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EVTEKS Ev Tekstili Dergisi, PARA Dergisi
tarafından EREM YAYINCILIK ve

TANITIM HİZMETLERİ’ne yaptırılmıştır.

EVTEKS ev tekstili sektör dergisinin ilk sayısından merhaba. Türkiye'nin ihra-
catında önemli paya sahip olan ev tekstili sektörü alanında yayıncılık yap-
manın mutluluğuyla sizleri ilk sayımızla buluşturuyoruz. Sektörel yayıncılıkta
28 yıllık tecrübeye sahip Erem Yayıncılık imzası taşıyan EVTEKS, ev tekstili

sektörünün tüm dinamiklerini kapsayan içeriği ile 3 aylık olarak sizlerle buluşacak.
Dergimizin zengin içeriğinde, sektörün gündem maddeleri, güncel haberler, çeşitli sek-
törel dosyalar, firma yöneticileri ve tasarımcılar ile röportajlar; yani ev tekstili sektö-
rüne dair aklınıza gelebilecek her şey yer alacak. 

İlk sayımızda; dünyanın dört bir yanından ev tekstili profesyonellerini İstanbul'da 23.
kez buluşturacak olan CNR EVTEKS Uluslararası Ev Tekstili Fuarı'na ve fuarın katılımcı
firmalarına geniş yer verdik. Türkiye ev tekstili sektörünün öncü firmalarının katılacağı,
inovatif ürünlerin birbiriyle kıyasıya yarışacağı ve trendlerin belirleneceği CNR EV-
TEKS'in bu yıl da sektörün ihracatına büyük katkı sağlayacağına inancımız tam.

Dergimiz sayfalarında yer alan, Türkiye ev tekstili sektörünün ihracatının incelendiği
dosyada; dünya sıralamasında 4. sırada yer alan, kalite standardı yüksek olan Avrupa
Birliği ülkelerinin ise ilk tercihi olan ürünlerimize yer verdik. Ev tekstilinin, yaşam alan-
larının dekorasyonunda ne kadar önemli olduğu da başka bir dosya ile sayfalarımızda
yer aldı. Firmalardan haberlerin geniş yer bulduğu dergimizde; özellikle Ar-Ge çalış-
malarına ve inovatif ürünlere ağırlık verdik. Firma, birlik ve derneklerin yatırımları, ih-
racat hamleleri de dergimizde kendine yer edindi. Türkiye ev tekstili sektörünün iler-
lemesinde inovasyonun öneminin farkındayız ve yenilikçi ürünlerle sektörün dünya
arenasında daha da güçleneceğini düşünüyoruz.

Dergimizin bu sayısında; küçük bir işletme olarak yola çıkan, bugün Vanelli markası
ile yıllık 40 milyar dolarlık ihracata imza atan Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Erol Türkün'den başarı hikayesini dinledik ve kendisiyle ev tekstili sektörünü konuştuk.
2017 yılında Türkiye'de mağazalaşmaya başlayacak olan ev tekstili markası Bella Mai-
son'un kurucusu Muhammed Tan'dan şirketlerinin Isparta'dan Cezayir'e uzanan hika-
yesini, Türkiye'ye dönüşlerini ve yeni markalarının konseptini dinledik. Süper Tekstil
Genel Müdürü Mehmet Yasubuğa ile Türkiye ev tekstili sektörünün önde gelen firma-
larından Süper Tekstil'in faaliyetlerini ve ev tekstili ihracatımızın daha da artması için
yapılması gerekenleri konuştuk. IKEA'nın ilk Türk tasarımcısı olan ve tasarladığı ev
tekstili ürünleri 2017 Haziran'ında dünya genelinde satışa sunulacak olan Pınar De-
mirdağ ise bize IKEA ile olan çalışmasını ve tasarımlarını anlattı. Hollanda'da çalış-
malarına devam eden Demirdağ, dergimize tasarımcı-endüstri ilişkisine dair dene-
yimlerini de aktardı. Sektöre ışık tutan röportajlarımıza, ilerleyen sayılarımızda da de-
vam edeceğiz.

Türkiye ev tekstili sektörüne başarı dileklerimizle, iyi okumalar...

İlhan EREM
ilhan.erem@eremyayincilik.com

Merhabalar…

EVTEKS
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Türk ev tekstili sektörü, kaliteli ürünleriyle AB
ülkelerinin en büyük tedarikçisi konumunda. İhracat

fazlası veren sektör, markalaşmaya odaklanıyor.
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İnovatif ürünler yabancı 
alıcılara sunuluyor
EVTEKS fuarında ev tekstili sektörüne ait binlerce
ürün sergilenirken, bu yıl da inovatif ürünler bir-
birleriyle yarışacak. 
Fuarda yanmaz kumaşlardan ısıyı tutan kumaş-
lara, toz ve leke tutmaz kumaşlardan organik ku-
maşlara kadar pek çok teknik tekstil ürünü ser-
gilenecek. İnovatif ev tekstili ürünleri yabancı alı-
cıların beğenisine sunulacak. 
Fuara; perde, döşemelik kumaş, yatak odası ve
uyku ürünleri, mutfak ve yemek odası tekstil
ürünleri, banyo ürünleri, halı ve yer kaplama-
ları, tekstil hammaddeleri ve dekorasyon alan-
larında faaliyet gösteren çok sayıda firma ka-
tılacak.

6 FUAR

23. CNR EVTEKS Uluslararası Ev Tekstili Fuarı, 16 Mayıs’ta yerli 
ve yabancı sektör profesyonellerine kapılarını açıyor.

Ev tekstili profesyonelleri 
23. kez CNR EVTEKS’te

EVTEKS ev tekstili sektör dergisi

Katılımcılarına yeni ürünlerini sergilenme,
yeni pazarlar oluşturma, dünyaya açıl-
ma, ihracat hacmini geliştirme gibi bir-
çok olanak sağlayan; Türkiye’nin en bü-

yük ev tekstil fuarı EVTEKS Uluslararası Ev Tekstili
Fuarı, CNR Expo Yeşilköy’de gerçekleşecek. Tür-
kiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği
ile CNR Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen; dünyanın
en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan EVTEKS,
bu yıl 16-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında 23. kez
kapılarını açacak. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da
dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin ajanda-
sında yer alan EVTEKS Uluslararası Ev Tekstili
Fuarı, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayacak.
160 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuara
yaklaşık bin yerli ve yabancı marka katılacak. 

CNR EVTEKS’te
yanmaz
kumaşlardan ısıyı
tutan kumaşlara,
toz ve leke tutmaz
kumaşlardan
organik kumaşlara
kadar pek çok
teknik tekstil ürünü
sergilenecek.



Dev perakendeciler 
EVTEKS’e katılıyor
Perapost Dergisi ve CRIF araştırma şirketi tarafın-
dan yapılan, Türkiye’nin en büyük 100 perakende
şirketinin belirlendiği “Türkiye’nin 100 perakende
şirketi” listesi yıl başında yayınlanmıştı. BIST’te iş-
lem görmeyen firmalar için şirketin kendi beyan-
ları ya da web sayfalarında açıklamış oldukları fi-
nansal tablolardan, BIST firmaları için ise kamuo-
yuna açıklanan finansal verilerden derlenerek ha-
zırlanan bu listede yer alan 100 şirketten 4’ü ise
CNR EVTEKS katılımcılarından oluşuyor. 
Özdilek, Taç-Linens, Karaca ve Sarar açıklanan lis-
tede ilk 100’e giren firmalardan. Özdilek, Taç-Li-
nens, Karaca ve Sarar; sektörün diğer öncü mar-
kaları gibi fuarda yeni ve seçkin ürünleri ile göz
dolduracak.

Dünyanın gözü EVTEKS’te
Fuara alım heyeti gönderecek ülkeler şöyle ise:
Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Azerbay-
can, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Bulgaristan,
Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fas, Finlan-
diya, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere,
İran, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya,
Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Litvanya,
Lübnan, Macaristan, Mısır, Moldova, Norveç, Öz-
bekistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya,
Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna,
Umman, Ürdün, Yunanistan.

7FUAR
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Perdelik kumaşta sanat yaratan 
CNR EVTEKS’te

Perde, tül ve döşemelik kumaş
alanlarında uzmanlaşan Persan,
ürettiği koleksiyonlarda yer alan

binlerce kumaş ile; birbirinden şık perde
ve tül modelleri tasarlıyor. 1975’te kuru-
lan firma üretim kalitesinden ödün ver-
miyor. 
Persan’ın İstanbul’daki 7 mağazası bulu-
nuyor.  Persan, mağazalarının yanı sıra;
Türkiye genelindeki 33 bayiliği, 35 corner
mağazası ve yurt dışı satış noktalarında
da hizmet veriyor.
Persan’ın perdelik ve döşemelik kumaşı
sanata dönüştüren ürünleri, CNR EV-
TEKS İstanbul Uluslararası Ev Tekstili
Fuarı’nda yerini alacak. Yeni koleksiyon-
larını CNR EVTEKS’te ev tekstili sektörü
profesyonellerinin beğenisine sunacak
olan Persan; 4.Hall’de 4-E01 numaralı
stantta yer alacak. 

