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ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО...

İstanbul'u seyretmeye
doyamazsınız...
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İTALYAN ZARAFETİ
VE MODASI
İLE
TÜRKİYE’DE...

Kumaşlarımızın tasarımı ve üretimi tamamen
İtalya’da yapılmaktadır.
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Kumaşlarımız yüksek teknoloji ürünü olup, leke önleyici,
doğal esneme, terletmeme, yıkanabilme, suya dayanıklılık,
kolay bakım ve kırışmaz özelliklere sahiptir.
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Gıyasettin Eyyüpkoca

LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Председатель совета правления LASİAD

ZORLU SÜREÇLER FIRSATLARI DA BERABERINDE GETIRIR

СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА ПРИНОСЯТ С СОБОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Mart ayından bugüne yaşanan Covid-19 pandemi süreci
hala devam ediyor. Firmalarımız uzunca bir süredir ya kapalı
ya da işlerini minimum düzeyde devam ettirmekteler. Uçuşların iptali ve karantina ile gelen dönem maalesef alıcılarımızı
gerek ülkemize gelme noktasında gerekse de kendi ülkelerindeki ticaret açısından adeta hapsetmiş durumda. Haziran
ayı ile birlikte ülkemizde gelişen normalleşme beklentileri
adım adım süreç yönetimiyle ilerliyor. Ancak ana pazarımız
olan Rusya’dan gelen gündelik veriler hiç de iç açıcı değil.
Vaka sayıları on binler düzeyinde seyrederken kısa dönemde normalleşmenin beklenmesi hayalcilik olur. Ticaretin yanında turizm sektörünün de bu yıl sekteye uğrayacağına
dönük beyanatlar Rusya’daki en yetkili kişiler tarafından
dillendirilmekte. Özellikle ekonomik kaynakların tüketilmesi
halkın tasarruf odaklı bir döneme girmesi anlamına geliyor.
Bu da bizim gibi moda endüstrisinde faaliyet gösteren firmaların dış pazarlarda daha temkinli olması ve beklentilerini
revize etmesi adına önemli. Çünkü uzun süredir evlerinde
oturan ve finansal birikimlerini tüketen toplumlar birden eski
tüketim alışkanlıklarına dönmezler, dönemezler. Rusya gibi
büyük bir coğrafyada düşen petrol fiyatlarının etkisi ve Covid-19 dolayısıyla tüketimin kısılması sonuçta harcamaların
daraltılması ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle bu yılı özellikle
finansal açıdan doğru yönetebilmek firmalarımız açısından
önemlidir.
Yapılması gereken unsurlardan birisi de pazar çeşitliliği sağlamaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana dünyanın birçok
ülkesi ile irtibata geçip Laleli’yi tanıtabilme adına faaliyet gösterdik. Bugün dünya çapında bilinen ve takdir edilen Laleli ve
onun kıymetli firmaları, belirli bir ana pazara odaklanmak yerine farklı ülke ve coğrafyalardan daha küçük ölçekli işler ve
müşteriler aramalıdır. Bu sayede hem riski minimize ederken
hem yeni pazarlarda yeni alıcılarla buluşma ve ürünlerimizi
sunma şansımız olacaktır. Yine dijital kanallara odaklanarak

yatırımları bu yönde yapmak firmalarımızın tanınması ve
bunu ticari çıktıya dönüştürmesine olanak sağlayacaktır.
Görünen o ki bu süreç kısa vadede çözüme kavuşmak
yerine onunla yaşamayı bilen ve onu yönetebilen firmalara yeni bir gelecek çizecektir. Bunu başarabilen ve bu
sıkıntılı dönemi atlatabilen firmalarımız ülkemiz adına
değerli markalar olarak vitrine çıkabileceklerdir. Bizler
birlikte hareket ederek ve bu zor dönemi kazanıma çevirerek Laleli’yi yeni bir evreye taşıyabiliriz. Özellikle Uzak
Doğu kaynaklı ürünlere dönük oluşan global tepkinin bizim gibi üreten ve bunu gayet iyi bir biçimde sunabilen
ülkeler adına önemlidir. Bu açıdan firmalarımızın ümidini kaybetmemesi ve yeni normal olarak adlandırılan bu
dönemi iyi okumalarını önemsiyorum. Yeni çağda artık
daha hızlı, daha proaktif ve daha akılcı davranan kazanacaktır. Krizleri fırsata çeviren, onu bir yol kazası değil
önüne çıkan bir avantaj kapısı olarak gören ve bu yönde
hareket edebilen firmalarımız Covid-19 salgınından da
kayıpsız çıkabileceklerdir. Hiçbir şeyin geçmişteki gibi olmayacağı öngörülürken geleceğe dair kuralları şimdiden
içselleştirebilen firmalarımız önümüzdeki yıllarda sıkça
duyulan markalar olarak öne çıkabilirler.
Üretimde hantal işleyen Avrupa ile uzak coğrafyada aktif
üretim gerçekleştiren Asya arasında köprü olabilen bir
Türkiye bu zorlu sınavı da başarıyla verecektir. Bizler
hem efektif üretim gerçekleştiren hem de bunu başarıyla
takdim edebilen bir ülke olarak özellikle yakın coğrafyamızın vazgeçilmezi olmaya devam edeceğiz. Laleli de
bu dönemin en önemli aktörlerinden birisi olacaktır. Tıpkı
geçmişte olduğu gibi. Bu bilgi, birikim ve dinamizm her
firmamızda mevcuttur. Yeter ki bu zorlukları el birliğiyle
atlatalım. Sonrası bahar, sonrası ferahlıktır.
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Пандемия Covid-19, начавшаяся в марте,
продолжается до сих пор. Наши фирмы длительное
время закрыты или работают на минимальном
уровне. Отмена авиа рейсов и период карантина
негативно повлияли на возможность приезда
наших покупателей как к нам в страну, так и
на их торговлю в их странах. С июня месяца
постепенно вводится процесс нормализации.
Но новости, поступающие из России, нашего
основного рынка, далеко не утишительны. В то
время как число случаев колеблется на уровне
десяти тысяч, нормализация в течение короткого
периода становится нереальной. Заявления о
том, что индустрия туризма, помимо торговли,
в этом году будет подорвана, озвучены самыми
авторитетными лицами в России. Потребление
экономических
ресурсов,
в
частности,
означает, что общественность вступает в эпоху,
ориентированную на сбережения. Это важно для
компаний, работающих в индустрии моды, таких
как мы, чтобы быть более осторожными на внешних
рынках и пересмотреть их ожидания. Потому, что
общество, которое долгое время сидело в своих
домах и тратили свои финансовые сбережения, не
вернутся к своим старым привычкам потребления,
они не могут вернуться. Влияние падающих цен на
нефть в России и Covid-19 приведет к сокращению
расходов. Поэтому для наших фирм важно иметь
возможность правильно распорядиться своими
финансами в этом году.
Необходимо обеспечить разнообразие рынка.
С начала нашей деловой деятельности мы
работали над тем, чтобы познакомить многие
страны с Лалели. Лалели и его фирмы, которые
на сегодняшний день являются известнымы и
важнымы на мировом уровне, должны искать
более мелкие рынки и клиентов из разных стран
и географических регионов, а не сосредоточиться
на одном рынке. Таким образом, у нас будет
возможность встретиться с новыми покупателями
и представить наши продукты на новых рынках,
одновременно минимизируя риск. Опять же,
инвестирование в этом направлении, сосредоточив
внимание на цифровых каналах, позволит нашим
фирмам признать и превратить его в коммерческий

