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T ürk hazırgiyim sektörü dünyada, önemini her geçen artırmaktadır. Türkiye genel ihracatının beşte birine yakın bölümü 

tekstil ve hazır giyim sanayi tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünyanın 7. büyük hazır giyim ihracatçısı olan Türkiye, 

aynı zamanda Avrupa’nın 3. büyük hazır giyim tedarikçisidir. Hazır giyim sektörünün Türkiye’de gösterdiği gelişim, ço-

rap sektörü gelişimini de beraberinde getirmektedir. Türk çorap sektörü, bugün dünyada çok önemli bir konum elde etmiştir. 

Kaliteli üretimi ve ürün çeşitliliği ile her geçen yıl dünya ihracat rakamları üzerinde payını artırmaya devam etmektedir. Türkiye 

Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, 

“Çorap İmalatçılarının Dış Pazarlara Açılımı UR-GE Projesi” İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) 

koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Ekonomi Bakanlığı ve İHKİB, proje ile, aynı sektörde faaliyet gösteren ve aynı değer zinciri 

içinde yer alan işletmelerin uluslararası ticaret ortamında daha rekabet edebilir bir yapı kazanmalarını desteklemektedir. Türkiye, 

dünyanın ikinci büyük çorap ihracatçısıdır ve ülkede hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün en gelişmiş alt sektörlerinden biri 

çorap sanayidir.  Hazır giyim sektörü için önemli ve dinamik bir sektör olan çorap sektörünün, son yıllarda ihracatta yakaladığı 

ivme desteklenerek Türkiye’nin 2023 ihracat vizyonuna katkı sağlanması ve bu katkı ile sürdürülebilir ihracat ve ihracatta pazar 

çeşitliliği hedefine ulaşılması amaçlanmaktadır. Ortak ihtiyaç ve ortak hedefleri ekseninde iş birliği esas alınarak 19 Türk imalat-

çısı firma, bu kümelenme çalışmasında bir araya gelmişlerdir. 

Küme içerisinde yer alan çorap imalatçısı firmaların, 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı hedefleri ile uyumlu 

olarak müşteri odaklı, hız ve esnekliği ile üretici özelliklerini geliştiren, tasarım, koleksiyon ve marka yaratabilen, yenilikçi ve inovatif 

çalışmalar yürütebilen, pazarlama ve üretim kanallarında etkin olan bir yapıya dönüşümünü desteklemektedir. Bu amaç doğrultusunda 

yürütülen söz konusu çalışma ile firmaların ürün kalitesinin ve dünya ihracat payının artırılması hedeflenmektedir. 

Turkish Garment Industry is increasing its importance in the world.  One fifth of Turkey’s exports are from the textile and garment 

industry.  As the 7th biggest garment exporter in the world, Turkey is also the 3rd biggest garment supplier in Europe.  The im-

provements seen the Turkish Garment Industry has brought about improvements within the socks industry.  As of today Turkish 

socks sector has managed to secure a very important position in the world.  Turkish sock sector has been increasing its exports and 

their global market share every year with quality production and its product variety.  As part of Turkish Ministry of Economy’s ‘Suppor-

ting the Improvement of International Competitiveness’ manifesto ‘The Expansion of Socks Manufacturers to the Foreign Market’ proje-

ct coordinated by Istanbul Garment and Clothing Exporters Association (IHKIB) aims to support business in the same sector and value 

chain to improve their competitiveness in the international market.  Turkey is the second biggest sock exporter in the world and the 

sock industry is one of the most improved sub-sector of the Turkish garment and clothing sector. Through supporting the momentum 

gathered in recent years by the important and dynamic sock sector our objective is to reach Turkeys 2023 Export vision and maintain a 

sustainable export figures and increase market varieties.  19 Turkish manufacture organisations have came together under one cluster 

taking in consideration of their collective needs and objectives.  The socks cluster members transition to become a customer oriented, 

fast and flexible manufacturer, designer/producer of collections and brands, modernist/innovative developer, marketer and manager of 

effective production channels will be supported in accordance to the Tenth Development Plan of 2014-2018. In accordance to the above 

objectives, it is aimed to increase our members quality and their global market share.  
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AKIN ÇORAP SAN. VE TİC. AŞ.

İstanbul Headoffice / Kayabaşı Mh. Panayır Sok. No:25 Başakşehir / İST. TURKEY

+ 90 212 691 11 27 • info@akinsocks.com• www.akinsocks.com

FATİH YARKIN - FİRMA SAHİBİ / COMPANY OWNER

akinsocksstore

Akın Çorap 1972 yılında kurulmuştur. 1990 

yılında ihracata başlayan şirket, 2006 yılında 

Giresun’da ikinci fabrikasını kurmuştur. Bay, 

bayan, çocuk ve külotlu çorap üreten Akın 

Çorap, yıllık 85 milyon çifte yaklaşan üretim 

hacmi, 32.000 m2’lik üretim alanı, 600’ü aşkın 

personeli bulunmaktadır. Firma güçlü bir üre-

tim organizasyon alt yapısına sahiptir. 

SEDEX, BSCI, İSO, EKOTEKS organik üretim 

belgeleri ve müşterilerin kendi özel denetimle-

rine tabi olan firma auditleri bulunmaktadır.

Akın Çorap; İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, 

Polonya, İrlanda ve diğer Avrupa ülkelerine ih-

racat yapmaktadır. 

Akın Socks was founded in 1972. Having start-

ed exporting in 1990, the company founded its 

second factory in Giresun in 2006. Akın Socks 

manufactures socks for men, women, children 

and panty-hoses and it has nearly 85 million pair 

production volume, a production area of 32,000 

m² and over 600 personnel. The company has 

a powerful infrastructure for manufacturing or-

ganization. 