Aqua ve denim
renkler

Desen ve doku
olarak çok çeşitli

kumaşların bir araya
geldiği; Denim

Koleksiyonu’nda
ağırlıklı olarak

denim ve aqua
renklerinin tonları
kullanılmış. Şık bir

etki bırakan eskitme
efektli kadife

döşemeliklere ise
emprime baskılı
pano perdelikler

zarafetle eşlik
ediyor.

Modern, şık, elegan…
Persan’ın 2017
koleksiyonlarından Bolkar’da;
büyük geometrik desenli
perdelik, saten zemini ile
farklılaşıyor. Yüzde 100 ipek
üzerine geometrik desenli
bordür nakışlı perdelik,
koleksiyonun tüm parçalarıyla
kombinlenebiliyor. Bal peteği
motifleri ve kübik desenleriyle
öne çıkan döşemeliklere ise
tarama efektli yeni düz
kumaşlar eşlik ediyor. Varak
baskılı, yıpranmış efekti
verilmiş şönil döşemelik,
dokunma hissi uyandıran
yumuşacık bir yapıya sahip.

Perde, tül ve döşemelik kumaş alanında sektörün 
öncü firmalarından olan Persan, yeni koleksiyonlarını 

EVTEKS’te beğeniye sunuyor.
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Bünyesinde yer alan Sarev markası ile ev tekstilinin öncülerinden 
olan Sarar Şirketler Grubu, CNR EVTEKS’te yerini alıyor.

Sarar Şirketler Grubu bünye-
sinde yer alan ev tekstili
markası Sarev; 70 yıllık Sa-

rar tecrübesi ve kalitesi ile Eski-
şehir’de üretim faaliyetlerini sür-
dürüyor. 
Tasarım, kalite ve inovasyonun bir
araya geldiği koleksiyonların yanı
sıra; üretim tesisinde Avrupa ve
ABD’den sektörün dünya marka-
larına fason üretim de yapılıyor.
Sarev’in koleksiyonlarında nevre-
sim ve pike takımları, yatak örtü-
leri, yorgan, yastık, alez, havlu,
bornoz, battaniye ile koltuk örtü-
leri bulunuyor. 
Türkiye’nin en büyük perakende-
cilerinden olan Sarev; yeni kolek-
siyonlarını ev tekstili sektörünün

gün sayarak beklediği CNR EV-
TEKS Uluslararası Ev Tekstili Fua-
rı’nda sergiliyor. Sarev, fuar bo-
yunca 1 Hall’de 1-BO2 numaralı
stantta yer alacak.

Geniş ürün yelpazesi 
konsept mağazalarda
Yüzde 100 pamuklu, antibakteri-
yel ve çekmezlik özelliği sağlayan
sanfor uygulamasıyla rakipleri
arasından sıyrılan Sarev ürünleri;
Türkiye’nin farklı noktalarında 15
konsept Sarev mağazası ile kor-
ner Sarar mağazalarında müşte-
rileriyle buluşuyor. Sarev ev teks-
tili ürünlerine, web sitesi üzerin-
den online alışverişle ulaşmak da
mümkün. 

Yüzde yüz pamuktan üretilen Jungle Saten Nevresim
Takımı; reaktif boyama ile solmazlık garantisi, sanforized
kumaş ile çekmezlik garantisi veriyor.

Chick Percale Bebek
Yatak Seti; soft
pembe ve soft mavi
seçenekleri ile
bebeklere hitap
ediyor. 9 parçadan
oluşan sette;
nevresim kılıfı,
yorgan, çarşaf, baş
ve yan koruma
minderleri, uyku
yastık kılıfı ile
dekoratif yastık
bulunuyor.

yeni koleksiyonlarını 
fuarda sergileyecek
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Yaşam alanlarına estetik katan ürünleriyle dikkat çeken Lucky Art, 
özel tasarımlı koleksiyonlarıyla CNR EVTEKS’te yer alacak.

özel tasarımlarıyla 
şıklık ve estetik getiriyor

Lucky Art; salon takımların-
dan aydınlatma aksesuarla-
rına, ev tekstilinden mutfak

ve banyo ürünlerine kadar geniş
bir yelpazede yaşam alanlarını es-
tetik kılacak ürünler tasarlıyor.
Lucky Art’ın ev tekstili ürünleri
arasında havlu, yastık, örtü, önlük
ve paspas bulunuyor. Özel tasarım

koleksiyonlarını CNR EVTEKS
Uluslararası Ev Tekstili Fuarı’nda
sergileyecek olan Lucky Art; fuar
süresinde 3. Hall, 3-A03 numaralı
stantta olacak.

Farklılık yaratan tarz 
ve zengin ürün gamı
90’lı yılların başında perakende

mağazacılığa başlayan
Star Dekor; Luck Art
markasıyla dekorasyon
alanında etkinliğini his-
settiren bir firma ve bu-
gün 12 binin üzerinde
zengin bir ürün gamına
sahip. Lucky Art ürünleri;
İstanbul, Ankara, Bursa
ve Konya’da bulunan
toplam 9 mağaza ve top-

1984 yılında Denizli’de üretim
faaliyetlerine başlayan Gönül
Tekstil, yeni ürünlerini CNR

EVTEKS Uluslararası Ev Tekstili
Fuarı’nda sergileyecek. Kaliteyi,
rekabetçi fiyatlarla; zamanında
teslim ve müşteri memnuniyetiyle
sunmayı ilke edinen firma, fuar

süresinde 9. Hall’de D03 numaralı
stantta yer alacak. Gönül Teks-
til’in ürün gamında ise şu ürünler
yer alıyor: bornoz, havlu, otel &
spa tekstil ürünleri, bebek ve ço-
cuk ürünleri, kumaş, promosypn
tekstil, süprem örme çarşaf, pas-
pas, t-shirt.

tan bayii ağı ile yaşam alanlarına ulaşıyor. Luck
Art, İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan 7 bin 500
metrekarelik alana sahip deposunda ürün tedarik
hizmetine devam ediyor. Farklılık yaratan tarzı ve
zengin ürün gamıyla, global bir marka olma yolun-
da ilerleyen firma; özel tasarım koleksiyonlarıyla
yaşam alanlarının her noktasını daha keyifli hale
getiriyor.

Denizli’de bornoz, havlu, otel & spa ürünleri
gibi gruplarda üretim yapan Gönül Tekstil,
ürünlerini CNR EVTEKS’te beğeniye sunacak.

Denizli havlusunu 
beğeniye sunuyor
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Ev tekstilinin en önemli markalarından olan Karaca Home, trend 
ve fark yaratan ürünleriyle CNR EVTEKS’e katılacak.

Türkiye ev tekstilinin en önemli
isimlerinden olan Karaca Home,
CNR EVTEKS Uluslararası Ev

Tekstili Fuarı’nda yeni ürünlerini sergi-
leyecek. 
Trend yaratan ürünlerini, ev tekstili pro-
fesyonellerine sunacak olan Karaca Ho-
me’un yeni koleksiyonu, ilgilileri tarafın-
dan merakla bekleniyor. Karaca Ho-
me’un ürün gamında; nevresim takım-
ları; uyku setleri, battaniye, yorgan, yas-
tık, pike gibi yatak odası ürünleri; havlu,
bornoz, paspas gibi banyo ürünleri; ma-
sa örtüsü ve peçete gibi mutfak ürünleri
yer alıyor. 
Karaca Home koleksiyonlarında, evle-
re şıklık getiren ve dekorasyonu ta-
mamlayan aksesuarlar bulunuyor.
Sofra sunum aksesuarları, şamdanlar,
biblolar, vazolar, çerçeveler; Karaca
Home’un aksesuar grubu ürünlerin-
den bazıları.

Kısa sürede
liderleşti
1973 yılında cam dekor atölyesi olarak
yola çıkan Karaca, yıllar içerisinde; por-
selen, çelik tencere, yemek takımları,
dekorasyon ürünlerini yelpazesine kattı
ve alanının en büyük firmalarından ol-
du. Züccaciye sektörünün dev markası
Karaca, 2012 yılında ev tekstili sektö-
ründeki yeni markası Karaca Home ile
girdi. 
Karaca Home, kısa sürede ev tekstili
sektörünün liderlerinden biri oldu. Ma-
ğaza ve bayilik ağını her geçen gün ge-
nişleten Karaca Home’un Türkiye ge-
nelindeki 11 mağazasının yanı sıra
100’ü aşkın corner mağazası ve bayili-
ği bulunuyor.

Karaca Home’dan 
masalsı yolculuk…
Karaca Home, İlkbahar-Yaz
sezonunda, müşterilerini
masalsı bir yolculuğa davet
ediyor. Koleksiyonun çıkış
noktası ise Endülüs kültür ve
mimarisi ile Fas. İhtişam ve
mütevazilikle ustaca birleşen
Fas; koleksiyonun renklerine
ve dokularına ilham kaynağı
oldu. Karaca Home, İlkbahar-
Yaz ürünlerinden; yüzde 100
pamuktan üretilen
Marrakesh Ranforce Çift
Kişilik Nevresim Takımı’nda
Endüsülüs kültürünün izleri
göze çarpıyor.

Karaca Home, İlkbahar-Yaz
Sezonu’ndan; Della Mavi Saten Çift

Kişilik Nevresim Takımı.
Karaca Home Daily Ethnic 

Ecru - Koyu Bej Aile Banyo Seti.