выход. Похоже, что этот процесс откроет новое
будущее для фирм. Наши компании, которые
могут достичь этого и пережить этот сложный
период, приобретут статус ценных брендов нашей
страны. Действуя вместе мы можем превратить это
сложное время в выигрыш и перенести Лалели в
новую эпоху. Особенно важна глобальная реакция
на продукцию Дальневосточного происхождения со
стороны таких стран, как мы, которые производят
и могут представить ее в отличном качестве. С
этой точки зрения важно, чтобы наши фирмы не
теряли надежду и правильно использовали новый,
так называемый нормальный, период. Теперь будет
выигрывать тот, кто действует быстро, активно
и умно. Наши компании, которые превращают
кризисы в возможности, рассматривают проблемы
как преимущества, и которые могут двигаться в
этом направлении, также смогут выйти из эпидемии
Covid-19 без потерь. В то время как ничто не будет
таким, как в прошлом, наши компании, которые уже
могут усвоить правила будущего, могут выделиться
как бренды, о которых мы будем часто слышать в
ближайшие годы.
Производство в Турции может стать мостом
между Азией и Европой благодаря успешному
производству в удаленных регионах. Мы и впредь
будем незаменимыми, как страна, которая
реализует эффективное производство и может
успешно представить его. Лалели будет одним
из самых важных актеров этого периода. Так же
как и в прошлом. Эти знания и динамика имеют
место быть в каждой нашей компании. Мы сможем
преодолеть эти трудности вместе.

С уважением,
Гиясеттин Эюпкоджа
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L AS İAD Ch a ir m a n o f th e Board

DIFFICULT PERIODS BRING ALONG THE OPPORTUNITIES
The Covid-19 pandemic process, which occupies the agenda since March, still continues. Our companies have either
been closed for a long time or have been maintaining their
business at a minimum. Unfortunately, the period that started
with the cancellation of the flights and quarantine has nearly
imprisoned our buyers both in terms of coming to our country and in terms of trade in their own countries. The normalization expectations developing in our country with June are
progressing step by step with process management. However, daily data of Russia, that is our main market, is not at all
pleasant. While the number of daily cases is at the level of
tens of thousands, it would be a dream to expect normalization in the short term. The statements related to the recession
of tourism sector as well as commerce for this year, are spoken out by the most authorized persons in Russia. Especially
consumption of economic resources implies that the public
will enter a period of savings. This is important for the companies like us operating in the fashion industry for being more
cautious in foreign markets and revising their expectations.
Because the societies who have not worked for a long time
and consumed their financial savings by sitting at their homes
cannot / do not quickly return to their old consumption habits.
The impact of decreasing oil prices in such a large geography
as Russia and the reduction of consumption due to Covid-19
will ultimately result in reduction in spending. For this reason,
it is important for our companies to manage this year properly,
in particular financially.
One of the issues to be carried out is to provide market diversity. Since the day we took office, we have been active in
communicating with many countries of the world and promoting Laleli. Laleli and its esteemed companies, which are well
known and appreciated worldwide today, should seek smaller businesses and customers from different countries and
geographies instead of focusing on a certain main market.
Thus, we will have the chance to meet with the new buyers
and present our products in new markets while minimizing
the risk. Again, making investments in this direction by focusing on digital channels will enable our companies to be well

known and turn this into commercial output. It seems that
this process will draw a new future for the companies that
know how to live with it and how can manage it, rather than
finding a solution in the short term. Our companies that can
achieve this and overcome this troubled period will be able
to come out as valuable brands for our country. We can
move Laleli to a new phase by acting altogether and turning
this difficult period into gain. Especially, the global reaction
to the products of Far Eastern origin is important for such
countries that produce these products like us and that can
present those in a very good manner. In this regard, I attach importance to that our companies should not lose their
hope and should read well this period, which is called the
new normal. In the new age, those who will act faster, more
proactive and more rational will win. Our companies, which
turn crises into opportunities and don't see the Covid-19 as
a road accident but also as an advantage factor and act
in this direction, will also be able to complete this period
without loss. While it is foreseen that nothing will be the
same again, our companies, which can already internalize
the rules related to the future, may come to the forefront as
brands that are frequently heard in the coming years.
Turkey will pass this challenging exam successfully by being a bridge between Asia which makes active production
and Europe which has cumbrous structure of production.
We, as a country that realizes effective production and
present it successfully, will continue to be indispensable
especially for our close geography.
Laleli will be one of the most important actors of this period,
just like in the past. This know-how, experience and dynamism are exist in every company. As long as we overcome
these difficulties together, the rest is spring and relief.
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#HayatEveSığar
Gündemimizde olan Coronavirusü nedeniyle bu ay gerçekleşmesi planlanan birçok etkinlik iptal oldu, kimi

şirketler uzaktan çalışma politikasını uygulamaya koydu, bireysel çalışanlar da evden çalışmayı tercih etti.
Vaktimizin çoğunu evde geçiriyoruz, kimileri bunu “ev hapsi” gibi nitelendirse de ben bu dönemi verimli bir
şekilde geçirmeye çalışıyorum.

Büyük beden gömlekler, kemerlerle bele sabitlenmiş vintage ceketler, havuç pantolonlar, boyfriend jeanler,
farklı kemer detayları, tokalar, denim kumaşlar ve vegan kumaşlar… Mehmet Emiroğlu geçtiğimiz günlerde
2021 ön yaz koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu. Yeni koleksiyonun detaylarını ve gelecek
yaz sezonunda bizleri nelerin beklediğini konuştuk.

FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nden Doç. Ayşe Günay ile

röportaj gerçekleştirdik. Moda tarihi, sektör- akademi arasındaki ilişki ve pandeminin sektörde yaratabileceği etkilere dair merak ettiklerinizi bu röportajda bulabilirsiniz.

Güncel haberler, LASİAD haberleri, moda haberleri, sağlık köşesi ve daha fazlası bu ay Laleli’de
Sağlıkla kalın, keyifli okumalar...

42

GÜNCEL HABERLER | Актуальные новости

TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE

“İHRACATTA BEKLENTIMIZ
NORMALIN DE ÖTESI”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mayıs ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Mayıs ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre
yüzde 40,9 düşüşle 9 milyar 964 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat
ise yüzde 8,4 düşüşle 165 milyar 732 milyon dolara ulaştı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM), mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin
ihracatı 2020 yılı mayıs ayında
9 milyar 964 milyon dolar oldu.
TİM Başkanı İsmail Gülle,
“Normalleşme dönemi ve sonrasında, ihracatta beklentimiz
'Normalin de ötesi'. Olağanüstü koşulların, fevkalade fırsatları barındırdığına inanıyoruz.
Gerek salgın sürecinin yönetilmesi,
gerekse salgın sonrasında ortaya çıkacak fırsatların öngörülmesi ve de-