It has organic production certificates of SEDEX, 

BSCI, ISO, EKOTEKS and the company is sub-

jected to clients special auditing rules.

Akın Socks has been exporting to England, 

France, Germany, Italy, Poland and other Euro-

pean countries. 



Bross Çorap, 1986 yılından sonra ihracata baş-

lamıştır. Firma; klasik bayan, erkek, çocuk, be-

bek çorapları üretmektedir. Ayrıca bayan, çocuk, 

bebek, bileklik, saç bandı, tozluk, makosen, dans 

ayakkabıları, slipper, bacak ısıtıcı ve ev ayak-

kabıları gibi bazı özel ürünler de üretmektedir. 

Üretimde pamuk, kaşmir, akrilik, elastan lycra, 

yün, modal, viskon, soya ipliği, bambu ve organik 

pamuk kullanılmaktadır.

Firmanın Türkiye’de 5, Rusya ve Kazakistan’da 

da 2 mağazası bulunmaktadır. 25.000 m2 kapalı 

alanda 521 makine ile üretim yapılmaktadır. Yıl-

lık 60 milyon çift ürün üreten firma, bünyesinde 

640 çalışan bulundurmaktadır.  

ISO 2008, ORGANIC EXCHANGE, OE 100, OKO-

TEX, BSCI, SEDEX sertifikaları vardır.

Firmanın pazarı Avrupa Ülkeleri başta olmak 

üzere; ABD, Kanada, Rusya, Orta Doğu, Balkan-

lar, Doğu Avrupa ve İskandinav ülkeleridir.

Bross Socks started exporting as of 1986. The 

company manufactures socks for women, men, 

children and babies. It also manufactures some 

special products such as bracelets, hair bands, leg-

gings, moccasin, pumps, slippers, leg heaters and 

indoor shoes for women, children and babies. Cot-

ton, cashmere, acrylic, elastane lycra, wool, modal, 

viscon, soya thread, bamboo and organic cotton 

are used in production.

The company has five stores in Turkey and two stores 

in Russia and Kazakhstan. The company has a pro-

duction capacity of 521 machines in a 25,000 m² 

closed area. The company manufactures 60 million 

pairs per year and employs 640 personnel.  

It has ISO 2008, ORGANIC EXCHANGE, OE 100, 

OKOTEX, BSCI, SEDEX certificates.

The company exports mainly to the European 

countries in addition to the USA, Canada, Rus-

sia, Middle East, the Balkans, Eastern Europe and 

Scandinavian countries.

BROSS TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 10 59500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ - TURKEY

+ 90 282 758 2525 • info@brossocks.com • www.brossocks.com

FURKAN YAVUZARSLAN - GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER

brosssocks brosscorap



Türkiye ve uluslararası çorap pazarının öncü fir-

malarından Dore Çorap, 1960’lı yılların sonlarına 

doğru sektöre adım atmıştır. Firma 2008 yılında 

ince bayan çorabı üretim hattını Kırklareli Organize 

Sanayi Bölgesi’nde kurulan ve toplam 10 bin met-

rekare kapalı alana sahip olan fabrikasına taşımıştır. 

Firmanın üretim alanı ve uzmanlaşma alanı nay-

lon çoraptır. Bu alanda külotlu çorap, dizüstü, 

dizaltı, soket, suba, kız, çocuk, bebek ve çorap 

ürün grupları bulunmaktadır. Ayrıca özel ürünler 

üretilmektedir. Firma İngiltere, Fransa, Alman-

ya, İsviçre, Danimarka, Amerika, İsrail, Cezayir, 

Libya, Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan ve 

İran’a ihracat yapmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi 

750.000 üründür.

One of leading companies of Turkey and the in-

ternational socks market, Dore Socks entered 

the socks sector at the end of 1960s. In 2008, 

the company moved its ladies socks line to their 

factory in Kırklareli Organized Industrial Zone 

which has 10,000 m² closed area. Company’s 

manufacturing production and expertise area is 

nylon socks. Underneath nylon socks the com-

pany produces socks, thigh high, knee high, 

socket, suba, girls, children, baby, and special 

products. It exports to England, France, Germa-

ny, Switzerland, Denmark, USA, Israel, Algeria, 

Libya, Azerbaijan, Bulgaria, Greece and Iran. Its 

annual production capacity is 750,000.

RO-YAL ÇORAP TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

Bağlar Mah. Martı Sok. No: 16 Güneşli / İST. - TURKEY

+ 90 212 657 98 99

nadir@doresocks.com • www.doresocks.com • www.dorecorap.com

NADİR SÖYLEMEZ – FİRMA SAHİBİ / COMPANY OWNER

dorecorap dorecorapdorecorap Dore Çorap



1984 yılında küçük bir paketleme atölyesi ile 

çorap sektörüne giren Eligül Çorap, bu tarih-

ten dört yıl sonra örgü makineleri alarak, imalat 

serüvenini başlatmıştır. Eligül Çorap insana ve 

teknolojiye yatırım yapmak suretiyle, düşük ma-

liyetlerle kaliteli üretim gerçekleştirerek, kendi 

sektöründe öncü, çorap sektöründe dünya mar-

kalarının stratejik üretim ortağı olmayı hedefle-

mektedir.

OEKO-TEX, SMETA, BSCI, GOTS sertifikaları 

bulunmaktadır.

Firmanın pazarı; İngiltere, Fransa, İtalya, Alman-

ya ve Hollanda’dır.