Home, bu yıl da 
trend yaratacak
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Organik maddeler kullanarak üretimini gerçekleştiren Altınbaşak 
Tekstil, insan sağlığına son derece önem veriyor.

Doğal ve dayanıklı 
ev tekstili: 

Denizli’de 1971 yılından beri ev
tekstili sektöründe faaliyet gös-
teren Altınbaşak Tekstil; havlu,

bornoz, nevresim takımları, uyku setle-
ri, baskılı ve baskısız kumaş çeşitleri
üretimi yapıyor. Üretiminin yüzde 50’si-
ni ihraç eden Altınbaşak, yeni koleksi-
yonlarıyla CNR EVTEKS Fuarı’nda 1.
Hall’de E18 numaralı standta yer ala-
cak. 30 bin metrekareye ulaşan kapalı
alanında üretim faaliyetlerini sürdüren
firma; bölge bayileri ve online satış ile
yurt içi satışlarını gerçekleştiriyor.

İleri teknoloji ve 
dayanıklılık testi
Ürünlerinde birinci sınıf iplik kullanan
Altınbaşak Tekstil, haşıl işleminde yüz-

de yüz organik maddeler  ile ipliğin da-
yanıklılığını artırıyor. 

Kansorejen maddeler
kullanılmıyor
Yüksek teknoloji olan havalı tezgah ma-
kinalarıyla ve özel tasarlanmış tarak
sistemi ile ipliğe zarar vermeden itinay-
la dokuma işlemi yapılıyor ve alerjik &
kansorejen etkisi bulunan maddeler
kullanılmıyor. 
İnsan sağlığına son derece önem veren
Altınbaşak Tekstil, PH 5.5 değerinde
üretim gerçekleştiriyor. Baskıdan çıkan
kumaşlar; sürtme, yıkama haslıkları,
beyazlık, kirletme, çekmezlik, tiftikleme,
peeling, yırtılma dayanıklılığı gibi test-
lerden geçiyor.

Perdelik kumaş üretim ve pazarla-
masında 30 yılı aşkın süredir faa-
liyet gösteren, Türkiye’nin önde

gelen ev tekstili firmalarından olan Kö-
seoğlu; CNR EVTEKS Uluslararası Ev
Tekstili Fuarı süresince 5. Hall’de D09
numaralı stantta yer alacak. 50’yi aşkın
ülke ile dış ticaret gerçekleştirerek ülke
ekonomisine katkıda bulunan firma; ge-
lişmiş batı ülkelerinin yanı sıra Asya, Or-
tadoğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu As-
ya ülkelerine de ihracat yapıyor. 2004 yı-
lı itibariyle, günümüzün en modern ma-
kineleri ile donatılmış olan Çorlu ve Ak-
yazı tesislerinde dünya standartlarında
üretim yapan firma, modern ve klasik

tarzdaki geniş ürün yelpazesi ile her tür-
lü müşteri ihtiyacını karşılıyor.

Dekoratif ürünler ile 
perakendeye hızlı giriş
Köseoğlu, tüm koleksiyonlarını teknolojik
gelişmeleri ve güncel tasarım trendlerini
takip ederek kendine özgü, güçlü AR-GE
çalışmaları ile hazırlıyor. Moderona mar-
kası ile son yıllarda perakende sektörü-
ne de hızlı bir giriş yapan Köseoğlu; de-
koratif ev ürünleri segmentindeki tem-
silcisi olan markanın İstanbul’un en
prestijli AVM’lerinde başlayan serüveni-
ni, yurt dışından gelen bayilik talepleriyle
ülke dışına da taşıdı.

Köseoğlu, modern ve klasik tarzdaki geniş 
ürün yelpazesiyle CNR EVTEKS 

katılımcıları arasında dikkat çekiyor.

Dünya standartlarında üretim
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71 yıllık tecrübenin 
kumaşa yansıması: 

Döşemelik kumaş, perde ve tül
gruplarında üretim yapan Rekor
Dokuma; CNR EVTEKS Uluslar-

arası Ev Tekstili Fuarı süresince 4. Hall
- D07 numaralı stantta ev tekstili pro-
fesyonellerini ağırlayacak. 1946 yılında
kurulan firma, iki tesis ile üretimine
devam ediyor. Rekor Dokuma, 71 yıllık
tecrübesi, tüm faaliyetlerinde kullandı-
ğı ileri teknolojisi ve eğitimli genç di-
namik kadrosu ile yılda 8 milyon 400
bin metre kumaş üretme kapasitesine
sahip. 

Bedelsiz desen hizmeti
Kendi bünyesinde yıllık bin 800 ton şö-
nil ve fantezi iplik üretimi, armürlü ve
jakarlı dokuma, iplik ve kumaş boyama
prosesleri ve tüm apre işlemlerini ger-
çekleştiren firma; iplik, boya, dokuma
ve apre proseslerinin her aşamasında

kendi laboratuvarlarında analiz yapabil-
me imkanına sahip. Tüm işlemlerini tek
çatı altında toplayan Rekor Dokuma,
son teknoloji ile donatılmış Ar-Ge, tasa-
rım bölümleri ve bilgisayar destekli sis-
temlerin kullanılmasıyla sürekli değişen
dünya trendlerini de takip ediyor. Firma,
desen ve renk kombinasyonlarında çe-
şitlilik yaratılması, müşterilerine bedel-
siz desen yapma hizmeti vermesi, her-

kese uygun fiyat ve geniş kalite yelpa-
zesi sunabilmesi ile öne çıkıyor.
Hem iç pazara hem de dış pazara yö-
nelik satış yapan Rekor Dokuma; dünya
çapında 50 ülkeye ihracat gerçekleşti-
riyor. Firmanın Türkiye’de İstanbul, Bur-
sa, İnegöl, Ankara, İzmir, Antalya ve
Bodrum’da; Avrupa’da ise Londra’da
bulunan kendine ait toplam 9 mağaza-
sın bulunuyor.

Perdelik kumaş alanına faaliyet
gösteren ve üretiminin yarısın-
dan fazlasını ihraç eden Ahsen

Tekstil, CNR EVTEKS’te ürünlerini sek-
tör profesyonelleriyle buluşturacak.
Ahsen Tekstil, fuar süresince 5. Hall’de
A04 numaralı stantta yer alacak. 1974
yılından bu güne dek tasarım, üretim
ve satış alanında hizmet veren Ahsen
Tekstil, üretimini Bursa’daki iki ayrı te-
sisinde gerçekleştiriyor. 
Desen atölyesinde oluşturulan özgün
tasarımlar, özel renk laboratuvarlarında

hassasiyetle çalışılarak üretim tesisle-
rinde satışa hazır hale geliyor. İstan-
bul’daki genel merkezinde ise yurtiçi ve
yurt dışı satış koordinasyonunu yapı-
yor. Firmanın yıllarla birlikte oluşan ge-
leneğinde; desende yenilikçilik, kalitede
en iyi olmak ve özgünlük yer alıyor.
Yurtiçi ve yurt dışında bayilikler veren
firma, iki marka adı altında faaliyetlerini
sürdürüyor. Telamor ve Nenis markala-
rı; birbirinden farklı özgün desenleri,
kalifiye müşteri temsilcileri ile müşte-
rilere ulaşıyor.

Desende yenilikçilik odağında üretim 
faaliyetlerini yürüten Ahsen Tekstil, CNR EVTEKS’te

yeni pazarlar ile buluşacak.

Özgün desenler Ahsen Tekstil’de

Döşemelik kumaş, perde ve tül gruplarındaki üretimini dünya 
çapında 50 ülkeye pazarlayan Rekor Dokuma; CNR EVTEKS’e katılıyor.



Bella Maison Yönetim
Kurulu Başkanı
Muhammed Tan 
ile hedeflerini
konuştuk.
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Ev tekstili pazarında yeni 
oyuncu: BELLA MAISON



Türkiye’ye gelme kararını nasıl aldınız?
Yaklaşık 4 yıl önce Cezayir’deki işlerimiz dolayı-
sıyla burada bir ihracat ofisi kurmuştuk. Ceza-
yir’deki firmaların Türkiye’den tedarik ihtiyacını
karşılıyoruz. Uzun yıllardır Cezayir’deyiz ve hep
Türkiye’ye dönme hayalimiz vardı. İç piyasada ya-
tak toptancılığına başladık. Ardından gündemimi-
ze ev tekstili girmeye başladı. 1 yıldır ev tekstili
yatırımımız üzerine çalışıyoruz. Bella Maison, gü-
zel ev anlamına geliyor. Bizim de güzel eve yani
Türkiye’ye dönüş yolculuğumuz.

Tasarım faaliyetlerinizi nasıl 
gerçekleştirdiniz, üretim başladı mı?
1 yıldır tasarım ve ürün geliştirme çalışmalarını
sürdürüyoruz. Kendimize ait bir tasarım ekibimiz

Cezayir’de mobilya üretimi 
yapan Tan ailesi, ev tekstili markası

“Bella Maison” ile Türkiye’ye
dönüyor.

