyon dolar ile 5’inci sırada yer aldı. 
Türkiye’nin 2018 yılının Ocak-Şubat dönemindeki 
çorap ihracatı ise, geçen senenin aynı dönemine göre 
15,9 oranında büyüme göstererek 176,02 milyon dolar 
oldu. Ocak-Şubat ihracatında en büyük payı yüzde 
21,8 oranı ile İngiltere alırken, Almanya yüzde 21,3’lük, 
Fransa yüzde 12,3’lük, Hollanda yüzde 5,6’lük ve İspanya 
yüzde 4,8’lük paya sahip oldu. 2018 yılında Ocak-Şubat 
dönemine ait ihracat verilerinde; İngiltere’ye yapılan 
ihracat geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 
18,9 oranında artış göstererek 38,3 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Almanya ihracatı, yüzde 8,7 oranında artışla 
37,5 milyon dolar, Fransa ihracatı yüzde 25,7 oranında 
artışla 21,6 milyon dolar, Hollanda’ya yapılan ihracat ise 
yüzde 68,3 oranında artış ile 9,8 milyon dolara ulaştı.
2018 yılı Ocak-Şubat döneminde, en büyük artış 
gösteren pazar, yüzde 69,2 oranında artış ile ABD oldu. 
2017 yılının aynı döneminde 1,4 milyon dolar ihracat 
gerçekleşen ABD’nin 2018’in aynı dönemindeki ihracatı 
2,4 milyon dolara ulaştı. Sadece 2018 yılı Şubat ayı 
baz alındığında ise, Hollanda yüzde 89,6 oranında 
gösterdiği artış ile ihracatını en çok artıran ülke oldu. 
Hollanda 2017 Şubat ayı ihracatını 2,6 milyon dolar 
olarak gerçekleştirirken, 2018 yılının aynı döneminde 
ciddi bir büyüme göstererek ihracatını 4,9 milyon dolara 
çıkardı. Şubat ayında ihracatını en çok artıran 2’nci ülke 
ise ABD oldu. ABD, yüzde 75,4 oranında artışla, yüzde 
1,5 oranında pay aldı. 2017 Şubat ayında ABD’nin ihracatı 
714,4 bin dolar iken, 2018 yılının Şubat ayında 1,2 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. 
2018 yılının Şubat ayı ihracat verilerine göre İsveç 
ihracatında ise gerileme yaşandı. 2017 yılı Şubat ayında 
2,5 milyon dolar olan İsveç ihracatı, 2018 yılının Şubat 
ayında yüzde 7,8 oranında gerileme göstererek 2,3 
milyon dolar oldu. Türkiye çorap ihracatının adet 
bazındaki verilerine göre, 2018 yılının Şubat ayında, 

YÜZDE 14,9 ORANINDA ARTIŞ
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TÜRKIYE ÇORAP IHRACAT RAKAMLARI

 2017 Şubat 2018 Şubat %Değişim 2017 Ocak-Şubat 2018 Ocak-Şubat %Değişim

Adet 10 milyon 544 bin 26 9 milyon 814 bin 662 -6,9% 19 milyon 411 bin 844 20 milyon 421 bin 894 5,2

Çift 125 milyon 107 bin 673 124 milyon 73 bin 96 -0,8% 245 milyon 26 bin 366 248 milyon 428 bin 973 1,4