Having entered into the socks industry with a 

small packaging workshop in 1984, Eligül Socks 

started its manufacturing adventure after pur-

chasing knitting machines four years later. 

Eligül Socks aims at becoming a pioneer in the 

socks industry and strategic production partner 

of global brands through investing in human and 

technology as well as manufacturing high quality 

with low cost.   

It has OEKO-TEX, SMETA, BSCI, GOTS certifi-

cates.

The company exports to England, France, Italy, 

Germany and Netherlands.
ELİGÜL ÇORAP SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Maltepe Mh. Litros Yolu Sk. No:3-1/C Topkapı Zeytinburnu 34010 / İST. - TURKEY

+ 90 212 565 1857 • info@eligul.com.tr • www.eligul.com.tr 

ERHAN ELİGÜL - PAZARLAMA MÜDÜRÜ / MARKETING MANAGER

eligülçorap eligulsocks



Erbos Çorap, 1998 yılında kurulmuştur. Spor, 

teknik, kayak çoraplarının yanı sıra bay-bayan 

ve çocuk çorapları da üretilmektedir. Firmada 

3000m2 alanda üretim yapılmaktadır. Yıllık tam 

kapasite çalışan firma 8 milyon çift çorap üret-

mektedir. Fason üreticilerle beraber bu rakam 10 

milyon çift çorabı bulmaktadır.

Firmanın SEDEX ve EKOTEKS sertifikaları bu-

lunmaktadır. 

Firmanın pazarI; İtalya, İngiltere, Hollanda, Avus-

turya ve Almanya’dır.

Erbos Socks was founded in 1998. The compa-

ny manufactures sport, technical and ski socks 

as well as men-women and children socks. The 

company has a production facility of 3,000 m² 

area. It works full capacity per year and manu-

factures 8 million pairs socks. This number can 

increase to 10 million pairs with outsourced 

manufacturers.

It has SEDEX and EKOTEKS certificates. 

The company exports to Italy, England, Nether-

lands, Australia and Germany.

ERBOS ÇORAP TEKS. SAN. ve TİC. A.Ş.

Cebeci Mh. 2602 Sk. No: 28 Sultangazi / İST. - TUKREY

Tel. : + 90 212 476 51 11 Pbx • erbos@erbos.com.tr • www.erbos.com.tr

OSMAN CENGİZ - FİRMA SAHİBİ / COMPANY OWNER

erboscorap



EREN ÇORAP SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İkitelli Cad. İmsan San. Sitesi D-Blok No:2 İkitelli P.K:34306 / İST. - TURKEY

Tel. : + 90 0212 698 97 05 • eren@erensocks.com • www.erensocks.com 

MURAT TAŞÇI - GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER

Eren Çorap 1992 yılında İstanbul’da kurulmuş, 

2004 yılında Yozgat’ta ikinci fabrikasını açmış-

tır. Firma bay-bayan ve çocuk gruplarında yazlık 

ve kışlık çoraplar üretmektedir. Yıllık ortalama 45 

milyon çift çorap üretim kapasitesine sahiptir. Fir-

manın İstanbul’da 4.500 m2, Yozgat’ta ise 20.000 

m2 alana sahip fabrikaları bulunmaktadır.

Firmanın SOCKSMAX, VİLLACCİ markaları üre-

timinin yanı sıra, 2016 yılı itibari ile ‘Aytuğ Ço-

rapları’nı kendi bünyesinde üretme ve pazarlama 

faaliyetlerine başlamıştır.

Firmanın SEDEX, BSCI, OEKO-TEX, ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001 sertifikaları ve müş-

terilerin kendi özel auditleri bulunmaktadır. SA 

8000 belgesi alarak tescillemiş olan firma, bu 

sektörde 1. Türkiye genelinde 7. Olarak bu belge-

yi alan firma öncü olmayı başarmıştır.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere; İran ve Türk 

Cumhuriyetleri (Kazakistan, Azerbaycan, Özbe-

kistan) gibi ülkelere ihracat yapmaktadır.

Eren Socks was founded in İstanbul in 1992 and 

has opened its second factory in Yozgat in 2004. 

The company manufactures summer and winter 

socks for men, women and children. Its average 

capacity is 45 million pairs socks per annum. The 

company has 4,500 m² factory area in İstanbul 

and 20,000 m² factory area in Yozgat.

Besides producing SOCKSMAX, VILLACCI brands, 

the company started producing and marketing 

Aytuğ Socks since 2016.

The company has SEDEX, BSCI, OEKO-TEX, ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS 18001 certificates and 

customers’ special audits. Having been registered as 

holder of SA 8000 certificate, the company has be-

come the first company in socks industry and seventh 

in Turkey in general in receiving this certificate.

The company exports mainly to European coun-

tries besides Iran and Turkic Republics (Kazakh-

stan, Azerbaijan, Uzbekistan).



GÖNÜLTAŞ ÇORAP VE ÖRME SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Köyaltı Mevkii Oruç Reis Sk. No:19 Yenibosna - Bahçelievler / İST. - TUKREY

Tel. : + 90 212 653 41 27 • anil@gonultas.com • www.gonultas.com

M.ANIL KEÇEBAŞOĞLU - İHRACAT MÜDÜRÜ / EXPORT MANAGER

Gönültaş Çorap, İstanbul’da 1965 yılında çorap 

üretim işletmesi olarak kurulmuştur. 2004 yılın-

da yeniden yapılanarak, üretimine dikişsiz çama-

şır gruplarını da eklemiştir. Bay-bayan ürünleri, 

çocuk ürün gruplarından külotlu çorap, diz altı 

çorap, dikişsiz çorap, soket çorap, babet çoraplar 

üretmektedir. 