ğerlendirilmesi anlamında
birçok farklı çalışmaya imza
attık. Türkiye İhracatçılar
Meclisi olarak, dış ticarette
normalin ötesi için hız kesmeden çalışmaya devam
edeceğiz. İnanıyoruz ki, salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı fazlasıyla telafi
edecek, Türkiye'nin küresel
ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara
imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir”
dedi.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mayıs ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Mayıs ayında
ihracat, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre
yüzde 40,9 düşüşle 9 milyar 964 milyon dolar
oldu. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 8,4 düşüşle
165 milyar 732 milyon dolara ulaştı.
Salgının etkisiyle birçok ülkenin ihracatının son
yılların en dramatik düşüşüyle karşı karşıya
kaldığını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, “
Almanya'nın ihracatı mart ayında aylık bazda
son 30 yılın en sert düşüşünü yaşarken, Japonya'nın ihracatı da nisan ayında son 11 yılın en
sert düşüşünü kaydetti. Elbette yaşanan bu küresel şokun etkisiyle, ülkemiz ihracatı da Mart
ayının ortalarından itibaren geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre aylık bazda düşüşlerle karşı
karşıya kaldı. Ülkemiz daha önce kriz dönemlerinde ihracatta kaçınılmaz olarak benzer düşüşler yaşamış olsa da, kayıplarını her zaman hızla
telafi ederek ihracatta yeni rekorlara ulaşmayı
başardı. Öyle ki, 2001 krizi sonrası ülkemiz ihracatında 3 yıl içerisinde yüzde 100 artış gerçekleşti. Yine 2008- 2009 küresel finans krizi sonrası ihracatımızda yine 3 yıl içerisinde yüzde 50
artış gerçekleşti. Salgının ihraç pazarlarında yoğun olarak hissedildiği bir periyodun geride bırakıyoruz. Normalleşme dönemi ve sonrasında,
ihracatta beklentimiz 'Normalin de ötesi'. İnanıyoruz ki, salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı fazlasıyla telafi
edecek, Türkiye'nin küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara
imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir” dedi.
Türk ihracatçısı başarılı bir sınav verdi
Salgın sürecinde yerli ve milli üretime verilen
önemin daha iyi anlaşılması için yaşanan küresel tedarik zincirinden çıkarılacak çok ders olduğunu söyleyen Gülle, şunları kaydetti: “Ülkemiz, imalat sanayimizin üretimdeki çeşitliliği ve

esnekliği ile salgın sürecinde herhangi bir üründe tedarik sorunu yaşamadı, ancak ne yazık ki
bu tarz örnekleri pek çok ülke, en çok ihtiyaç
duydukları anda yaşadı. Şoklara dayanıklı bir
yapıya sahip olan ticaret kültürümüz ülkemizin
her alanda küresel virüs salgınından en az etkilenen ülkelerden biri olmasında büyük rol oynadı. Salgın sürecinde Türk ihracatçısı tedarikte
sağladığı güven ve değişen koşullarda hızla aldığı aksiyonlarla başarılı bir sınav verdi. Türk ihracatçılarının tek çatı kuruluşu olan TİM olarak
bizler de sadece süreci yakından takip etmekle
kalmadık. Tüm imkânlarımızı seferber ederek,
ihracatta yaşanan her türlü sorunla doğrudan
ilgilendik.Yeni dönemin getirdiği sorunların
hızlıca çözüme kavuşturulabilmesi adına tüm
birimlerimizle gerek sahada, gerekse sanalda
ışıklarımızı bir gün dahi söndürmeden çalıştık.
Olağanüstü koşulların, fevkalade fırsatları barındırdığına inanıyoruz. Gerek salgın sürecinin
yönetilmesi, gerekse salgın sonrasında ortaya
çıkacak fırsatların öngörülmesi ve değerlendirilmesi anlamında birçok farklı çalışmaya imza
attık. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, dış ticarette normalin ötesi için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz.”
Sanal Ticaret Heyetleri Hindistan ve Güney'di.
Salgının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini
ve ihracatçı firmaların uğradığı pazar kayıplarını
en aza indirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonu ile içinde bulunduğumuz bu
küresel değişim ve dönüşüm sürecinde, çağımızın getirdiği tüm imkanları seferber ederek,
“Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi” faaliyetlerimiz
kapsamında “Sanal Ticaret Heyetlerimizi” gerçekleştiriyoruz. Sanal heyetlerimizden ilkini Özbekistan, ikincisini ise Kenya'ya gerçekleştirdik.
Sanal Ticaret Heyetlerimize, 15-19 Haziran'da
Hindistan, 22-23 Haziran'da ise Güney Kore ile
devam edeceğiz.”
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PANDEMİ DÖNEMİNDE
ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRDİK
Covid 19 tedbirleri gereği #evdekal çağrısına uyarak
devletimiz ve kurumlarımızla birlikte bizler de çalışmalarımıza evden devam ettik.
Türkiye'de mart ayının ilk yarısında ilk Covid-19
vakası görülmesinin ardından salgının yayılmasını
önlemeye yönelik birçok tedbir hayata geçirildi.
Tüketicilerin eve kapandığı, birçok sektörde
fabrika ve mağazaların faaliyetlerine ara verdiği
bu süreç, normalleşmenin başladığı 1 Haziran'a
kadar devam etti.
Covid 19 tedbirleri kapsamında; devletimiz ve
kurumlarımız ile birlikte #evdekal çağrısına
katıldığımız dönemde bizler de çalışmalarımıza
evimizden devam ettik. Pandemi sürecinin
bölgemize, ülkemize ve sektörümüze etkileri, yeni
döneme uyum süreci ve pazar ülkelerimizdeki

salgının etkilerini online platformlar üzerinden
gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantıları ile
değerlendirdik.
Mayıs Ayı Toplantımız İstanbul Ticaret Odası
Başkanı Şekib Avdagiç ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin katılımları ile
gerçekleşti.
Pandemi etkisinden kurtulmak ve gelecek
planlarımızı kurgulamak için gereken unsurlardan
birisi de pazar çeşitliliği sağlamaktır.
"İHKİB ve Dernekler Paydaş Toplantısı" konulu video
konferansında; coronavirus krizi ile ilgili faaliyetler,
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krizin etkileri ve Covid-19 sonrası moda sektöründe azalışın ekonomik karşılığı ise 14,7 milyar dolar
beklenen değişimler görüşüldü.
oldu.Türkiye'nin geçen yılın mart-nisan-mayıs
dönemindeki ihracatı 44 milyar 457,2 milyon dolar
Covid-19 salgınının ekonomik etkilerinin en derinden
düzeyinde gerçekleşmişti.
hissedildiği mart-nisan-mayıs döneminde Türkiye'nin
ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde Ekonomilerin kapandığı, fabrikaların çalışmadığı 3
33,2 azalarak 29 milyar 713,1 milyon dolara geriledi. aylık dönemde, Türkiye tüm olumsuzluklara karşın
30 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi.
Salgının yayılmasını önlemeye yönelik alınan
tedbirler neticesinde ihracatta yaşanan 3'te 1'lik
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PANDEMİ
SÜRECİNİN
MODA VE
TEKSTIL SETÖRÜ
ÜZERINDEKİ
ETKİSİ

Pandemi sürecinin etkisinin birçok alanda olduğu gibi
moda üzerindeki etkisi, koruma fonksiyonundan ziyade
görsel şölen haline gelen maskelerden, dış giyim
yerine ev kıyafetleri satışlarının artmasına, kırmızı ruj
satışlarının yerine kırmızı oje satışlarının patlamasına
kadar modanın farklı farklı alanlarına koronanın etkileri
hakkında bilgi veren Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı
Bölümü Başkanı Dr. Serdar Egemen Nadaşbaş, "Moda;
umutsuzluğun yoğun olarak yaşandığı süreçlerin sonrasında insanların kendisine gelmesi, yeniden canlanması
için ilk başvurdukları yoldur" dedi.
Modanın ortaya çıktığı dönemin aynası olduğunu
bildiren Tekstil Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. Serdar
Egemen Nadaşbaş, bir giysiye, aksesuara, saç stiline
ya da kozmetik ürününe bakarak kullanıldığı dönemin
dinamiklerini anlamanın mümkün olduğunu bildirdi. Nadaşbaş, "Bu nedenledir ki moda sözsüz bir dil, bir ifade
aracı olarak da anlamlandırılmaktadır. Her birey moda
ürün tercihleri ile kendini anlatmaya, sergilemek istediği
görünüme ulaşmaya çalışmaktadır. Bu sözsüz iletişimde bireysel zevkler ile birlikte, iletişimin gerçekleştiği