15RÖPORTAJ

EVTEKS ev tekstili sektör dergisi

15 yıldır Cezayir'de mobilya üreten ve 40 mil-
yon TL’lik iş hacmi olan Ispartalı Tan ailesi,
Türkiye'ye “Bella Maison” markası ile geri

dönüyor. Nevresim takımı, yatak örtüsü, havlu, ev
giyimi ve çeşitli küçük dekoratif ürünler; Bella
Maison’un ürün skalasında yer alıyor. Tasarım ve
ürün geliştirme çalışmalarına 1 yıldır devam eden
Bella Maison, Türkiye’deki ilk mağazaları ile önü-
müzdeki bahar aylarında karşımıza çıkacak. Mar-
kanın kurucusu Muhammed Tan, 2017 yılında 5-
6 mağaza açmayı planladıklarını söylüyor.

Öncelikle Tan ailesini ve Cezayir’deki 
faaliyetlerinizi tanıyabilir miyiz?
Biz Ispartalı bir aileyiz. Babamın ismi Ali, eski bir
asker, sonrasında ticarete atılıyor. Ticarete mobil-
ya sektörü ile adım atıyoruz. 1990'lı yılların so-
nunda Türkiye'de kurulan mobilya üretimimiz da-
ha sonra 2000’li yıllarda yaşanan kriz nedeniyle
Cezayir’e taşınıyor. Cezayir’de kurduğumuz fabri-
ka ile üretimimiz başlıyor. Ben de Cezayir’de bir
Fransız üniversitesinden mezun olduktan sonra
ardından ABD’ye gittim. ABD’den döndükten son-
ra birkaç firmada çalışarak tecrübe edindim, te-
darik sağlayan bir firma kurdum. Burada Ceza-
yir’deki mobilya üreticilerini destekliyor; onlara
mobilya hammaddesi, yarı mamül ve aksesuar
tedariği yapıyoruz. 
Yerel üreticileri besleyen bir tedarikçi konumuna
geldik. Cezayir’de iki markamız var. Mobilya üre-
ten markamız Coccinella, uğur böceği anlamına
geliyor. Diğeri ise Cocon, o da tedarikçilik, toptan-
cılık yapan firmamız.



var. Tasarım sa-
tın almıyoruz.
Müşterilerin Tür-
kiye’de arzu etti-
ği ürünleri analiz
ederek ilerliyo-
ruz. Üretimimiz
başladı. Bizim
önceliğimiz yurt-
dışı. Cezayir’de
yakın zamanda
mağazamız açı-
lacak. Türkiye pi-
yasasında mar-
kamız konum-
landırılması ve
stratejik çalış-
malarını yürütü-

yoruz. Yakın zamanda doğru bir lokasyonlarda
netleştiğimizde Türkiye’de ilk mağazalarımızı aç-
maya başlayacağız. AVM’lerle görüşmelere de-
vam ediyoruz.

Ürün çeşitliliğiniz nasıl olacak?
Evde düşünebileceğiniz her şey mağazamızda
olacak. Evde kullandığımız nevresim takımları,
yatak örtüleri, havlular gibi tekstil ürünleri, ev gi-
yimi olarak adlandırdığımız pijama, gecelik, sa-
bahlık gibi çeşitleri içeren grup ve küçük dekoratif
ürünler yer alacak.

Cezayir ve Türkiye mağazaları ile ihracat
ürünleri farklılık gösterecek mi?
Bölgesel farklılıklar tabi ki söz konusu olacak ama

konsept olarak aynı kalacağız. 
Her ülkenin talep ettiği olmazsa olmazları var.
Bu da ürün gruplarının yüzde 15-20’sini oluştu-
ruyor, üretim ve dağıtımı buna göre gerçekleş-
tireceğiz.

Hangi pazarlarla ağırlıklı 
olarak çalışıyorsunuz?
Kuzey Afrika’da bulunduğumuz için o civardaki ül-
keleri ve Ortadoğu ülkelerini çok iyi tanıyoruz. Ku-
veyt ile bir AVM’de corner olarak ticarete başla-
dık. Bunun yanı sıra Avrupa ve ABD hedefleri ile
başladık. İngiltere ile Bella Maison ürünlerinin ih-
racatına başladık.

Türkiye’de ev tekstili sektöründeki 
diğer markalarının arasından 
nasıl sıyrılmayı planlıyorsunuz?
Türkiye’de ev tekstili sektöründe çok büyük
oyuncular var. Biz kendimize özel bir alan oluş-
turarak bu oyunun içerisinde olmak istiyoruz.
Bu markalar aynı müşteri segmentine hitap
ediyorlar. 
Biz bu müşteri kitlesinin biraz daha üstüne hi-
tap edeceğiz. Genellikle A Plus müşteri olmak
üzere B’ye de hitap eden, C’den de biraz pay
alan bir konumumuz olacak. Bu bizi onlardan
ayrıştıracaktır.

Türkiye’de ev tekstili sektörünü 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de ev tekstili sektörü yeni gelişiyor. Son
5-6 yılda markalaşma ve mağazalaşma sürecine
girildi. Biz Türk kültürü olarak evlerimize önem

veren bir yapıya sahibiz.
Bunun yanı sıra insanla-
rın evlerini dekore etme
arzusu her geçen gün
artan bir tutku haline
geldi.  
Ev tekstili sektörü evleri-
mizi dekore ettiği gibi
hediyelik eşya kültürü-
müzü de genişletti. Bir-
çok ev tekstili mağazası
bir eve ziyarete gidilece-
ği zaman hediye için ilk
uğranan yer haline geldi.
Dolayısıyla ev tekstili
sektörü bizim kültürel
yapımızla tamamen uyu-
şan bir sektör. 
Ayrıca Türkiye’de inşaat
sektörünün hareketliliği
sektörümüzün de önünü
açıyor, döşenecekler ev-
ler hiç bitmiyor.
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“Türkiye’de ev
tekstili sektörü
yeni gelişiyor.
Son 5-6 yılda
markalaşma ve
mağazalaşma
sürecine girildi.”
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Yaşam alanlarımız gün geçtikçe değerleni-
yor, dekorasyonun önemi de aynı doğrul-
tuda artıyor. Ev dekorasyonunda mobilya

seçimi kadar ev tekstili seçimi de alanın karakte-
rini belirliyor. Oturma, yatak ve yemek odası; mut-
fak, banyo gibi evimizin her alanına giren ev teks-
tili ürünlerinin seçimine ayrıca dikkat etmek ge-
rekiyor. Yaşam alanları dekore edilirken; alanın

tüm detaylarının doğru ve uyumlu bir şekilde
kombinlenmesi gerekiyor.

Doğru perde seçimi 
dekorasyonun anahtarı
Perdeler evlerin vazgeçilmez unsurlarından biri.
Ev dekorasyonunda büyük öneme sahip olan per-
deler; doğru bir seçimle yaşam alanın havasını
değiştirebilir ya da yanlış bir seçimle dekorasyo-
nunuzun sönük kalmasına neden olabilir. Perde
seçiminde özellikle mobilya ve duvar rengi etkili
olurken; trendler de seçimlerde kendini gösteri-
yor. 2017’nin perde trendlerinde öne çıkan turku-
az, mavi, bej renklerinin tonları ile yaşam alanla-
rında uyum yakalamak mümkün.  Perdelerin, mo-
bilya rengiyle kontras sağlayacak şekilde seçil-
mesi dekorasyonun anahtarlarından. 

Düz mobilya döşemeleri 
kırlentlerle hareketleniyor
Salon dekorasyonunda oturma gruplarının kuma-
şı ve deseni de önemli rol oynuyor. Mobilyalar dö-

Dekorasyonda 
EV TEKSTİLİ farkı

Ev dekorasyonunda en az mobilyalar kadar önemli olan, 
yaşam alanlarının olmazsa olmazı ev tekstili ürünleriyle evlerin

havasını tamamen değiştirmek mümkün.
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şeme kumaşlarının renk ve desenine uygun ak-
sesuarlar ile kombinlendiğinde; aksesuarların da-
ha çok öne çıktığını söylemek mümkün. Salon de-
korasyonundan ayrıntılar oldukça belirleyici. Yere
serilen bir halı veya kilim; salon dekorasyonunu-
zun en göze çarpan nesnesi olabilir. Açık renkte
ve düz desenli kumaşa sahip bir oturma grubu
daha canlı renkli ve geometrik desenleri barındı-
ran kırlentlerle hareketlendirmek mümkün. Ev
tekstili ürünleri ile yapılan ufak dokunuşlarla ya-
şam alanlarının havası tamamen değişebilir. 

Yatak odası tarzının 
tamamlayıcısı ev tekstil ürünleri
Yatak odasında kullanılan ev tekstili ürünlerinin
başında nevresim ve pike takımları, yatak örtüleri

ve perdeler geliyor. Nevresim takımları kumaş ve
dokuma özelliklerine göre ayrılırken; görsel zevke
göre de çeşitleniyor. 
Modern, klasik ya da country tarzdaki yatak odası
mobilyalarına uygun renk ve desende seçilen
nevresim takımları ile yatak örtüleri odanın deko-
rasyonunu tamamlıyor. Aynı şekilde perdeler de
genel tarza uygun seçildiğinde uyumlu bir şıklık
yakalamak mümkün oluyor. 
Ev dekorasyonu her zaman farklı fikirlere açık bir
alan. Yatak perdeleri; yatak odasının tüm atmos-
ferini değiştirirken, odaya romantik ve estetik bir
hava veriyor. Mobilya döşemesi, perde, yatak ör-
tüsü, halı ve kırlentin yanı sıra; masa örtüsü, hav-
lu ve banyo paspası da ev dekorasyonunda ol-
dukça önemli.