Yıllık 45 milyon çift çorap ve 2 milyon adet dikiş-

siz çamaşır üretme kapasitesine sahiptir. Üretim 

alanı 10.000 m2’dir. 

Markaları ŞİRİN, SERFİNO ve ELİTE LİFE’dir. 

Firmanın İSO, BSCI, SEDEX WALLMART, ETHİ-

CAL&TECHNİCAL&SECURITY ve müşteri audit-

leri bulunmaktadır. Firmanın pazarı; İngiltere, Al-

manya, İspanya, Fransa, İtalya ve Orta Doğu’dur.

Gönültaş Socks was founded as a socks 

manufacturing facility in 1965. Having been 

restructured in 2004, it has added manufac-

turing seamless garment products. It manu-

factures pantyhose, short panties, seamless 

socks, socket socks, flat socks for men-wom-

en and children. 

It has production capacity of 45 million pairs 

socks and 2 million seamless garment prod-

ucts. Its production area is 10,000 m². Its brands 

are ŞİRİN, SERFİNO and ELITE LIFE. The 

company has ISO, BSCI, SEDEX WALLMART, 

ETHICAL&TECHNICAL&SECURITY and cus-

tomer audits. The company exports to England, 

Germany, Spain, France, Italy and Middle East.

sirin.gonultas.5



Güleçler Çorap, 250’ye yakın çalışanıyla yıl-

lık 16 milyon çift çorap üretmektedir. Firma 

kadın, erkek, çocuk ve bebek çorapları, külotlu 

çorap ve fonksiyonel çorap üretmektedir. Üre-

tim 10.000m2 kapalı alanda gerçekleşmektedir. 

“First Güleçler” firmanın tescilli markasıdır.

Firmada  ISO 9001:2008, ISO 14001 ÇEVRE YÖ-

NETİM SİSTEMİ-OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, BSCI, SEDEX, 

OEKO TEX, ORGANIC CONTENT STANDART 

100 ve müşteri auditleri bulunmaktadır.

Firmanın pazarı; Almanya, Avusturya, Belçika, 

Hollanda, İsveç, Norveç, Japonya, Danimarka, 

Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Litvanya, Polon-

ya, Rusya ve Türkî Cumhuriyetler’dir.

With nearly 250 workers, Güleçler Socks man-

ufactures 16 million pairs socks per year. The 

company manufactures women, men, children 

and baby socks, pantyhose and functional socks. 

Production is made in a 10,000 m² closed area.

“First Güleçler” is their registered trademark.

The company has ISO 9001:2008, ISO 14001 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM-

OHSAS 18001 OCCUPATIONAL HEALTH AND 

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM, BSCI, 

SEDEX, OEKO TEX, ORGANIC CONTENT STAN-

DART 100 and customer audits.

The company exports to Germany, Australia, 

Belgium, Netherlands, Sweden, Norway, Ja-

pan, Denmark, France, Spain, Switzerland, Italy, 

Lithuania, Poland, Russia and Turkic Republics.

GÜLEÇLER ÇORAP VE TEKS. ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

Güzelhisar Mh. 84/A  Akyurt 06750 / ANKARA - TURKEY

Tel. : +90 312 847 53 70 • gulecler@gulecler.com.tr • www.gulecgrup.com.tr

İBRAHİM TANSIK - GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER

güleçlerçorap



HOBİ ÇORAP TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 

Atatürk Mh. Atatürk Cd. No:14-1 34522 Esenyurt / İST. - TURKEY

Tel. : + 90 212 689 44 00 • hobby@hobbysocks.com • www.hobbysocks.com

BÜLENT İYİKÜLAH - FİRMA SAHİBİ / COMPANY OWNER

Hobi Çorap, temelleri 1948 yılında atılan ve 40 

yılı aşan üretim ile 30 yıla yakın ihracat tecrübe-

sine sahip bir işletmedir. HOBBY SOCKS tescilli 

markasıdır. Firma bay, bayan, çocuk ve bebek 

çorap ve külotlu çorap üretmektedir. Kendi bün-

yesinde konfeksiyon dikiş, baskı ve yıkama birim-

leri de bulunmaktadır. Firma mevcut durumda 

yıllık 15 milyon çift çorap üretmektedir.  Üretim 

6500m2 kapalı alana sahip tesiste yapılmaktadır.

Sedex, BSCI, Ekoteks, Detox gibi uluslararası 

kalite belgelerinin yanı sıra müşterilerin kendi 

istekleri doğrultusunda yapılan etik ve teknik de-

netim belgelerine de sahiptir.

Firmanın başlıca pazarı Avrupa ülkeleridir. Ağır-

lıklı olarak İngiltere ve Almanya’ya çalışan firma 

ayrıca İskandinav Ülkelerine ve diğer Avrupa ül-

kelerine de ihracat yapmaktadır.

Hobi Corap was founded in 1948 and has over 

40-year production experience and nearly 30-

year export experience. HOBBY SOCKS is the 

registered trademark of the company. The com-

pany produces men, women, children and baby 

socks as well as tights. The sewing, printing and 

washing facilities are established inhouse. The 

company produces 15 million socks per year. 

The production facility has 6500 m2 closed 

area.

The company has international quality certifi-

cates such as SEDEX, BSCI, EKOTEKS and DE-

TOX. It also conducts ethical and technical audits 

in accordance with customer requests.

The company exports mainly to the European 

countries. Britain and Germany are the major 

export markets of the company beside other 

European countries and Scandinavian countries.     