anın değişkenleri de devreye girmektedir. Geçmiş bize
göstermektedir ki moda; umutsuzluğun yoğun olarak
yaşandığı süreçlerin sonrasında insanların kendisine
gelmesi, yeniden canlanması için ilk başvurdukları yoldur. İnsan kendisini iyi hissetmek istediğinde ilk olarak
giysilere, makyaja ya da saç stili değişikliklerini başvururlar. Bu nedenledir ki 2. Dünya Savaşı'nda toplama
kamplarına gönderilen yardım paketlerinde mor rujların
bulunduğu ve kadınların giyecek giysi bulamazken,
üstlerinde battaniyeler ve dudaklarında mor rujları ile
dolaştıkları kayıtlara geçmiştir" dedi.
Pandemi sürecinde de aynı durumun yaşandığını
belirten Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
Başkanı Dr. Serdar Egemen Nadaşbaş, şu bilgileri
verdi:"Hepimiz kendimizi iyi hissetmek, hayatın devam
ettiğini göstermek istiyoruz. Maskelerin ardında ya da
dört duvar arasında olmamız durumu değiştirmiyor. Bu
nedenle evlerimizi yeniliyoruz, takmak zorunda olduğumuz maskeleri süslüyoruz, ev giysileri içinde olsak bile
şık olmak istiyoruz. Çünkü hepimiz kendimizi mevcut
şartların izin verdiği ölçüde motive etmeye çalışıyoruz.
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İş ortamının evlere taşınması ile birlikte formal giysileri
andıran ev kıyafetlerinin tercih edilmeye başlanması,
fiziki alışverişin durduğu noktada online alışverişin
patlama yaşaması, evde spor yapmak için aktif giyim
ürünlerinin ve spor ekipmanlarının satışında artış
görülmesi sürecin etkileri olarak karşımıza çıkmakta.
Özetle insanlığı farklı bir dünya beklemiyor. Mevcut alışkanlıklarımızı, tercihlerimizi ve yaşantılarımızı yeniden
yorumladığımız ve 'yeni normal' olarak adlandırabileceğimiz bir dönem başlıyor.
"Modanın yaşanan çağdaki teknoloji, ekonomi, siyasi ve
iklim şartlarının bir yansıması ya da modanın etkilendiği
konularla ilgili tarihsel durumun günümüzü şartlarıyla kıyaslanması neticesinde örtüşen ya da ayrılan noktaları
da bildiren Nadaşbaş, "Moda doğası gereği her zaman
için yeni olanla ilgilidir. Oluş ya da ortaya çıkışının
üzerinden çok zaman geçmemiş olan her şey için yeni
kelimesini kullanabiliriz. Bu bir savaş, sanat akımı,
teknolojik gelişme ya da içinde bulunduğumuz zamanda
olduğu gibi bir salgın olabilir. Özellikle kitlesel ölçekte
yansımaları olan yeni gelişmeler her alanı olduğu gibi
modayı da doğrudan etkilemektedir. Bu etki kendisini

üretim sistemlerinde, formlarda, renklerde ya da malzemelerde göstermektedir. Gelecekte de bu durumun
değişiklik göstermesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Doğrudan ya da dolaylı olarak insanı etkileyen her
şey modada kendine yer bulmaya devam edecektir.
1918'de ortaya çıkan ve dünya genelinde milyonlarca
insanın hayatını kaybettiği İspanya gribi salgınında
tıpkı bugün olduğu gibi maske kullanımı yaygınlaşmıştır. Maskeler bir korunma aracı olmanın yanında
kıyafetleri tamamlayan bir aksesuar olarak kullanılmaya başlanmıştır. Görselliğin daha da önemli olduğu
günümüzde maskelerin sadece koruma fonksiyonunu
yerine getirmesi elbette kullanıcılar için yeterli değildir.
Bunun yanında estetik kaygılar da devreye girmektedir.
Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'ya görev
teslim töreninde tayyörü ile takım olan maskeyi taktıran
da bu kaygıdır" ifadesini kullandı.Pandeminin her sektörün geleceğe bakışı ve planlarını değiştirdiği süreçte
moda sektörünün geleceğinde bu süreçten sonra nasıl
bir değişiklik yaşanacağını hakkında da bilgi veren
Egemen Nadaşbaş, moda ve tekstilin, Covid 19 salgınının şu ana kadar en çok etkilediği sektörler olduğunu
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belirterek, "İnsanların paralarını öncelikli olarak
hayatta kalmalarını sağlayacak temel ihtiyaçlarına
harcamaları ya da saklama içgüdüleri moda ürünü
alışverişlerinin ciddi derecede azalmasına neden
oldu. Salgının küresel ölçekte hissedilmeye başlandığı mart ayının satış rakamlarında şubat ayına
göre yüzde 34'lük bir düşüş ortaya çıktı. Moda
endüstrisinde satışların yüzde 80'inin fiziki ortamda
gerçekleştiriliyor olması bunun diğer bir nedeni.
Alışveriş için mağazaları tercih eden insanların
evlerinden çıkamamaları sektörün kan kaybetmesini tetikledi. Yaşanılan bu tecrübeler ile birlikte hem
üreticilerin hem de tüketicilerin online alışverişe
daha önem vereceği kaçınılmaz bir gerçek olarak
görülüyor. Bir başka nokta ise artık tüketicilerin bir
giysiden daha fazlasını bekleyecek olması. Artık bir
giysinin şık ya da kaliteli olmasının dışında farklı
ihtiyaçları da karşılaması gerekecek. Örneğin bir
tişört sadece bir tişört olmayacak, aynı zamanda
vücut ısımızı ölçerek ateşimizin olup olmadığını
bize ve çevremizdekilere bildirecek. Bunun içinde
moda teknoloji ile çok daha sıkı etkileşime girecek. Modanın geleceği bu bağlamda şekillenecek"
bilgisini verdi.
Yaklaşık seksen yıllık bir geçmişe sahip olan ve
her sezon merakla beklenen moda haftalarının da
geleceğini radikal değişiklikler beklediğini bildiren
Nadaşbaş, dünyanın önde gelen markalarının ardı
ardına artık moda haftalarına katılmayacaklarını
ve defilelerini online platformlarda gerçekleştireceklerini açıklamaları bunun önemli bir göstergesi
olduğunu bildirdi. Nadaşbaş, "Bununla birlikte yaşanılan süreç sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik
konusunda sürekli sınıfta kalan moda endüstrisinin
kendisini aklaması ve geçmişi telafi etmesi için
bir fırsat sundu. Prada, Dior, Fendi, Louis Vuitton
gibi lüks moda markalarının yanı sıra H&M, Zara
gibi hızlı moda markaları gönüllü maske ve tıbbi
giysi üretimi gerçekleştirerek salgınla mücadeleye
katkıda bulundular ve takdir topladılar. Bu duyarlı yaklaşımın markalar tarafından gelecekte de
devam ettirileceği ve modada evrensel duyarlılık
bilincinin artarak devam edeceği de sektörel bir
gelecek öngörüsü olarak ele alınabilir" dedi.
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2020 YAZINA DAMGA
VURACAK
PARÇA :
YÜKSEK BEL
ŞORT
Yaz aylarının vazgeçilmezi
olan yüksek bel şortlar, bu
sezonda çok tercih edilmekte.
Her kadın yüksek bel şort
modasına ayak uydurmaya
çalışıyor. Fakat yüksek bel şort
seçerken vücut tipinize göre
seçmelisiniz. Modayı takip
edeceğim derken, kusurlu bir
vücut görüntüsü verebilirsiniz.
Yüksel bel şortlar günlük kullanımda, gece davetlerinden ve
kumsallarda rahatlıkla giyilebilir. Jean şort, kumaş şort ve
payetli şort olarak birçok desen
ve renkte görebiliriz. Sokak
modasının vazgeçilmez jean
şortu, yüksek bel formu alarak
daha şık ve spor bir görünüm
elde ediyor.
Plajlarda da yüksek bel şortlar
tercih ediliyor renk renk, desen
desen şortlar bikinilerle buluşunca cıvıl cıvıl bir görünüm
sağlıyor. Yüksek bel şortlar kısa
renkli ve desenli kimonolarla
kombin yapılınca şık ve farklı
bir tarz oluşturuyor. Görülen
o ki bu yaz yüksek bel modası
bizleri bırakmayacak. Kadınlarda yüksek bel şortlardan
vazgeçmeyecekler.
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CHANEL
CRUISE
2020/2021
KOLEKSİYONUNDAN ETKİLEYİCİ
TASARIMLAR