ZORLU TEKSTİL, inovatif
ürünlerine devam ediyor
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Zorlu Holding CEO’su Ömer
Yüngül, inovasyon ekonomisi
üreten bir grup olma yolun-

daki adımlarını güçlendireceklerini
belirterek, perakende alanında bü-
yümeye devam edeceklerini söyledi.
Yüngül, tekstilde 2016 yılı itibarıyla
ikinci Ar-Ge merkezini kurduklarını
ve Ar-Ge'lerinin teknik tekstil alanı
başta olmak üzere geliştirdiği farklı
yenilikçi ürünlerle dünya devlerinin
inovatif ortağı olmaya devam ettiği-
ni belirtti. Kendini temizleyen perde,
geri dönüştürülebilir iplik, LED ışıklı
perde ve nevresim, serin tutan nev-
resim ve pike gibi pek çok inovatif

ürünün tüketici ile buluştuğunu aktaran Yüngül,
"Anti-aging ürünler, anti-polen çalışmaları, dry to-
uch teknolojisinin nevresimde kullanımı gibi uyku
kalitesini artırmaya yönelik çok ciddi yenilikçi ça-
lışmalarımız var. Perakendeye ciddi yatırımlar
yapmaya devam ediyoruz” dedi. 

Mağazalar da yenilikten payını alacak
Yüngül, “Sadece ürün bazlı bir yenilikçilik yok, ya-
kında mağazalar bile bu değişimden payını ala-
cak. Müşterilerin kendi tasarımlarını yapabilecek-
leri, 3D gözlüklerin kullanılacağı, teknoloji ve diji-
tal uygulamalarla yepyeni bir mağazacılık anlayı-

Led ışıklı nevresim ve perde ile ev tekstilinde yeni
bir sayfa açan TAÇ INOVA; bu koleksiyonunda pastel
dokular üzerinde yaratılan renk geçişleri ve LED
teknolojisini kullanarak yaşam alanlarına ayrıcalık
katıyor. LED perdeler, nevresim takımlarının
üzerinde reflektör baskılar ve reflektör baskılı
dekoratif yastıklar koleksiyonda yer alan ürünlerin
başında geliyor.

TAÇ INOVA’nın kendi temizleyen stor perdesi,
son teknolojilerle geliştirilmiş apresi

sayesinde lekelerin üzerinde tutunmasını
önlüyor. Özellikle kış aylarında oluşan is,

mutfaktaki yemek buharı ya da stora
sıçrayabilecek sıvı lekeler sorun olmaktan

çıkıyor. Çocuk odalarında yaşanabilecek ufak
kazalar sonucu lekelenen storlar kendi

kendine kolayca temizleniyor.

şını hayata geçireceğiz" diyerek Zorlu Holding’in
gelecek planlarını aktardı. Zorlu Tekstil tarafından
üretimi yapılan başlıca markalar ise şöyle: TAÇ,
Linens, Valeron, Pierre Cardin ve Kristal.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, "Anti-aging ürünler, 
anti-polen çalışmaları, dry touch teknolojisinin nevresimde kullanımı

gibi uyku kalitesini artıracak çalışmalarımız var” diyor.
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TAÇ INOVA, 
sürdürülebilirliği destekliyor

TAÇ’ın “Doğa Bizim Evimiz” çatısı altında
sunduğu ürünler, sürdürülebilirliğe katkı
sağlayarak farklı projeleri destekliyor. Grup-

ta 4 farklı koleksiyon yer alıyor. Sürdürülebilir
okaliptus ormanlarındaki ağaçların liflerinden üre-
tilen ve sağlığa zararlı hiçbir madde içermeyen
“Tencel” koleksiyonu, ipeksi dokusuyla yepyeni bir
deneyim sunuyor. Hafif yapısı ve ipeği andıran pü-
rüzsüz dokusuyla dikkat çeken koleksiyonda; nev-
resim takımları, yastık, yorgan ve banyo grubu
ürünleri yer alıyor. Ürünlerin tamamı toksinlere
karşı test ediliyor.

Okyanusun büyüsü yatak odasında
Dünyanın en zengin tropikal su altı yaşamının
tam merkezinde yer alan Endonezya’nın Sula-
wesi Adası yakınlarında çekilen su altı fotoğraf-
ları ise “Derin Tutku” başlıklı koleksiyona ilham
veriyor.

Bu büyülü atmosferin olağanüstü etkisi rüyalara
taşınıyor. Ayrıca bu koleksiyondan alınan her ürün
Akdeniz Koruma Derneği’ne katkı sağlıyor.

TAÇ INOVA’dan güneş 
enerjisine destek
“Anadolu Orkideleri” koleksiyonu ise başta don-
durma ve salep ürünlerinde kullanılmak üzere yo-
ğun olarak toplanan anadolu orkidelerinin korun-
ması amacıyla başlatılan Akdeniz Koruma Derne-
ği Anadolu Orkideleri Projesi’ne destek oluyor.
“Güneşe Doğru” koleksiyonundan alınan ürünler
ise Young Guru Academy tarafından gelecek ne-
sillere yenilenebilir enerjiyi sevdirmeyi amaçlayan
özel bir projeye destek veriyor. Proje kapsamında
YGA gönüllüleri, lise çağındaki gençlere hem gü-
neş enerjisi teknolojilerini anlatıyor hem de bu
teknolojileri sahada uygulamalı
olarak gençlere öğretiyor.

Sürdürülebilir ormanlardaki ağaçların liflerinden
üretilen Tencel koleksiyonu;  okaliptus doğallığını
evinize taşırken, ormanlar yok olmuyor.

“Derin Tutku” koleksiyonundan,
Saten Blush Pembe Nevresim

Takımı; doğanın mükemmel renkleri
ve büyüleyici formları ile adeta bir

sanat eserini sunuyor. 

TAÇ INOVA, “Doğa Bizim Evimiz” sloganıyla sunduğu
4 koleksiyon ile sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor ve farklı 

sosyal sorumluluk projeleriyle iş birliği yapıyor.



2016 sonunda oluşturduğu Ar-Ge merkezi ile
Türkiye’nin Yerinde Ar-Ge Merkezi kurulumu

onaylanan 19’uncu kuruluşu olan Berteks’in yeni
projesi perdede gün ışığının enerjiye dönüştürülmesi.
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gün ışığını enerjiye dönüştürecek

ev tekstilini Şanlıurfa’da üretecek

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki
yatırımları artırmak için 23 ilde
başlatılan “Cazibe Merkezleri Prog-

ramı” kapsamında yer alan Şanlıurfa, dev
holdinglerin yatırım radarına girdi. 1 ay
içinde 110 yatırım başvurusu alan Şanlı-
urfa'da, Zorlu Holding 2 bin kişilik istih-
dam yaratacak dev bir ev tekstili fabrikası
kurmak için kolları sıvadı. Şanlıurfa Valisi
Güngör Azim Tuna, dev holdinglerin yatı-
rım için kendilerinden arazi tahsisi iste-
meye başladığını açıkladı. Arazi tahsisi ta-

lep eden iş adamları arasında Zorlu Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif
Zorlu'nun da olduğunu kaydeden Tuna,
süreci şöyle anlattı: “Zorlu Tekstil ev teks-
tili alanındaki üretiminin bir kısmını Şanlı-
urfa'ya taşıyacak. Üst düzey yöneticileri-
nin program ile ilgili bilgi sahibi olmadığını
gördük. OSB temsilcilerimiz yöneticilere
ve CEO'ya program hakkında sunum yap-
tı. Daha sonra bizi aradılar ve ‘karar ver-
dik' diyerek yer istediler. 2 bin kişilik bir
fabrika kurulacak.”

1 ay içinde 110 yatırım başvurusu alan Şanlıurfa'da, Zorlu Holding
2 bin kişilik istihdam yaratacak dev bir ev tekstili fabrikası 

kurmak için kolları sıvadı. 

Berteks, bakanlık onayı ile tekstil sektöründe “Yerinde
Ar-Ge Merkezi” olmaya hak kazanan 19. firma oldu. Bu
oluşumla, devlet desteğiyle gelişimi ve büyümeyi kalıcı

hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Berteks Şirketler Gru-
bu Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan, “Ağır sanayi ve oto-
motiv sektörlerinde yoğun olarak kullanılan ‘Yerinde Ar-Ge
Merkezi’ kurulumunu, tekstilde uygulama konusunda öncü fir-
malardanız. Ar-Ge’de 38 kişi çalışıyor. Ar-Ge çalışmalarımıza
şimdilik ciromuzun yüzde 2’sini ayırıyoruz” dedi. Ev tekstilinde
enerjinin kullanılacağı önemli projelerinin olduğunu belirten
Noyan, “Perdede gün ışığının enerjiye dönüştürülmesi, klimi-
zasyon çalışmaları, ısıtma çalışmaları gibi birtakım projeleri-
miz var. Ayrıca grup olarak farklı sektörlere de yatırım plan-
lıyoruz” diye konuştu. 