Lateks Çorap 40 yıllık üretim ve 25 yıllık ihracat 

tecrübesine sahip bir işletmedir. Firma, Lateks 

ve Latif adında bulunan iki markasıyla, hem iç 

hem dış piyasada hizmet vermektedir. Firma ba-

yan, erkek, çocuk, bebe ve külotlu çorap üretimi 

yapmaktadır. Yıllık 15 milyon çift çorap üretim 

kapasitesine sahip olan firma, pamuk, organik 

pamuk, bambu, modal, yün ve acrylic gibi çeşitli 

kalitede üretim yapmaktadır.

Firmanın EKOTEKS, BSCI, SEDEX ve GOTS bel-

geleri bulunmaktadır.

İngiltere, Hollanda, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, 

Rusya, Danimarka, Polonya, Norveç, İsveç, Al-

manya ve Fransa’ya ihracat yapmaktadır.

Lateks Socks has 40 years production and 25 

years exporting experience. With its two brands, 

Lateks and Latif, the company provides service 

in both domestic and foreign markets. The com-

pany manufactures women, men, children, baby 

socks and pantyhose. Having 15 million pairs 

socks production capacity per year, the com-

pany manufactures in various quality like cot-

ton, organic cotton, bamboo, modal, wool and 

acrylic.

The company has EKOTEKS, BSCI, SEDEX and 

GOTS certificates.

It exports to England, Netherlands, Finland, 

Czech Republic, Russia, Denmark, Poland, Nor-

way, Sweden, Germany and France.

LATEKS ÇORAP VE TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 

Bağlar Mh. Mehmet Akif Cd. No:21 34209  Güneşli, Bağcılar / İST. TURKEY

+ 90 212 515 58 55   • export@lateks.com • lateks@lateks.com • www.lateks.com

HALİL ŞİŞMAN - FİRMA SAHİBİ / COMPANY OWNER



OR-AL Tekstil, 1972 yılında Naylon Bayan ço-

rapları üretmek üzere kurulmuş bir tesis olup, 

daha sonra üretim ağına pamuklu çorapları da 

eklemiş bir aile şirketidir.

OR-AL ürünleri, 8000m2 kapalı alanda, tüm ip-

lik üretiminin yer aldığı, sanayinin yoğun olduğu 

Gaziantep’tedir. Firmanın yıllık üretim kapasite-

si15 milyon çiftdir.

Firma ürünleri iç piyasada OR-AL ve BELLA 

CALZE olmak üzere iki markayla pazarlanmak-

tadır. Firma ağırlıklı olarak naylon çorap alanında 

çalışmakla beraber, pamuklu çoraplar da üret-

mektedir.

Danimarka, İsveç, İngiltere, Avusturya, Finlandi-

ya,Belçika, Hırvatistan; Bosna ve Afrika’ya ihra-

cat yapılmaktadır.

OR-AL Textile is a family owned company, es-

tablished in 1972 on the point of manufacturing 

nylon ladies socks later adding cotton socks to 

their production line. 

OR-AL production facility with 8000 m2 closed 

area is located in Gaziantep where a majority of 

the yarn production industry is located. 

The company has a yearly production capacity 

of 15 million socks. The company’s products are 

marketed in the domestic market under OR-AL 

and BELLA CALZE brands.  The company pro-

duces nylon socks in majority, in addition to cot-

ton socks.   

The company exports to Denmark, Sweden, 

Britain, Austria, Finland, Belgium, Croatia, Bos-

nia and Africa.

OR-AL TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cd. No:6 Şehitkamil / GAZİANTEP - TURKEY

+ 90 342 337 11 60 • perranyesil@or-al.com.tr • www.or-al.com.tr

PERRAN YEŞİL - FİRMA SAHİBİ /  COMPANY OWNER



1958 yılında kurulan Öztaş Çorap yaklaşık 60 

yıldır sektörün lider firmaları arasındadır. Firma, 

22.000 m2’lik alanda başarılı yönetimi, güçlü 

sermaye yapısı, gelişen teknolojiyle birlikte, Bilgi 

Teknolojileri alanında sektöre öncülük etmesi ve 

tüketici eğilimlerini dikkate alması gibi özellikleri 

sayesinde istikrarlı bir gelişme ile büyüme gös-

termektedir. Avrupa, İngiltere ve Amerika Pazar-

larına hakim olan Öztaş  Çorap 600 çalışanı ile 

yıllık 45 milyon çift Bay, Bayan, Çocuk, Bebek, 

Kilotlu çorap üretim ve ihracat kapasitesine sa-

hiptir. Firmanın ELEGANT ve ÖZTAŞ markaları 

bulunmaktadır. Kalitesi  ve kalite yönetim sistemi 

ile ön plana çıkan firmada organik üretim için 

GOTS ve OCS sertifikaları,  ekolojik üretim için 

OEKO-TEX  STANDART 100  sertifikası;  SEDEX 

ÜYELİĞİ ve BSCI,  GREEN ENERGY belgesi bu-

lunmaktadır.

Öztaş Socks was established in 1958 and has 

been one of the leading companies in the socks 

industry for the last 60 years. The company has 

been growing consistently with its successful 

management of 22.000 m2 area, strong capital 

structure, state-of-art technology, leadership in 

information technologies and consideration of 

customer inclinations. Exporting to the Europe, 

Britain and the US markets with its 600 em-

ployees, Öztaş Socks has production and export 

capacity of 45 million pairs of men, women, chil-

dren, baby socks and panties yearly. The com-

pany has ELEGANT and ÖZTAŞ brands. Stand-

ing out with its quality and quality management 

system, the company has GOTS and OCS certifi-

cates for organic production, OEKO-TEX STAN-

DART 100 certificate for ecological production, 

SEDEX membership, BSCI and GREEN ENERGY 

certificates.