Chanel, 2020-21 Cruise ‘Balade en
Méditerranée’ koleksiyonunu dijital
ortamda modaseverlerle buluşturdu.
Modaevinin kreatif direktörü Virginie
Viard, "İlk olarak defilenin gerçekleşmesini planladığımız, ancak global olarak inzivaya çekildiğimiz için
gitmemiz mümkün olmayan Capri'yi
aklımda tuttum. Adapte olmalıydık ve
sadece sahip olduğumuz kumaşları
değil, daha genel bir koleksiyon hazırlamaya karar verdik ve Akdeniz çevresinde bir yolculuğa doğru evrildi…
Adalar, okaliptüsün kokusu, begonvillerin pembe tonları."
Dönüştürülmüş paçaların yer aldığı
2020-21 Cruise koleksiyonunda uzun
etekler askısız elbiselere, siyah şifon
uzun ceketler ise gündüz bikini üzerine veya işlemeli bir üst ve kot pantolonla gece giyilebilir.
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PANDEMİ DÖNEMİNİN İLK
DİJİTAL DEFİLESİNİ HANİFA GERÇEKLEŞTİRDİ
Moda dünyası için veya moda şovları, defileleri için
geleceğin ne olacağı belirsizken, Hanifa Mvuemba,
3D defilesini Instagram üzerinden yaptı, yeni koleksiyonunu tanıttı... Defilesi ile gelecekte sektörde her
şeyin mümkün olabildiğini gösteren Mvuemba, Türkiye'de de ilgi gördü.
Coronavirusünden en çok etkilenen moda dünyası
çıkış noktaları ararken, pandemiden en az yara ile
çıkmayı düşünürken, Hanifa Mvuemba’nın model olmadan 3D sunduğu defile, sektörüde geniş yer buldu.
Yeni koleksiyonu Pink Label Congo’yu aslında corona
virüsten önce yapmayı planladığını anlatan tasarımcı, “Coronavirusünün ciddiyetini anlayınca, her şey
hakkında artık endişe duymaya başladım. Pandemi
öncesi yapmayı planladığım defileyi yayınlamanın, insanlar çok zor gerçeklerle yüzleşirken yeni bir koleksiyon oluşturmanın ve paylaşmanın belki de duyarsız
olacağını hissetmeye başladım” diyor.
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PRE-SUMMER 2021

Büyük beden gömlekler,
kemerlerle bele sabitlenmiş
vintage ceketler, havuç pantolonlar, boyfriend jeanler, farklı
kemer detayları, tokalar, denim
kumaşlar ve vegan kumaşlar…
Mehmet Emiroğlu geçtiğimiz
günlerde 2021 ön yaz koleksiyonunu moda severlerin
beğenisine sundu. Yeni koleksiyonun detaylarını ve gelecek
yaz sezonunda bizleri nelerin
beklediğini konuştuk.
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Coronavirus gündelik yaşamınızı nasıl etkiledi, tasarım serüveninize dahil oldu mu?
Rutin olarak yürümesi gereken pek çok
işimizi aksattı tabi ki. Aslında evrenin
beklenmedik sürprizler yapabileceğine dair
hazırlıklı olmamızı gerektiren bir deneyim
oldu, umarım herkes ders çıkarır. Coronavirus tasarım sürecime dahil oldu çünkü
uzun süredir arayışta olduğum yeni işaretleri
bulmama fırsat tanıdı. Hepimiz için ertelediklerini programlayacak, unuttuğu hatıraları
karıştıracak yeni bir denge yarattı. Ben de
bu süreçte bolca koleksiyon çizdim ve belli
arayışlar içine girdim.
Yeni koleksiyonunuzda dikkatimi çeken ilk
parça pullu kollar oldu, ilham kaynağı nedir?
Bu koleksiyonda biraz daha tasarımın ihtiyaca yönelik olması gerektiğini düşündüm,
basic bir tişörtün üzerine takılabilen volümlü pullu kollar hem bir yaz gecesi davetine
kolayca hazırlık hem de elegan bir görüntü
oluşturabilir diye düşündüm. Aslında içinde
hem trend değerler barındıran hem ergonomik hem de yeni olmasına odaklandım. Pul,
payet gibi dikkat çekici materyallerin detaylarda kalmasına dikkat ediyorum.
Koleksiyonunuzun teması nedir?
Tek bir teması var diyemem, ben genelde
başlıklar halinde çalışırım. Bu koleksiyonun
ana başlığı ise ‘’Farklı ırklara ait ten renkleri
birbirine karışsaydı ortaya çıkan pantone ne
olurdu?’’ sorusu oldu. 2021 ön yaz koleksiyonu olduğu için de biraz daha gündelik,
çok amaçlı ve unisex iddiası olan formlar
kovaladım.
Önceki koleksiyonunuz “Mahizer” de
olduğu gibi yeni koleksiyonunuzda da plise
detayları görüyoruz. Peki, koleksiyonun
diğer detayları neler?
Form ve form verebildiğim kumaşlar benim
için önemli değerler. Bazen avantgard bazen
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couture olabilecek detayları gündelik hayata
adapte etmeyi seviyorum. Bu koleksiyonda
genel olarak kontrast detaylar farklı kemer
detayları, tokalar, denim kumaşlar ve vegan
kumaşlar kullandım.
Koleksiyon serüveniniz nasıl geçti?
Ön yaz aslında tasarımcı için zaman ve bütçe
ayırması zor bir sezon. Ülkemizde mevsimler
de bu şekilde ayrılmıyor zaten ama coğrafik
konumuz da her türlü geçiş sezonunu da
içinde barındırıyor. Bu sezon bunu avantaja
çevirim kendime ara koleksiyonlar yapmak
gibi bir alışkanlık edindirdim. Daha önceki
koleksiyonlarda mevsimi tam yansıtmadığını
düşündüğüm parçaları bu koleksiyonda bir
araya getirdim. Ekim ayında sunacağım yaz
koleksiyonundan sonra da ön sonbahar koleksiyonumu sunmak istiyorum.
2020 İlkbahar - Yaz modası hakkında tüyo
verecek olursanız?
Kadının daha erkeksi tavırlar takındığı bir
sezona giriyoruz. Büyük beden gömlekler,
kemerlerle bele sabitlenmiş vintage ceketler,
havuç pantolonlar, boyfriend jeanler diyebilirim.
Laleli Bölgesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Laleli’nin eskiden 40 yaş üstü ürün satan
markaların toptan alım yaptığı bir semt
olduğunu düşünürdüm. En azından gezindiğimde vitrinlerde gördüğüm veya
duyduğum buydu. Fakat sektörde geçirdiğim zaman zarfında daha gençleştiğini
trend ve güncel şeyler satıldığını, yeni ve
özgün markalarla iş birlikleri yapıldığını
görüyorum. Açıkçası yakın gelecekte satın
alma ve satma döngüsünde yaşanacak marjinal değişikliklerle birlikte Laleli’nin daha da
gelişeceğini düşünüyorum.
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Ayşe Günay ile
Moda tarihi, sektör - akademi
arasındaki ilişki ve pandeminin
sektörde yaratabileceği etkiler hakkında.

FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nden Ayşe
Günay ile röportaj gerçekleştirdik.
Keyifli okumalar...
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Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz?
Merhaba, Ankara doğumluyum. Lisans eğitimimi O.D.T.Ü.
İktisat bölümünde tamamladım. Colin’s ve Loft markalarının yurtdışı satın alma bölümünde çalıştıktan sonra
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil
Sanatları Bölümü’nde yüksek lisansımı; Dokuz Eylül Güzel
Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde
ise Sanatta Yeterlik derecemi aldım. 2013’ten itibaren
tam zamanlı çalıştığım FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nde 2019
itibari ile Doçent olarak görevime devam etmekteyim.
Bölümümüzde uygulamalı olarak moda tasarımı,
deneysel giysi tasarımı, tekstil sanatı; teorik olarak ise
moda tarihi, moda pazarlaması, sanat/tasarım analizi,
moda sosyolojisi gibi alanlarda lisans ve yüksek lisans
seviyesinde dersler vermekteyim.

olduğunu düşünüyorum. Kendi ilgilerimiz ve uzmanlık
alanımız çerçevesinde tasarlamak ve yaratmak üzerine
kafa yormadan, bu süreci birebir deneyimlemeden,
yaşadığımız zaman diliminde kalmanın ve körelmeden
kendimizi gerçekleştirmenin imkanı olduğunu düşünmüyorum. Bu sürecin çıktılarını ve edinilen deneyimleri
profesyonel sanat/tasarım platformlarına taşımak
ve özellikle de öğrencilerle olan iletişim ve paylaşıma yansıtmak çok önemli ve değerli. Bu çerçevede
verdiğim derslerin sektörel deneyimime dayalı bilgiye
yakın durmakla sanat ve tasarım nesnesi üretmek
arasında geniş bir skalada yer alan çeşitli içerikleri var.
Moda tarihi üzerine yaptığım araştırmaların yanı sıra
tekstil malzemeleri ile 2 ve 3 boyutlu işler tasarlıyorum.
Bu çalışmalarım resim, heykel ve tekstil sanatı işlerinin
sergilendiği sanat galerileri, sempozyum, sanat festivali
gibi platformlarda yer alıyor.

Güzel sanatlar ve tasarım alanında nitelikli bir eğitim/öğretim deneyimi yaşamak ve bunu öğrencilere
aktarmak için alan ile ilgili eser üretmenin çok değerli

Moda söz konusu olduğunda sektör ve akademi
farkları, benzerlikleri nelerdir? (İki tarafında beklentileri,
çalışma alanları, zorlukları, vb.)
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Moda, sektör ve akademinin birbirini beslemesi
ve her birinin çıktısının diğerinin içinden doğduğu
karmaşık, değişken, çok yönlü ve çok dinamik bir
kavram.
Eğitim açısından bakarsak akademide edinilen
kapsamlı bilgilerin sektöre taşındığında üretilebilirlik, satılabilirlik, maliyet, müşteri kitlesinin nitelikleri,
trendler, dünyadaki ekonomik politik toplumsal
dinamikler çerçevesinde dönüştüğünü biliyoruz.
Bu süreçte sektör, tasarımcıların dar bir alanda
uzmanlaştığı ya da öncelikli olarak maliyetlerin
tasarımın niteliğini belirlediği ve bu çerçevede
daha basit, birbirine benzer, daha az özgün
ve satması garanti ürünlerin üretildiği bir sistem
üzerinden devam etmeyi tercih edebiliyor.
Tabi eğitim denilince bunun içine uzun/kısa
dönem kurslar, sertifika progamları, ara eleman
yetiştiren meslek yüksek okulu benzeri programlar,

teknik ya da tasarım ve yaratcılık odaklı programlar vs.
girmekte. Üniversitelerin bu geniş skalada genel olarak
hem yaratıcı hem de bir dereceye kadar teknik yeterliliği
olan elemanlar yetiştirmeyi amaçladığını söyleyebiliriz.
Bazıları sadece konfeksiyon odaklı olmakla beraber
benim çalıştığım kurum gibi bazılarında da hem dokuma
hem giyim hem de baskı tasarımı alanında teorik ve
uygulamalı eğitim verilmekte.
Çalışma alanları ve beklentiler konusuna gelince, hem
sektörde hem de akademide çalışmış birisi olarak her iki
tarafın da kendine has olumlu/olumsuz koşulları ile çok
değerli ve önemli deneyimler yarattığını düşünüyorum.
Sektörde ofis, atölye, fabrika gibi ortamlarda çok farklı
niteliklerde kişiler ile iletişim kurup beraber iş yapmak
gerekmekte. Sektörün temelini oluşturan hızlı, değişken ve
dinamik moda kavramı iş ilişkileri, çalışma süreleri ve işin
niteliğini birebir tasvir etmekte. Ayrıca ortaya konan ara
ya da son ürünlerin pazar koşullarında mutlaka üretilebilir ve satılabilir olması gerekmekte.
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"Bironungiysi,estetik

dilini oluşturan renk,
biçim, hacim,
doku gibi
niteliklerinin
toplamda
oluşturduğu
etkinin bir
sanat eseri
seviyesinde
olması kıstasına göre
sanat olarak
tanımlanabilmektedir.

"