TÜRKIYE ÇORAP IHRACAT RAKAMLARI 

ÜLKELER 2017 Ocak-Şubat 2018 Ocak-Şubat %Değişim %2018 Pay

İngiltere 32,2 milyon dolar 38,3 milyon dolar 18,9 21,8

Almanya 34,5 milyon dolar 37,5 milyon dolar 8,7 21,3

Fransa 17,2 milyon dolar 21,6 milyon dolar 25,7 12,3

Hollanda 5,8 milyon dolar 9,8 milyon dolar 68,3 5,6

İspanya 5,8 milyon dolar 8,3 milyon dolar 44,6 4,8

İtalya 6,8 milyon dolar 6,1 milyon dolar -10,1 3,5

İsveç 4,5 milyon dolar 5,7 milyon dolar 26,5 3,2

Belçika 3,1 milyon dolar 3,7 milyon dolar 19,6 2,1

ABD 1,4 milyon dolar 2,4 milyon dolar 69,2 1,4

İsviçre 2,3 milyon dolar 2,4 milyon dolar 5,3 1,4

İlk 10 Ülke Toplamı 114 milyon dolar 136,3 milyon dolar 19,6 77,5

Genel Toplam 151,8 milyon dolar 176 milyon dolar 15,9  

TÜRKIYE ÇORAP IHRACAT RAKAMLARI 

ÜLKELER 2017 Ocak 2018 Şubat %Değişim %2018 Pay

İngiltere 17,8 milyon dolar 21,2 milyon dolar 18,9% 24,7

Almanya 16,8 milyon dolar 18,1 milyon dolar 7,9% 21,1

Fransa 7,5 milyon dolar 9,3 milyon dolar 24,2% 10,8

Hollanda 2,6 milyon dolar 4,9 milyon dolar 89,6% 5,7

İspanya 2,4 milyon dolar 3,7 milyon dolar 49,6% 4,3

İtalya 2,8 milyon dolar 2,9 milyon dolar 0,4% 3,4

İsveç 2,5 milyon dolar 2,3 milyon dolar -7,8% 2,8

Belçika 1,4 milyon dolar 1,8 milyon dolar 25,9% 2,1

Danimarka 958,1 milyon dolar 1,2 milyon dolar 31,0% 1,5

ABD 714,4 milyon dolar 1,2 milyon dolar 75,4% 1,5

İlk 10 Ülke Toplamı 55,9 milyon dolar 67,1 milyon dolar 19,9% 77,9

Genel Toplam 74,9 milyon dolar 86,1 milyon dolar 14,9%  

geçen senenin aynı dönemine göre kıyaslandığında 
düşüş gözleniyor. 2017 yılının Şubat ayında, 10 milyon 
544 bin 26 adet çorap ihracatı yapılmasına karşın, 2018 
yılının Şubat ayında bu rakam yüzde 6,9 oranında düşüş 
göstererek 9 milyon 814 bin 662 adet oldu.  2018 yılının 
Ocak- Şubat döneminin ihracatında ise, geçen senenin 
aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında yükseliş göze 
çarpıyor. 2017 yılının ilk iki ayında toplamda 19 milyon 
411 bin 844 adet çorap ihracatı gerçekleşirken, bu sayı 

2018 yılının aynı döneminde 20 milyon 421 bin 894 adete 
ulaştı. Çift bazındaki ihracat verilerinde ise, 2017 yılının 
Şubat ayında 125 milyon 107 bin 673 çift çorap ihraç 
edilirken, 2018’in aynı döneminde yüzde 0,8 oranında 
hafif bir düşüş göstererek 124 milyon 73 bin 96 çift çorap 
olarak kaydedildi. 2017 yılının ilk iki ayında çift çorap 
ihracatı 245 milyon 26 bin 366 olarak belirtilirken, 2018 
yılının aynı döneminde yüzde 1,4 oranında artışla 248 
milyon 428 bin 973’e ulaştı. 
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HAZIR GİYİM 2018 YILI 
ŞUBAT AYI İHRACATI

ÜLKELERE GÖRE HAZIR GIYIM ŞUBAT IHRACATI
ALMANYA 277,4 milyon dolar    

İSPANYA 160,2 milyon dolar    

İNGİLTERE 150,3 milyon dolar    

HOLLANDA 79,2 milyon dolar    

FRANSA 74,4 milyon dolar    

İTALYA 52 milyon dolar   

IRAK 65,3 milyon dolar  

ABD 47,3 milyon dolar    

DANİMARKA 34,5 milyon dolar   

POLONYA 33,8 milyon dolar    

BELÇİKA 25 milyon dolar    

İSVEÇ 22,3 milyon dolar    

RUSYA 23,7 milyon dolar    

İSRAİL 26 milyon dolar    

BULGARİSTAN 17,8 milyon dolar    

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı Şubat ayında 1 milyar 409 milyon 514 bin dolara ulaştı. 2017 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 9,9 oranında artış görülen hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe en fazla 
ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere olarak yer aldı.