ÖZTAŞ ÇORAP A.Ş.

Sanayi Mh. Hoşdere Bahçeşehir Yolu No: 8 Esenyurt / İST. - TUKREY - 34538

+ 90 212 672 81 70 • ilker.oztas@oztas.com • www.oztascorap.com.tr

İLKER ÖZTAŞ - GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER

oztassocks oztassocks Öztaş ÇorapÖztaş Çorap



Paktaş Çorap’ın temelleri 1959 yılında atılmış 

olup, şuan 2. ve 3. Kuşak yönetim kadrosu ile 

devam etmektedir. Her yıl yaz ve kış olmak 

üzere 2 koleksiyon hazırlanmaktadır. 1959 yı-

lından bu yana Türk tekstil ve örme endüstri-

sinde hizmet veren Paktaş Çorap, 10.000 m2 

kapalı üretim tesisi ile önemli ölçüde bir üretim 

yapmaktadır. 

Firma bay-bayan, çocuk çorabı ve tayt üreti-

minde yıllık 21.600.000 çiftlik bir üretim kapa-

sitesine ulaşmıştır. 230 kişinin istihdam edildiği 

Paktaş Çorap aynı zamanda güçlü bir fason or-

ganizasyon alt yapısı vardır. Markaları Paktaş, 

Aristokrat ve Soho’dur. Firma BSCI, SEDEX, 

ISO sertifikalarına sahiptir.

Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Hollanda, 

İtalya, Amerika, Kanada, İsveç, Norveç, Belçika,  

Avusturya, Sri Lanka, Brezilya ve Birleşik Arap 

Emirlikleri gibi ülkelere ihracat yapmaktadır.

The foundation of Paktaş Socks was laid in 

1959 and today continues forward with 2nd and 

3rd generation management team.  Two collec-

tions are prepared for summer and winter every 

year.  Since 1959, Paktaş Çorap has contributed 

to the Turkish textile and knitting industry with its 

10,000m2 closed production area which manu-

facturers a significant amount of products. The 

company has reached 21,600,000 pairs produc-

tion capacity annually in men-women, children 

socks and legging production. Paktaş Socks in 

which 230 personnel is employed has also a 

strong outsource organisational infrastructure.  

The company’s brands are Paktaş, Aristokrat and 

Soho.  The company has BSCI, SEDEX and ISO 

certificates.

It exports to countries such as Germany, France, 

Spain, England, Netherlands, Italy, USA, Canada, 

Sweden, Norway, Belgium, Austria, Sri Lanka, 

Brasil and United Arab Emirates. 

PAKTAŞ ÇORAP ve TEKSTİL  ÖRME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 16/A 34196 Yenibosna - Bahçelievler / İST. - TURKEY

+ 90 212 639 51 67 • ahmet@paktassocks.com • www.paktassocks.com

AHMET REŞİT – SATIŞ PAZARLAMA UZMANI / SALES & MARKETING SPECIALIST  

paktassocks paktas_socks paktassockspaktas sockspaktass



Sefa Dalbudak,  1987 yılında yurtiçine çorap sa-

tışı yaparak sektöre ilk adımını atmış ve 1998 yı-

lında Dalbudak Çorap San. ve Tic. Ltd. Şti adıyla 

çorap imalatı konusunda fabrikalaşma sürecini 

başlatmıştır. Firmada bay (soket, patik, çarık), 

bayan (soket, patik, çarık), çocuk, bebek, (külotlu 

çorap hariç, ince çorap hariç) leging, ürün grup-

ları bulunmaktadır. Firma toplam 7.000 m2 kapalı 

alanda, yıllık ortalama 18,5 milyon çift üretim ka-

pasitesi ile üretim yapmaktadır. 

Firmada kalite belgesi ve sertifika olarak OH-

SAS, İSO 140001, İSO 9001, EKOTEKS, OCS, 

BSCI ve SEDEX bulunmaktadır. Ayrıca Firma 

Naturaline denetimine ve Organik denetime tabi-

dir ve organik ürün üretimine başlamıştır.

Firma İspanya, İtalya, İngiltere, Amerika, İsveç, 

İsviçre, Almanya, Belçika ve Norveç’e ihracat 

yapmaktadır. Amerika’ya ihracatın yeni başladığı 

belirtilmektedir.

In 1987, Sefa Dalbudak took his first step in the 

sector by selling socks domestically, later in 1998 

he founded his own socks manufacturing fac-

tory under the name Dalbudak Socks Inc.and 

Trade Ltd. The company has men (socket, boo-

tie, cutting curb), women (socket, bootie, cutting 

curb), children, baby (except pantyhose and thin 

socks) product groups.  The company manu-

factures with an average of 18.5 million pairs 

capacity per annum in a 7,000 m² closed area.  

The organisation has OHSAS, ISO 140001, ISO 

9001, EKOTEKS, OCS, BSCI and SEDEX certifi-

cates.  Furthermore, the company is subjected 

to Naturaline audits and Organic audits as they 

have started organic product manufacturing.

The company exports to Spain, Italy, England, 

USA, Sweden, Switzerland, Germany, Bel-

gium and Norway.  Exports to America has 

recently begun.  