Akademide ise sektörün dinamiklerini birebir etkileyen ya da ilgi alanlarınıza
göre sanat, sosyoloji, felsefe, estetik vb. disiplinlere daha yakın duran araştırmalar yapmak ve bunları akademi ve sektör ile paylaşmak mümkün. Bunların
yanısıra başında bahsettiğim tasarlama süreci içinde kalma konusuna gelirsek yarattığımız sanat ya da tasarım işleri sektörün rekabetçi kıstaslarından
bağımsız olarak sanata, estetiğe, kavramsal açılımlara daha dönük bir nitelik
taşıyabilir ve bu da bizleri oldukça özgürleştiren bir durum. Bu çerçevede
akademide çalışırken hem kendi özgün ve özgür yaratım sürecinizi deneyimleyebilir, hem de bunu sanat/akademi dünyası ile paylaşabilirsiniz. Tüm bu
üretimler dünyanın sanat ve tasarım platformunda biriktirilen değerlere bir
yenisini ekler. Ayrıca bu bilgilerin bir kısmı sanayi-endüstri işbirliği çerçevesinde
de değerlendirilebilir. Tabi şu ana kadar yaptığım tespitler akademinin daha
çok sanat/tasarım alanı için geçerli. İşletme, tekstil mühendisliği vb bölümlerde
bulunan hocalarımızın da sanayi-sektör işbirliği çerçevesinde etkin projeleri
olmaktadır.
Tasarım sanat ilişkisi sizce nedir, moda sanat mıdır?
Moda sanat ilişkisi her dönem üzerinde tartışılan bir konu. Genel olarak sanatın
sonsuz yaratıcılığının giysi modasını etkilediğini; genel anlamı ile moda ka-
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vramının da sanatın esinleri üzerinde yönlendirici olabildiğini söylemek mümkündür. Bir giysi, onun estetik dilini
oluşturan renk, biçim, hacim, doku gibi niteliklerinin toplamda oluşturduğu etkinin bir sanat eseri seviyesinde olması
kıstasına göre sanat olarak tanımlanabilmektedir. Sanat
özgün ve biricik olarak nitelendirilirken kullanışlı olması ya
da bir işe yaraması beklenmez. Tasarımda ve tabi endüstriyel tasarımın bir parçası olan giyside ise kullanıcının öne
çıkan psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarını gidermesi, mümkünse
kullanışlı olması vb. gibi kıstaslar mevcuttur. Haute couture
dediğimiz kişiye özel yapılan yüksek terzilik ürünleri biriciklik
ve yaratıcılık açısından sanat eseri gibi algılansa da el
işçiliği ve ulaştığı yüksek estetik nitelikler açısından övgüyü
hak eden özel tasarım nesneleri olarak nitelendirilmeleri
daha doğru olabilir.
Modanın sanat ile ilişkilendirilmesi aslında 20. yüzyılın
başında giyimin sadece terzilik sistemi olmaktan çıkıp
isimler ve markalar ile daha yüksek bir statüye kavuşması
ile başlar. Tasarımların altına imza atılarak bir resim gibi
biricikleştirilmesi ve sonraki süreçte giysinin renk, doku, biçim,
hacim ve silüet gibi değerleri ile yansıttığı toplam estetik
değer onun bazı zamanlarda sanat eseri gibi algılanıp
takdir edilmesine yol açmıştır. Özellikle 1980’ler itibari ile
öne çıkan giysinin yapısını bozan, sıra dışı, öncü, deneysel,
sanatsal yapıbozum denemeleri günümüzde ilerleyen teknik
ve malzemeler ile oldukça yaratıcı bir hal almış ve moda
platformlarında da oldukça ilgi çeken, bir taraftan da
kabul gören bir duruma gelmiştir. Tabi bu denemeler seri
üretim koleksiyonlarında stilize edilerek daha kullanışlı günlük giysilere dönüştürülebilmektedir; ancak tasarım sürecinin
en başında bu özgün, özgür ve sınırsız yaratıcılığın serbest
bırakılması ve geniş kitlelere sunulması, sonrasındaki tasarım
sürecinin daha nitelikli olmasında ve toplumun bu tasarımları algılayıp takdir edebilmesinde büyük rol oynar. Tüm
bunların yanı sıra giysinin ya da tekstil malzemelerinin resim,
heykel, mimari gibi plastik sanatlarda ya da performans
sanatında sanatçının bedeni üzerinde kullanılış biçimleri de
onun sanatsal bir nitelik kazanmasına olanak sağlar.
Moda tarihinde ortaya çıkan kritik parçalar sizce
neler?
Ceket kişisel olarak benim çok önemli bulduğum bir giyim
ögesi. İnsan bedenini muntazam, simetrik, güzel gösteren;
hem spor hem abiye kullanımda her zaman şıklık katan bir
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parça. Ceket yakın tarihte öncelikle resmi iş giyiminin bir
parçası olarak 1980’lerde öne çıkmış olmakla beraber
ceket mantığında üst giyim parçalarının izini rönesans hatta
daha eskiye götürmek mümkün olabilir. Her türlü kullanımda giyinen kişinin tarzını ve görüntüsünü olumlu anlamda
etkilediğine inandığım ceket her tarz için çok kullanışlı ve şık
bir etki yaratır.
Coronavirusun moda sektörüne etkileri neler olabilir?
Virüsün an itibari ile tüm dünyada ekonomik, politik ve
sosyal ilişkileri etkilediğini deneyimliyoruz. Tekstil sektörü
makinalaşma ve dijitalleşme olsa da hala insan faktörünün
çok öne çıktığı bir sektör. Bu sebeple hem üretimde
yaşanan ve yaşanacak sıkıntılar, hem de üretilebilen kısmın
dağıtımı, satın alınması/alınabilmesi yani tüketiciye ulaşması/
tüketicinin alım gücünün olması konusunda büyük sıkıntılar
yaşanması mümkün. Üstelik bilindiği üzere tekstil ürünlerinin
çoğunluğu gıda vb. gibi yaşamsal zorunluluklarla tanımlanan ürün grubu içerisinde olmadığı için her türlü krizde tekstil sektörü en önce etkilenen sektör konumunda. Kriz küresel
olduğu ve kişisel izolasyonu gerekli kıldığı için önceden
yapabildiğimiz gibi bölgesel krizleri fırsata çevirme şansımız
da yok.
Tüketimin azalması ve insanların içine dönmesi sektör için
tehdit gibi görünse de aslında zaten dünyadaki insan ve
hammadde kaynağını herkes için sağlıklı yaşamayı mümkün
kılan, dünyaya ve bizlere zarar vermeyecek ve sürekliliği
olan bir sistem içinde yeniden tasarlamak durumundayız.
Bu yeni anlayışın içselleştirilmesi için bu virüs bir fırsat olabilir
ancak toplumsal ve küresel değişimler umulandan daha
yavaş gerçekleşiyor. Bu sebeple bugünden yarına bu
üretim-tüketim sisteminde radikal bir değişim beklemek
gerçekçi olmayabilir, yani insanlar sokağa çıkabilmeye
başladığında sistem eski alışkanlıklarına devam etme
eğiliminde olabilir. Ancak küresel anlamda değişim eninde
sonunda gerçekleşecektir. Virüs kaynaklı dünyadaki günlük
akışı büyük ölçüde durduran bu kriz süresince, sektörün her
kademesinde çalışan kişilerin ne ölçüde korunabildiğini
devlet, sektör ve firma sahiplerinin politikaları belirleyecektir.
Bu koruma, düzenin eskiye dönmeye çalışırken harcayacağı enerji ve emeğin miktarını büyük ölçüde etkileyecektir
diye düşünüyorum.
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GÜNEŞE ÇIKMAKTAN KORKMAYIN
AMA OLUŞABİLECEK LEKELERE KARŞI
ÖNLEM ALIN!

Coronavirus nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz bugünlerde vücudumuzun büyük ihtiyacı,
güneşten aldığımız D vitamini…
Hayatın normale dönmeye başlamasıyla birlikte güneşten ihtiyacımız olan D vitaminini almaya
başlayacağız. Ancak unutmamak
gerekir ki; dikkat edilmezse güneş,
cilt lekelerini de beraberinde getiriyor. Güneş altında fazla kalmak
cildimizde leke oluşturarak cildimizin hem nem dengesini bozuyor
hem de kurumasına neden oluyor.
Güneşin zararlı etkilerinden korunmanın mümkün olduğunu belirten
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Op. Dr. Evrim Uçkunkaya;
“Sadece şapka ve güneş gözlüğü kullanarak yüzümüzün belli bir
bölümünü koruyabiliriz. Şemsiye
kullanmak çok daha iyi bir koruyucudur. Güneş kremi kullanmadan
asla dışarı çıkmayın, 20 dakikada bir kuru cilde
tekrar nemlendirici uygulayın. Parfüm ve parfümlü losyonlar cilt lekelerine neden olacağı için kullanmayın” önerilerinde bulunuyor.
Lekeler için renk açıcı kremler kullanmayın