Yüzde 100 polyesterden 
screen kumaş üretimi
Dünyada ilk kez üretimini gerçekleştirdikleri screen kumaş
perdelerinden bahseden Noyan, “Uzakdoğu’da cam elyafı ve
PVC ile üretilen screen kumaşı, biz yüzde 100 polyester ile
ürettik. Ayrıca hem renklendirdik hem de geç tutuşur özellikli
kumaşla kokudan zehirlenme riskini ortadan kaldırdık. Aynı

direnç ve dayanıklılığı da sağladık. Bu üretimle Türkiye’de ilk,
dünyada ise ilk 3’te yer aldık” diye konuştu.

Üretimin yüzde 80’i teknik tekstil olacak
Ar-Ge ile ürünlerinde lüks görünümlü ve fiyatı ulaşılabilir
ürünlere odaklanan Berteks, 20 farklı ipliğin karışımı ile ilk
kez polyesterden birebir ipek görünümünde kumaş üretimi
yapmıştı. 
Üretiminin yüzde 40’ı teknik tekstilden oluşan Berteks, önü-
müzdeki 5 yılda bu oranı yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyor.
Berteks, ayrıca işçiliği minimum seviyeye indirip, otomasyonu
devreye sokarak
ve verimliliği ar-
tıran makine
üzerinde çalışı-
yor. Özel bir de-
senin üretimin-
de kullanılacak
olan makine,
daha verimli ve
hatasız üretimi
sağlayacak.
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Türkiye Ev
Tekstili Sa-
nayicileri ve

İşadamları Derne-
ği  (TETSİAD) Baş-
kanı Ali Sami Ay-
dın, “ABD Başkanı
seçilen Donald
Trump, Amerikan
sanayisini tekrar
büyük hale getir-
mek ve her Ame-
rikalıya iyi bir maaş ve iyi bir iş sağ-
lamaktaki kararlılığını göstermek
amacıyla Ulusal Ticaret Komisyo-
nu’nu kurdu. Bu gelişmenin bizi ilgi-
lendiren kısmı komisyona Çin karşıt-
lığı ile bilinen Prof. Navarro’nun lider-
lik edecek olması. Tüm dünyada öl-
çek ekonomisini kaybedeceği, ihra-
cat oranları düşeceği için güç sorunu
yaşayacağı dolayısı ile maliyetlerin
artacağını tahmin etmek hiç de zor
olmayacaktır. Komisyonun uygulaya-

cağını belirttiği prog-
ramı ile Çin, güç kay-
bedecek ve pazarda
açık oluşacaktır. ABD
pazarında oluşacak
bu açığın Türk ev
tekstili sektörü pazar
payını genişleteceği-
ni ve ihracatını artı-
racağını düşünüyo-
ruz” dedi.  Türk ev
tekstili sektörünün

yıllık toplam ihracatı 2.7 milyar do-
larken, ABD’ye olan ihracatının 272
milyon dolar olduğuna dikkat çeken
Aydın, şunları söyledi: “Sektörümü-
zün ihracat rakamları ve ülkelerin
kalite standartlarının tercihlerine et-
kisi göz önüne alındığında ABD’de
yaşanacak gelişmeler doğrultusunda
ihracatımızın katlanarak artacağına
inanıyor, dünya çapında pazar payı-
mızı artırarak, hedeflenen rakamların
üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz.”

Almanya’nın Frankfurt şehrinde
gerçekleşen ve dünyanın en bü-

yük ev tekstil fuarlarından biri olarak
görülen Heimtextil’e Denizli’den ka-
tılan firmalardan biri de Zorel Teks-
til’di. Zorel Tekstil’in standına  Avru-

palı alım heyetleri yoğun ilgi göster-
di.  Zorel Tekstil Yönetim Kurulu Baş-
kanı Rafet Zora, “Bu fuar bizim için
çok önemli. İhracat hedefini yakala-
mak için firma olarak son gelişme-
leri yakından takip ediyoruz. Desina-
törlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız
ile kreasyonlarımızı sürekli yeniliyor
ve yeni dönem için hazırlıklarımızı
ona göre yapıyoruz.  Yunanistan ve
İtalyan ağırlıklı alım heyetleri bu fu-
arda dikkat çekiyor. Bu ülkelerde de
bu konuda bir talep oluştuğu anla-
mına geliyor. Her dönem yeni pazar-
lar bulmalıyız ve  kalitemiz ile bu pa-
zarları genişletmeliyiz” diye konuştu.

TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, Trump ile
Çin’in güç kaybedeceğini, ABD pazarında
oluşacak açığın Türk ev tekstili sektörüne

yarayacağını söyledi.

Denizli İhracatçılar Birliği
Başkanı Süleyman Kocasert,
Denizli’nin geçen yıla göre

2016 yılında ihracatını yüzde
3.2 artırdığını ve ihracat
sıralamasındaki yerini
koruduğunu açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Baş-
kan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği

Başkanı Süleyman Kocasert, 2016 yılı ih-
racat rakamlarını açıklayarak değerlendir-
melerde bulundu. 
Kocasert, TİM verilerine göre, Denizli'nin
Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 8. şehri
olmayı sürdürdüğünü söyledi. Kocasert,
"TİM verilerine göre bu yıl, Denizli'den 2
milyar 766 milyon 607 bin dolar tutarında
ihracat yapıldı. Bu oran geçen yıl yapılan
2 milyar 679 milyon dolarlık ihracata göre
yüzde 3.2 artışı gösteriyor. Denizli İhracat-
çılar Birliği'nden bu yıl yapılan ihracat ise
yüzde 1.9 artarak 2 milyar 148 milyon do-
lara ulaştı. 
Denizli bu performansıyla en çok ihracat
yapan iller arasındaki yerini korudu" diye
konuştu. İhracatçılar olarak 2017 yılından
umutlu olduklarını belirten Kocasert, "2017
hedefimiz olan 153.3 milyar doları geride
bırakacağımızı ve hedeflerimize kararlı bir
şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum" ifa-
desini kullandı. 

Denizli ihracatta
yerini korudu

ABD’ye Çin yerine 
Türk ev tekstili

Yeni pazarlar hedefinde
ZOREL TEKSTİL



İsveç devi ’da 
bir Türk tasarımcı…
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“IKEA’nın ilk Türk tasarımcısı” olarak adını duyuran
Pınar Demirdağ (sağda) ile Pınar & Viola markasını ve
IKEA için yaptıkları tasarımları konuştuk.



Ben ve Viola’nin yaptığı, sanatçı görsel dilini gün-
lük hayatımıza getirmek. Günlük hayatımıza fark-
lılık katmak, içerisine girebildiğimiz her eve, işle-
rimizi üzerinde taşıyan her bireye renk ve sanat-
sal bir olumluluk getirmek. 

Birlikte ilk işiniz ne oldu, sonrasında 
hangi markalar ile çalıştınız?
İlk işimizi okulumuzun endüstriyel tasarım de-
partmanının Çin’deki sergisinin tasarımıydı. Çin’e
öğrenciyken yaptığımız bu seyahat bizim hayata

Pınar Demirdağ ve ortağı Viola Ranate’nin 
tasarımlarının yer aldığı nevresim, yatak örtüsü, yastık, çanta, porselen
takımı gibi ürünler haziranda tüm dünyadaki IKEA’larda satışa sunulacak.

IKEA’nın 2017 Haziran’ında çıkaracağı yeni ko-
leksiyonunda ilk kez bir Türk tasarımcının adını
göreceğiz. Pınar Demirdağ ve ortağı Viola Ra-

nate’nin tasarımlarının yer aldığı nevresim, yatak
örtüsü, yastık, çanta, porselen takımı gibi ürünler
tüm dünyadaki IKEA’larda satışa sunulacak. Ko-
leksiyonun teması ise “ötekini kabul etmek ve ku-
caklamak.” Demirdağ ile IKEA için yaptıkları tasa-
rımları ve Pınar & Viola markasını konuştuk. 

Ortağınız Viola Renate ile nasıl 
tanıştınız, Pınar&Viola markası hangi 
hedefle yola çıktı?
Amsterdam’ın en prestijli sanat okulu Rietveld
Academy’e bağlı Sandberg Instituut’te master
programında tanıştık. İş birlikteliğimizin amacı,
çekici görseller yapma yeteneğimizi dünyayı daha
güzel bir yer haline getirmek için kullanmaktı.
Görsellerin, imajın, desenlerin vazgeçilmez bir yer
kapladığı jenerasyonumuzda, farklı kültürlerden
idolleri, ikonları, desenleri inceledik ve bu sayede
günümüze uygun yepyeni görselleri yarattık. İz-
leyiciyi şaşırtan, düşündüren, gelecek hakkında
daha pozitif bakmayı esinlendiren işler yaptık. As-
lında düşünürseniz, çevremizdeki görsellerin, gra-
fiklerin genelde tek bir amacı var; o da üzerlerine
geldikleri objeleri, paketleri satmak, kıyafetleri da-
ha çekici hale getirmek. Buna zıt olarak, aynı gör-
sel zenginlikteki sanat eserlerine bakalım... Me-
sela aklınıza bir Dali, bir Matisse, bir Hockney’i
getirin… Onlar daha özgür, ilham veren, zengin
görseller. Her biri kendisine özgün, sanatçının ha-
yata bakış açısını yansıtan bir görsel dile sahip.