Ocak-Şubat 2018 döneminde Türkiye’nin hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatı 2017 yılının aynı dönemine göre 
yüzde 12,3 artış ile 2,8 milyar dolar oldu. Bu rakamlar 
2017 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan artış 

eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. 2018 yılının Ocak ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında artış 
görüldü ve bu artış eğilimi Şubat ayındaki yüzde 9,9 artış 
oranıyla devam etti. Sadece Şubat ayında 1,409 milyar dolarlık 
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilmiş olup, bu 
değer 2018 yılı ilk iki ayı için hesaplanan 1,421 milyar dolarlık 
aylık ortalama ihracat değerinin altında bir değer olarak 
kayıtlara geçti.
2018 yılının Ocak-Şubat ayında Türkiye’den en fazla hazır 
giyim ve konfeksiyon ihraç edilen ilk üç ülke Almanya, 
İspanya ve İngiltere şeklinde sıralanıyor. Yılın ilk iki ayında 
Almanya’ya yüzde 12,4 oranında artışla 581,8 milyon dolarlık 
ihracat yapılırken, İspanya’ya yüzde 20,3 artışla 324,7 milyon 
dolarlık ve İngiltere’ye yüzde 10,6 artışla 305,4 milyon dolarlık 
ihracat yapıldı. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 172,8 milyon 
dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 159,2 
milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etti. Sırasıyla 
İtalya, Irak, ABD, Danimarka ve Polonya Türkiye’nin hazır 
giyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlar 
arasında yer aldı. 

ÖRME VE GİYİM 
AKSESUARLARI  

ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE 
2018 ŞUBAT HAZIR GIYIM VE 
KONFEKSIYON IHRACATI 

519  
MİLYON DOLAR

166,3   
MİLYON DOLAR

709,7 
MİLYON DOLAR

DİĞER HAZIR EŞYALAR VE 
EV TEKSTİLLERİ  

DOKUMA 
VE GİYİM 

AKSESUARLARI 
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1001 GÜZEL 

SÖZDEN 

SEÇKİLER
Sadece bir iyi vardır, 

bilgi ve sadece bir kötü 
vardır, cehalet. 

Sokrates

Hayat üç bölümdür; 
dünyayı değiştireceğin 

sandığın, 
değişmeyeceğini 

anladığın ve dünyanın 
seni değiştireceğine 

emin olduğun.
J. P. Sartre

Mutlu olmayı yarına 
bırakmak, karşıya 
geçmek için nehrin 

durmasını beklemeye 
benzer ve bilirsin, o 
nehir asla durmaz.

Grange 

Hayattaki en büyük 
zafer hiçbir zaman 
düşmemekte değil, 

her düştüğünde ayağa 
kalkmakta yatar
Nelson Mandela 

Paranla şeref kazanma, 
şerefinle para kazan ki; 
paran bittiğinde, şerefin 

de bitmesin.
Nicanor Parra

İnsanların, gerçekten 
ne düşündüklerini 

öğrenmek için 
söylediklerinden çok, 

yaptıklarına dikkat edin. 
Rene Descartes

İyi şeyler inandığında, 
daha iyi şeyler 

sabrettiğinde ve 
en iyi şeyler hiç 

vazgeçmediğinde gelir.
La Edri

Küçük şeylere 
gereğinden çok önem 

verenler, elinden büyük 
iş gelmeyenlerdir.

EfIatun

Açık sözlü olmak 
iyidir iyi. En kötü 
ihtimalle sonradan 

kaybedeceklerini, en 
başta kaybedersin. 

Mark Twain

Mutluluğu tatmanın 
tek çaresi, onu 
paylaşmaktır.

Byron

Cehaletle deha 
arasındaki gerçek fark 
nedir biliyor musunuz? 
Dehanın sınırları var 

cehaletinse hiçbir sınırı 
yoktur. 

Whoopi Goldberg

Ya bir yol bul, ya bir yol 
aç, ya da yoldan çekil.

Konfüçyüs

Kibir bele bağlanan 
taş gibidir, onunla ne 
yüzülür, ne de uçulur.
Hacı Bayram-ı Veli

Peşlerinden gidecek 
cesaretiniz varsa; bütün 
rüyalar gerçek olabilir. 

WaIt Disney

Kıyıyı gözden 
kaybetmeye cesaret 

etmedikçe insan yeni 
okyanuslar keşfedemez.  

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

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
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