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SHOEXPO’DA “SİYAH CAZİBE” RÜZGARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Shoexpo-İzmir
Ayakkabı ve Çanta Fuarı bu yıl ünlü modacı Hakan Akkaya’nın gala defilesine ev sahipliği
yapacak.
İZFAŞ tarafından bu yıl 39. kez gerçekleştirilen Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, 710 Mart 2016 tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açacak. Türk üreticilerin yabancı
yatırımcılarla buluşmasının hedeflendiği, geçen yıl 127 firmaya ve 31 ülkeye ev sahipliği
yapan fuarda ayrıca “Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması”nın da ilki gerçekleştirilecek.
“Ege Rüyası” temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın jürisinde yer alan “Modanın dahi çocuğu”
Hakan Akkaya, 7 Mart’ta yapılacak tasarım yarışması ödül töreninin ardından “Siyah
Cazibe” koleksiyonuyla yapacağı gala defilesinde, 25 tasarımını ziyaretçilerin beğenisine
sunacak. Ünlü modacı Akkaya koleksiyonunda, gizemli ve bir o kadar da şık olmanın
ayrıntılardaki boyutunu anlatarak, kadın duygularının dışavurumlarının yansımasını gözler
önüne serecek. Defilede ayrıca Akkaya’nın, Shoexpo için özel olarak tasarladığı bir tasarımı
da sergilenecek.
Fuar İzmir ile organizasyon kalitesinin arttığına dikkat çeken İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Tunçağ, Hakan Akkaya defilesinin Shoexpo için çok önemli olduğunu belirterek
“Moda ve tasarım Türkiye için çok değerli. Fason üretimden ziyade, kendimiz bu tasarımları
markalaştırarak satmaya başladığımızda gerçek kazanç sağlayabiliriz. Bu Shoexpo’da
özellikle yabancı katılımcıyı çok iyi etkileyeceğimizi düşünüyoruz. Bu çabalarımız, iç
piyasaya da yansıyacaktır” diye konuştu.
Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olacak fuarda, ayakkabı, çanta ve aksesuarları
sergilenecek. 20 bin ziyaretçinin beklendiği Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, 10
Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

Hakan Akkaya Hakkında
23 Temmuz 1982 tarihinde Ordu'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu’da
tamamladıktan sonra üniversite için Ankara'ya gitti. Ankara Bilkent Mimarlık Fakültesi'ne
başladı ancak ikinci yılında modacı olmak için ayrıldı. 19 yaşında İstanbul’a taşınan Akkaya,
İstasyon Sanat Merkezi Moda Tasarımı Bölümü'nde moda eğitimi aldı. İlk kez 21 yaşında
iken erkek ve kadın koleksiyonlarını hazırladı. İlk işi Batik Örme'deydi. Ardından Boyner
Holding ve Sarar gibi büyük markalarla çalıştı. Fabrika markası için çalışmasının ardından
Nişantaşı'nda "Hang by Hakan Akkaya" markasıyla hizmet vermeye başladı. Hakan Akkaya,
iş adamları, iş kadınları, ünlü oyuncular hatta Dubai şeyhlerinin vazgeçemediği bir modacı
haline geldi. Moda çalışmalarının yanı sıra TV 8'de yayımlanan "İşte Benim Stilim" isimli
programda jüri üyeliği yapmaktadır.