25RÖPORTAJ

EVTEKS ev tekstili sektör dergisi



26 RÖPORTAJ

EVTEKS ev tekstili sektör dergisi

bakış açımızı değiştirdi.
Sergi Çin’in Xuzhou şehir-
deydi. Orada gördük ki ko-
münist rejimin çocukları
olan Çinliler; batıdaki bü-
yük, ev, büyük araba, lüks
kavramları içerisinde ol-
madıkları için evlerinin en
küçük köşelerini bile deko-
re ediyor. Mesela evlerinde
duvardaki aydınlatma lam-
ba düğmesinin etrafı dan-
teller ile kaplı olurken, ye-
mek masasının üzerindeki
sürahinin kendine ait bir
elbisesi olabiliyor. Burada
fark ettik ki küçük doku-
nuşlar ile evimize mutluluk
katmak aslında çok kolay.
İlla o mermer masa veya
şömineye ihtiyacımız yok.

Desen, tekstil, görsel, grafikler de bunun gibi bir
şey. Çok büyük bir güçleri var günlük hayatımız-
da, çok hafifler ama aynı zamanda büyük anlam
taşıyorlar. Çin seyahatimizden sonra ikinci proje-
miz de okulumuz sayesinde geldi. Beklenmedik
bir şekilde Amsterdam’da bir haham tarafından,
Sinagog’unun vitraylarını tasarlamamız istendi.
Fakat bizim geldiğimiz noktanın yapı taşları Hol-
landa devleti tarafından koyuldu. 6 yıl boyunca
devlet tarafından desteklendik, bu şekilde kazan-
dığımız ekonomik özgürlük sayesinde farklı sa-
natsal işlere imza atıp ismimizi dünyaya bu şe-
kilde duyurduk. Eserlerimiz medyada yer aldıkça,
sektörlerinde lider markaların dikkatini çektik. Ni-
ke’ın koşu uygulaması hakkında bir video, Adidas
için posterler, Bloomberg BusinessWeek dergisi-

ne illüstrasyonlar, dünyaca
ünlü müzisyenler için mü-
zik videoları, Paris Moda
Haftası kapsamında tekstil
desenleri ve son olarak
IKEA için kendi adımızı ta-
şıyan bir ev tekstili kolek-
siyonu hazırladık.

Kullandığınız “Image
couture” ve “digital
couture” kavramları
ne anlama geliyor?
Bizim kendimizi özdeşleş-
tirdiğimiz, birkaç yıl önce
Fransız bir gazeteci tara-
fından bize verilmiş bir te-
rim. Bizim bir nevi görse-
lin, grafiğin, baskının, ima-
jın moda tasarımcıları ol-

duğumuzu ifade eden bir terim. Couture, Haute
Couture’den geliyor. Yani hazır giyimin tersine,
genellikle özgün birer sanat eseri olarak değer-
lendirilen, en yüksek kalitede el işçiliğiyle üretilen
giysiler. İmage ve digital de ürettiğimiz eserlerin
doğasını yansıtıyor. El işçiliğinin mekanikleşmesi
ile ilerleyen seri üretim çağımızda, insan dokunu-
şunun ve süslemenin itibarını yaratıcılığa yeniden
kazandırmayı istiyoruz. Her tür dijital görüntüye,
grafiğe, baskıya, desene ve görsele eski bir Hol-
landalı usta tarafından yaratılmışçasına yaklaşı-
yoruz.

Markaların tasarımlardan 
beklentisi ne oluyor?
Sektörlerinde farklılık yaratmak ve öne çıkmak.
Tabii bunu isteyebilmek için risk almaya açık, ge-
leceğe yatırım yapan, tasarımı ve tasarımcıları
destekleyen bir iş politikanız olması gerekiyor. Ne
yazık ki Türkiye’de tüccar bakış açısı ile hareket
eden alış-satış mantıklı baba şirketlerinde böyle
yatırımların, farklılaşmaların yapılması hala çok
kolay değil. Dünya bambaşka bir yere gidiyor şu
anda. Sektörlerinde farklılık yaratmak isteyen
markalar bünyelerine proje bazlı aldıkları sanat-
çılar ile çalışırken, benim izlenimime göre Türk
markaları yurt dışından satın aldıkları kalıplaşmış
tasarımları veya kullanmakla yetiniyorlar. Tabii bu
nedenle ne yazık ki ülkemizden bir dünya mar-
kası çıkması çok zor. Tabii istisnalar da oluyor.
Çalıştığımız markalardan Seranit Porselen, olduk-
ça ileri bir vizyona sahip. Seranit şu ana kadar iş
birliği yaptığımız tek Türk markası. Endüstriyel
porselen sektöründe bir ilke imza atarak bir sa-
natçı ile 72 parçadan oluşan bir porselen kolek-
siyonu çıkardılar. Bu koleksiyonu hazırlamak za-
man istiyordu, onu endüstriyel olarak seri üreti-
me sokmak ise apayrı bir problemdi. Bunun için
bir Amerikan firmasından ek destek aldılar, bize
teknisyenler atandı ve ek olarak yeni makineler
alındı. Seranit Porselen bunu inovasyon yapmak,
geleceğin anahtarını elinde tutmak ve öne çık-
mak için yaptı.

IKEA ile tanışmanız nasıl gerçekleşti?
Bizi bir süredir takip ediyorlarmış, bir gün e-mail
attılar ve gündelik IKEA ürünlerinin üzerlerine viz-
yonumuzu ve eserlerimizi getirmek istediklerini
söylediler. 

IKEA için yaptığınız desen 
koleksiyonunu nasıl anlatırsınız, 
temasından bahseder misiniz?
Koleksiyonun teması, çıkış noktası; ötekini, ya-
bancıyı kucaklamak, kabul etmek, evinde ağırla-
mak. IKEA baskılarımız, sosyo-politik aktüalitenin
bir nevi sanatsal yansıması. Bu işbirliği ile ben-
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zerlikleri ve farklılıkları aynı anda kutlamayı iste-
dik. Çok çeşitli varlıkların, hayvanların, folklorik,
romantik ve sürreal olarak beraber yaşadıkları,
birbirinden farklı dört yüzey tasarladık. Amacımız,
sahip olduğumuz zengin görsel dil sayesinde ta-
sarım camiası dışında; yediden yetmişe, bambaş-
ka kültürlerden insanlara hitap etmek, evlerine
zenginlik katmak, onları güldürmek ve aynı za-
manda düşündürmek. IKEA’nın kreatif direktörü
bizimle temasa geçtiği zaman, üzerine tasarım
yapmamızı istedikleri ürünleri daha önceden be-
lirtmişlerdi. Bunlar; kutu, t-shirt, çanta, porselen
takımı, defter, yatak örtüsü, yastık, tepsi gibi. İş
birliğimiz çok güzel geçtiği için sonunda IKEA ka-
taloğunu açıp üzerine çalışma yapmak istediğiniz
ürünleri bize söyleyin lütfen dediler. Kanepe hari-
cinde bütün ürünler üzerine olan desenlerimizi
kabul ettiler, çünkü kanepe yapımı 3 yıl sürüyor-
muş. Koleksiyonumuz haziran ayında dünyanın
tüm IKEA’larda aynı anda satışa çıkacak. Kolek-
siyonun tanıtımı geçtiğimiz sonbaharda İstanbul,
Hollanda, Tokyo ve Dubai tasarım fuarlarında ya-
pıldı. Buna ek olarak Haziran 2017’de Milano Ta-
sarım Fuarı’nda da tanıtılacak. İşimizin cömert ve
izleyenlerin daha insani bir geleceğe inanmaları
için ilham verici olmasını arzu ediyoruz.

Koleksiyonda gözler öne çıkıyor. 
Bu gözler ne anlama geliyor?
Tasarımlar arasında iki tane göz deseni var. Nazar
boncuğundan esinlenerek yapılmış olan bir de-
sen. Nazar boncuğuna can vermek istedik, çünkü
ona “hep beni koru” deriz ve sonunda çatlar. Onu
da hisleri olan bir varlık olarak gösterip, onu ta-
şıyan kişi ile empatik bağ kurmasını istedik. Bu
kavram Asya kültüründe “animism” olarak geçi-
yor. Her canlı ve cansız varlığın bir ruha sahip ol-
duğunu söyleyen bir düşünce. Bu şekilde insanı
doğanın tepesine değil, en ortasına koyan, hay-
vanla, doğa ve insanların ayni düzlemde harmoni
içerisinde dengeli yaşamasını destekleyen bir ya-
sam şekli ortaya çıkıyor. Diğeri de karanlıktan çı-
kan manga gözleri. Bu gözlerin kime ait olduğunu
bilmiyorsunuz, hangi dinden, ırktan, kültürden, in-
sanlara, hayvanlara ait olduğunu göstermiyoruz.
Bu desen ile insanları birbirinden ayrıştıran değil
de bir araya getiren, hepimizde ortak olan bir
özelliği öne koymak istedik.

Türkiye’de IKEA’nın ilk Türk tasarımcısı
olarak tanındınız. IKEA ile çalışan ilk 
Türk olduğunuzu biliyor muydunuz?
Açıkçası hiçbir fikrim yoktu. Bunu yapan ilk Türk
tasarımcı olduğumu, koleksiyon ilk kez medyaya
tanıtıldığında karşılaştığım bir grup Türk muhabir
IKEA’nın kreatif direktörüne sorduğu zaman öğ-
rendim.