SEV-AL ÇORAP SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Adnan Kahveci Mh. Harbiye Cd. No. 28 / İST. - TURKEY 34528

+ 90 212  855 1615 • sevgi@sev-alsocks.com • www.sev-alsocks.com

SEVGİ DALBUDAK – GENEL MÜDÜR YARD. / ASSİSTANT GENERAL MANAGER



 Şerif Çorap 1957 yılında kurulmuştur. Firma, 

pamuklu bay-bayan ve çocuk çorabı üretimin-

de faaliyet göstermektedir. Ürünlerini 1989 

yılında yurtdışına ihraç etmeye başlamıştır. 

Şerif çorapları en ileri teknolojiyle 7000m² ka-

palı alanda üretim yapmakta ve dünyadaki tek-

nolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. 

Üretimde pamuk, akrilik, kaşmir, yün, mpdal, 

bviscon, tactel, flosche, bambu ve organik pa-

muk kullanılmaktadır. 

Firmanın SEDEX, BSCİ ve EKOTEKS, NBC UNI-

VERSAL, DISNEY, PRIMARK  kalite sertifikaları  

bulunmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi 20 milyon 

çift çoraptır.

Firmanın pazarları Almanya, İngiltere, Avustur-

ya, Hollanda, İtalya, Belçika, İsviçre, Hırvatistan, 

Polonya, İsveç ve ABD ülkeleridir.

Şerif Socks was founded in 1957. The com-

pany is active in cotton men-women and chil-

dren socks production. It started to exporting its 

products in 1989.  Şerif Socks manufactures in 

a 7,000 m² closed area with the most advanced 

technology and closely follows global techno-

logical improvements. Cotton, acrylic, cashmere, 

wool, modal, viscon, flosche, bamboo and or-

ganic cotton are used in production.

The company has SEDEX, BSCI and EKOTEKS, 

NBC UNIVERSAL, DISNEY, PRIMARK quality 

certificates. Its annual production capacity is 

20 million.

The company exports to Germany, England, 

Austria, Netherlands, Italy, Belgium, Switzer-

land, Croatia, Poland, Sweden and USA coun-

tries.

ŞERİF ÇORAP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Terazidere Mh. Güneş Cd. Sinan Sk. No: 3 Bayrampaşa 34160 / İST. - TURKEY

+90 212 526 42 42 • tarik@serif.com.tr • www.serifsocks.com

TARIK PAKER – FİRMA SAHİBİ / COMPANY OWNER



TEKSTÜRE CORAP SAN. TİC. A.Ş. 

Cevizlibağ Yılanlı Ayazma Yolu No: 20 Topkapı 34020 / İST. – TURKEY

+ 90 212 482 10 33 • beysun@teksture.com.tr • www.italiana.com.tr

BEYSUN GÜLSÜM SÖNMEZÖZ – DIŞ TİCARET MÜDÜRÜ / EXPORT MANAGER

Türkiye’nin sayılı Naylon kadın çorabı üreten fir-

malarından olan Tekstüre Çorap, 1977 yılında 

İstanbul’da kurulmuştur.  Fabrika  250 çalışanı 

ile 8.200 m2 açık alan üzerine, 14.300m2’lik ka-

palı üretim alanında faaliyet göstermektedir. Fir-

ma kadın, çocuk ve bebek çorapları üretmekte-

dir. Ürün grupları;  külotlu, jartiyersiz, tayt, dizaltı 

ve patik çoraplarıdır. Yıllık  50 milyon çift çorap 

üretimi yapılmaktadır. 

Firma üretiminin %50’sini ağırlıklı olarak İngilte-

re, İspanya, Fransa ve  Hollanda’ya ihrac etmek-

te, diğer %50 ‘sini kendi markası olan “ITALIA-

NA” için üretmektedir. Yıl içinde en az iki kere 

kolleksiyon çıkartmakta ve müşterileri için özel 

ürünler tasarlamaktadır.

Sedex, BSCI ve müşterilerin kendi özel denetim-

lerine tabi olan firmanın auditleri bulunmaktadır.

Tekstüre Socks founded in 1977, is one of the 

few company that produces nylon lady socks in 

Turkey.  The company operates with 250 work-

ers at an open area of 8,200m² and a closed 

area of 14,300m² closed area.   The company 

manufactures products for women, children 

and baby socks.  The company product range is 

pantyhoses, non-suspender, legging, knee-high 

and bootie socks.  It produces 50 million pairs 

socks annually.

The Company exports 50% of production 

mostly to England, Spain, France and Neth-

erlands and it produces the other 50% for its 

own brand “ITALIANA”. It releases at least two 

collections in a year and designs special prod-

ucts for customers.

The company has SEDEX and BCI certificates.  

Furthermore, the company is subjected to its cli-

ent’s special audits.  Teksture Çorap italianacorap



TEMPO DIŞ TİC. VE TEKSTİL SAN LTD ŞTİ.

Mahmutbey Mh. Ordu cd. No: 42 Tempo Plaza 34218 Bağcılar İST. / TURKEY

+90 212 446 36 36 • info@tempoteks.com • www.tempoteks.com

OSMAN ŞAHBAZ – YÖNETİM KURULU BAŞKANI / CHAİRMAN

Tempo Dış Ticaret, 1960 yılında İstanbul’da ku-

rulmuştur. Firma bay-bayan ve çocuk çorapları 

üretmektedir. 13.200 m2 kapalı alandaki modern 

tesisleri, 2.900 m2’ye varan açık alanıyla Türki-

ye çorap sektörünün güçlü kuruluşları arasında 

yerini almaktadır. Firmada, yılda 15 milyon çift 

çorap üretilmektedir.