Güneş lekelerinin açık tenlilerde
daha sık görüldüğüne dikkat çeken Op. Dr. Evrim Uçkunkaya; “Yaz
mevsimi ile birlikte giderek dikleşen
güneş ışınları, cildimizde hiç istemediğimiz görüntülerin oluşmasına
neden olabiliyor. Cildimizde ve vücudumuzun güneşe maruz kalan
bölgelerinde, koyu kahverenginde
oluşan güneş lekeleri, bu dönemde
hayatımızın kâbusu olabiliyor. Özellikle açık tenlilerin güneş ışınlarından
korunmak için çok daha dikkatli olması gerekiyor. Dışarı çıkarken mutlaka yüksek faktörlü güneş kremi sürülmeli ve bu işlem her 20 dakika da
bir tekrarlanmalıdır. Güneş lekeleri
sadece yüz bölgesinde oluşmaz. Dekolte bölgesi, el ve kollarda da leke
oluşumu görülebilir. Tüm vücudu güneşin zararlı etkilerinden korumak
için şemsiye kullanılabilir. Güneş
lekeleriyle savaşmak için renk açıcı
kremler ve renk düzenleyiciler kullanılmamasını tavsiye ediyorum” diyor.
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya yaz aylarında güneş
lekelerine karşı alınabilecek önlemleri şöyle
sıralıyor:
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- Cildinize parfüm içeren ürün sürüp güneşe çık- Özellikle el bölgesine güneş kremi sürerek önleminizi
mayın.
alın.
-Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş kremi Teknolojik cihazları kullanırken 20 dakika ara verin
sürün. Kreminizi 20 dakikada bir yenileyin.
Telefon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik cihazların aşırı
- Islak ten üzerine güneş kremi sürmeyin. Cildini- kullanımı, bu cihazlardan gelen UV ışınları nedeniyle,
ciltte istenmeyen lekelere neden olabilir. Özellikle günzi kurulamayı ihmal etmeyin.
düz cep telefonu ve tablet kullanımlarında çok dikkatli
- Kış aylarında daha çok C vitamini ve antioksiolmak gerekiyor. Cep telefonlarından yayılan dalgalar
danlar depolamayarak yaza hazırlanın.
cilde matlık veriyor, leke oluşturuyor ve cildin altındaki
- Özellikle açık tene sahip olanlar mutlaka, şapka koruyucu mineral yapıyı bozuyor. Op. Dr. Evrim Uçkunkaya cilt lekelerinden korunmak için teknolojik cihazlave güneş gözlüğü kullansın.
rın 20 dakika ara vererek kullanılmasını öneriyor.
- Araba kullanırken bile güneş lekeleri oluşabilir.
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CORONAVIRUS
SOSYAL MEDYAYA
NASIL YANSIDI?

Çin’in Wuhan kentinde ilk vakanın görülmesiyle hızla
yayılan coronavirus, ölü sayısının artışıyla insanları
paniğe sürükledi. Sosyal medya kullanıcıları salgın ile
ilgili güncel gelişmeleri ve vaka sayısını Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) başta olmak üzere çeşitli kuruluşların
resmi hesaplarından takip etti.
Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi ile birlikte 21 Ocak - 11
Mart 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda,
sosyal medya kullanıcılarının coronavirus ile ilgili
paylaşımlarını ve konuşmalarını analiz etti.

Türkiye’deki Paylaşımlarda Öne
Çıkan Konular
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 11 Mart akşamı Türkiye’de bir vatandaşta virüsün tespit edildiğini açıklaması sonrasında endişe ve panik duyulması
Virüsün Türkiye’de ortaya çıkmasıyla okulların ve üniversitelerin tatil edilmesi gerektiği
Kolonya satışlarının patlaması ve fiyatlarının artması
ile birlikte marketlerin yağmalanmasının şok etkisiyle
karşılanması
Ülkenin böyle bir hastalığa hazır olmadığı; İran, İtalya
ve Çin seferlerinin durdurulması gerektiği
İnsanların toplu taşımadan kaçınarak, işyerlerine

kendi araçlarıyla gitmeye başlaması üzerine trafiğin
artması.

En Çok Konuşulan Sektörler
Coronavirus ile ilgili paylaşımlarda en çok bahsi geçen sektörlere bakıldığında sağlık sektörü 6 milyonun
üzerinde paylaşımla ilk sırada yer almaktadır. Sağlık
sektörünü, ticaret sektörü 5 milyon paylaşımla takip
etmektedir.
Dünya Genelindeki Paylaşımlarda Sektör Bazında Öne
Çıkan Konular

Sağlık
Hastalığın yayılmaması için aşı programlarının yürütülmesi
İnsanların hastalansa bile coronavirusü yüzünden hastaneye gitmek istememesi
Salgının ilk çıktığı yer olan Wuhan şehrinde özel bir
hastane kurulması
Çin’de görev yapan doktor ve hemşirelerin görevine
devam etmek istememesi.

Ticaret
Çok sayıda ülkenin ekonomisinin Çin ile ilişkili olmasından dolayı yeni arayışlar içine girilmesi
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Maskelerin neredeyse yok satması ve insanların maske bulamaması,
İnternet alışverişlerinde Çin’den gelen ürünlere yönelik talebin neredeyse
durması
Dünya borsalarının coronavirusünden ciddi seviyede etkilenmesi
Bazı ülkelerde virüs yüzünden hijyen malzemelerin ve kağıt havluların bitme
noktasına gelmesi.

Turizm ve Ulaşım
Çok sayıda ülkenin Çin, İran, İtalya ve risk taşıyan diğer ülkelere uçuşlarını
durdurması
Coronavirus nedeniyle neredeyse bütün uçakların boş uçması
Virüsün yayıldığı ülkelerde turizmin durma noktasına gelmesi
Salgının hacminin artmasının ve karantina uygulamalarının, tüketicilerin seyahat kararlarını olumsuz etkilemesi.

Eğitim
Vaka görülen ülkelerde eğitimin durması, üniversite öğrencilerinin online olarak eğitime devam etmesi

Spor
Maçların seyircisiz oynanması ve ertelenmesi.

En Çok
Paylaşım Yapan Ülkeler
Japonya: %23,13
Amerika: %22,53

Güney Kore: %3,52
Britanya: %3,33
Fransa: %3,15

Brezilya: %3,10
Çin: %2,97

Malezya: %2,60
Tayvan: %2,34
İtalya: %2,31

Türkiye: %2,20
En Çok
Konuşulan Sektörler
Sağlık: 6.731.738

Ticaret: 5.639.556

Turizm ve Ulaşım: 4.463.593
Eğitim: 3.370.556
Spor: 2.868.201
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ABİYE NEDİR?

Bİlİyor musunuz? | А вы знали?

Sözlük anlamı
“giyimli”, günlük
giyimde öğleden
sonra ve akşam
giysilerinde uyumlu komple bir
şıklığı vurgular.

Düz veya desenli bir
kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa
işlenmiş durumudur.

BROKAR NEDİR?

Altın ve
gümüş desenleriyle
süslü, zengin
bir oryantel
ipektir.

APLİKE NEDİR?
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REZERVASYON İÇİN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN! • PLEASE VISIT OUR WEB SITE FOR RESERVATION!

BİZİ ARAYIN!

www.bekdashoteldeluxe.com
Позвоните нам +90 (212) 638 36 82 - 91

Mimar Kemalettin Mah. Derinkuyu Sk. No: 4 34130 Laleli-Fatih/İSTANBUL
F: +90 212 518 46 39 info@bekdashoteldeluxe.com
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Yunus Emre Mah., Kamiloğlu Sk. No:3
Yıldırım/BURSA - TÜRKİYE

www.ayselgiyim.com.tr