Firmanın kalite belgesi ve sertifikaları ISO 9001 

(2008) ve BSCI, SEDEX bulunmaktadır. Firma-

nın İsveç, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, 

Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya 

ve Macaristan’a ihracatı bulunmaktadır. 

Tempo Foreign Trade was founded in Istanbul, 

in 1960. The company manufactures socks for 

men-women and children.  It is among the most 

powerful sock sector companies with modern 

facilities in a 13,000 m² closed area and a 2,900 

m² open area. The company produces 15 million 

pairs socks per annum. It has ISO 9001 (2008) 

and BSCI, SEDEX quality certificates. The com-

pany exports to Sweden, Denmark, England, 

France, Germany, Romania, Czech Republic, 

Slovakia, Poland and Hungary. 



ULAŞ ÇORAP TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

Akçaburgaz Mah. 165. Sk. No: 10-12 Kat: 4  Esenyurt / İST. - TURKEY

Tel. : + 90 212 458 85 58 • niyazi@ucssocks.com.tr 

www.ucssocks.com.tr • www.ucssocks.ru • www.ulascorap.com

®

S O C K S

NİYAZİ ŞAHİN – FİRMA SAHİBİ / COMPANY OWNER

1995 yılından bu yana çorap üretim sektöründe 

yer alan UCS SOCKS; 6.000 m2 kapalı alanı, 

ileri teknoloji kullanımı ve tecrübeli personeli ile 

sektörün öncü kuruluşlarından biridir. Firmada 

100’ün üzerinde çalışan personel ile aylık 1 mil-

yon çift çorap üretilmektedir. Firma; bebek, ço-

cuk, bayan külotlu çorapları ve bay-bayan, çocuk 

ve bebek soket çorap üretimi yapmaktadır. 

Firmanın OEKO-TEX - SEDEX - BSCI sertifika-

ları mevcuttur.

İhracat yaptığı ülkeler; Almanya, Hollanda, Da-

nimarka, Norveç, İngiltere, Finlandiya, Rusya, 

Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan’dır.

Since 1995, UCS SOCK has been active in the 

socks manufacturing sector as a leading cooper-

ation with advanced technology and experienced 

personnel. The company produces 1 million pair 

of socks monthly with our 150 machines and 

over 100 employees.

It manufactures pantyhoses for babies, children 

and ladies and socket socks for men, women, 

children and babies. The company has OEKO-

TEX - SEDEX - BSCI certificates.

The company exports to Germany, Netherlands, 

Denmark, Norway, England, Finland, Russia, 

Ukraine, Azerbaijan, Armenia.

Ucs Socks Ulaş Çorap



Ultra Socks was founded in 1993.  Ever since it 

was founded customer satisfaction was a key fac-

tor in production.  Today, the company manufac-

tures with 356 latest technological machines in a 

7,000m2 closed area.  170 of these machines are 

Lonati Linto single cylinder machines.  We export 

1,250,000 pairs monthly and nearly 15,000,000 

pairs annually.  We have Estetik and Özka as our 

registered brands.  We have internationally rec-

ognized licences such as ISO and BSCI, SEDEX, 

GOST (GLOBAL ORGANIC TEXTILE STAN-

DARDS), EKOTEKS CLASS 1.

The company has ten Halliot Electronic Boarding 

Machines and three Lavatec Washing Macines in 

their quality control and packaging department.  

We sell 90% of production by export and the other 

10% to the domestic market.  We export private la-

bels to the biggest brands in the World.  We export 

to countries such as Germany, Austria, England, 

Sweden, Switzerland, Netherlands, France, Italy, 

Spain, Canada and United States of America. 

Ultra Çorap 1993 yılında kuruldu. Kurulduğu ta-
rihten itibaren daima tüketici memnuniyeti göz 
önüne alınarak üretim yapıldı. Bu gün 7000m2 kapalı 
alanda 356 adet dünyadaki en son teknolojik maki-
nelerle üretim yapmaktadır.  Bu makinelerden 170 
tanesi Lonati Linto tek silindirli makinelerdir. Ayda 
1.250.000 çift, yılda yaklaşık olarak 15.000.000 çift 
üretim ve ihracat yapıyoruz. Ultra, Ultrasox, Estetik 
ve Özka tescilli markalarımızdır. 

ISO ve BSCI, SEDEX, GOST (GLOBAL ORGANİK 
TEXTILE STANDARD), EKOTEKS CLASS 1 gibi ulus-
lararası geçerliliğe sahip lisanslarımız vardır.

Kalite kontrol ve paketleme departmanımızda 10 adet 
Halliot Electronic Boarding Machines ve 3 adet La-
vatec Washing Machins bulunmaktadır. Üretiminin 
%90’ını ihracat ile, %10’unu iç piyasada satmakta-
yız. Dünyanın en büyük markalarına Private Label 
olarak ihracat yapıyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler 
Almanya, Avusturya, İngiltere, İsveç, İsviçre, Hollan-
da, Fransa, İtalya, İspanya, İtalya, İspanya, Kanada ve 
Amerika Birleşik Devletleri’dir.

ULTRA ÇORAP TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bakır ve Pirinçiler Sanayi Sitesi Mustafa Kurtoğlu Cd. No.6 / Beylikdüzü - İST. TURKEY

Tel. : + 90 212 875 37 22 • ultra@ultrasocks.com • www.ultrasocks.com

ÖZKAN KARACA – YÖNETİM KURULU BAŞKANI / CHAIRMAN

Ultra Socks



Socks Cluster

The Power of

İstanbul



Çoban Çeşme Mevkii Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok 

Yenibosna - İstanbul / TURKEY • projeofisi@itkib.org.tr • www.itkib.org.tr
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