Türkiye’de tasarım alanını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Tasarıma olan bakış açısı moda tasarımı, endüs-
tri, grafik, tasarımlarından; gazetelerin, markala-
rın imajlarına, reklam kampanyalarına kadar çok
geniş bir çeşitliliği içinde barındırıyor. Ben inanı-
yorum ki her kültürün tasarıma olan bakış açışı
kendine has. Fransızlar, tasarımı kanlarında akan
Katolik geçmişlerine dayanan ihtişam ve güzellik
olarak görüyorlar. Hollandalılar’ın ise çok daha
pragmatik bir bakış açıları var. “Netherlands”, de-
niz seviyesi altındaki toprak anlamına gelir. Bu
toplum, senelerce geçirdiği deniz seviyesini kont-
rol altında tutma hayat çabası kapsamında prob-
lemlere pragmatik çözümler bularak büyüdü. Bu
nedenle endüstri tasarımında ve bilimde dünya-
nın lideri pozisyonundalar. Türk tasarımına gelin-
ce, tam olarak belirli bir tasvirle durumu konum-
landırmak zor. Çünkü ülkemiz coğrafi konumu ge-
reği hep imrenilen bir toprak oldu ve bu yüzden
de her zaman kolay zedelenebilir bir politik duru-
mun içerisinde kaldık. Ya oradan saldırdılar ya bu-
radan, kimse saldırmıyorsa da içerde karışıklık ol-
du. Bu hengame içerisinde, hayatını koruma iç
güdüsünde aktif olan gergin bir topluma tasarı-
mın hayatta ne kadar kaçınılmaz olduğunu söy-
lemek; ameliyata girmeden önce hastanın saçla-
rına fön çektirtmek gibi bir şey. Tabii yine belirli
bir seviyeye gelmiş, dünya görüşlü markaların
çok enteresan projeleri öne çıkabiliyor. Aynı za-
manda inanıyorum ki Türk devleti de verdiği teş-
vikler ile markaları desteklemeye özen gösteriyor.
Fakat kökten bir şeylerin değişmesi için sosyo-
külturel bir rahatlık, endüstrilerin ve markaların
değişime daha açık olması ve eğitim sisteminin
geçmişe değil daha fazla geleceğe, inovasyona
dönük olması gerekiyor.

“IKEA
koleksiyonumuzun
tanıtımı Hollanda,
Tokyo ve Dubai
Tasarım
Fuarları’nda yapıldı.
Bunlara ek olarak
Haziran 2017’de
Milano Tasarım
Fuarı’nda da
tanıtılacak.”



Türk ev tekstili sektörü, kaliteli ürünleriyle
Avrupa Birliği ülkelerinin en büyük tedarikçisi

konumunda. İhracat fazlası veren sektör,
markalaşmaya odaklanıyor.
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Üst segmentin tercihi: 
TÜRK EV TEKSTİLİ



En büyük pay havlu ve bornozun
Türkiye genel ihracatında bir kilogramın fiyatı 1.5 dolar iken
ev tekstilinde bu rakam 10.5 dolara çıkıyor. Bunda sektö-
rün hammadde bağımlılığı en alt düzeyde olması etkili.
Türkiye’nin ev tekstili ihracatında en büyük pay havlu ve
bornoz grubuna ait. Bu grubu; yatak çarşafları ile perdelik
ve döşemelik kumaşlar izliyor. Dünyanın en büyük ve lüks
otelleri Türk havlu ve bornozlarını tercih ederken; Türkiye
havlu alanında dünyanın ilk üç tedarikçisi arasında yer alı-
yor. 2016 yılında yaklaşık 805 milyon dolarlık havlu ve bor-
noz ihracatı gerçekleşti.

Firmalar markalaşarak büyüyor
Dünya ev tekstili ticaretinde yüzde 4 paya sahip olan Tür-
kiye; kendi markalarıyla yurt dışında mağaza açarak yurt
dışı rekabetine
giriyor. Marka-
laşmayı öncelikli
hedef olarak gö-
ren sektör, bu
yönde yatırımla-
rına devam edi-
yor. Markalaş-
ma, yeni marka-
lar yaratma ve
kurumsallaşma-
ya yönelik devlet
teşviklerinden
de yararlanan
firmalar, Türk ev
tekstilinin gücü-
ne güç katıyor.
Kendi koleksiyonları küresel pazara sunan Türk ev tekstili
sektörü ayrıca büyük dünya markalarına fason üretim de
gerçekleştiriyor. 
Üretim kalite ve tasarım konusunda yurt dışındaki müşte-
rilerinin beklentilerine tam yanıt veren Türk ev tekstili; hav-
lu, bornoz, çarşaf, yatak örtüleri, battaniye, masa örtüleri,
perde, tül, dantel, yastık, yorgan gibi gruplarla ürün çeşitli-
liğini ortaya koyuyor.

Türk ev tekstili sektörü; özgün tasarımı ve kaliteli üre-
timi ile dünya genelinde üst segmentin ilk tercihi ko-
numunda. 

Sektör; dünya sıralamasında Çin, Pakistan ve Hindistan’ın
ardından 4. sırada yer alıyor, dünyaca ünlü markaların ise
ilk tercihi. İmajını her geçen gün artıran sektör, ürünlerini
ihracat yaptığı 200 ülkeye ulaştırmaya devam ediyor. Ev
tekstilinde ihracat, ithalatın üzerinde seyrediyor. 2016 yılın-
da yaklaşık 2.8 milyar dolar ihracata imza atan sektör, dış
ticaret fazlası veriyor.

AB’ye 1 milyar dolarlık ihracat
Türk ev tekstili sektörü ihracatının yaklaşık 1 milyar dolarını
Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyor. Avrupa Birliği ül-
kelerinden Türkiye’den en çok ev tekstili alımı yapan ülke
olan Almanya, her yıl Türkiye’den ortalama 500 milyon do-
larlık ev tekstili ithalatı geçekleştiriyor. Kalite kriterinin üst
düzeylerde olduğu Avrupa Birliği pazarında yüksek miktar-
da ihracat yapan sektör, kalitesini bir kez daha ortaya koy-
muş oluyor. 
Avrupa Birliği’nin en büyük tedarikçisi konumundaki Türk
ev tekstili sektörü; tasarım, kaliteli üretim ve hızlı teslimat
özellikleriyle öne çıkıyor.
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Türkiye tekstil ihracatındaki payını yaklaşık yüzde
20’ye ulaştıran teknik tekstil sektörü, dünyadaki ra-
kipleri ile mesafeyi kapatmak için İzmir’de kurulan

merkeze mayıs ayında kavuşacak. Ege Tekstil ve Ham-
maddeleri İhracatçıları Birliği tarafından kurulan Teknik
Tekstil Araştırma Merkezi’nde (TEKSMER) henüz tam ola-
rak hizmete girmemesine rağmen teknolojik özellikte lif ve
elyaf geliştirme konusunda 10 Ar-Ge projesi yürütülüyor.

‘Teknik tekstilin temelini karışımlı 
elyaflar oluşturuyor’
Dokuz Eylül Üniversitesi Tı-
naztepe Yerleşkesi’nde ku-
rulan TEKSMER’de eksik
olan son birkaç cihazın da
tamamlandığını ve merke-
zin mayıs ayında tam olarak
hizmete açılacağını kayde-
den Ege Tekstil ve Ham-
maddeleri İhracatçıları Birli-
ği Başkanı Sabri Ünlütürk,
“Teknolojik bir laboratuvar
kurduk. Laboratuvar Türki-
ye’de yapılamayan testleri
yapacak şekilde tasarlandı.

Ama asıl hedefimiz merkezin proje geliştirmesi. Firmalarla
birlikte yeni teknik tekstiller geliştireceğiz. Bunun için Tür-
kiye’de olmayan, yeni lif ve elyafların geliştirilmesinde kul-
lanılan bir cihaz getirdik. Teknik tekstilin temelini karışımlı
elyaflar oluşturuyor. Özelliğini buradan alıyor. Bunu gelişti-
ren ülkeler ve firmalar işin esas kaymağını yiyor. Bizim de
hedefimiz buradaki firmalarla birlikte yeni elyaflar, yeni lif-
ler geliştirmek” dedi.

4.5 milyon TL bütçeyle tamamlandı
Ünlütürk, TEKSMER’in başlangıç olarak koruyucu tekstillere
yoğunlaşacağını, sonrasında medikal tekstil üzerine araş-
tırmalara ağırlık vereceğini belirterek, hammaddenin de bu
merkezde üretileceğini söyledi. TEKSMER’in, İzmir Kalkın-
ma Ajansı’nın desteği ile 4.5 milyon TL’lik bir bütçeyle ta-
mamlandığını aktaran Ünlütürk, merkezin bütün üniversi-

telerle işbirliği içinde çalışaca-
ğını belirtti. Ünlütürk, “Dokuz
Eylül Üniversitesi, Tınaztepe
Yerleşkesi’nde bize yer verdi.
Avrupa’da da bu tür merkez-
ler üniversite, teknopark ve
sanayi bölgelerine yakın kuru-
luyor. Bu şekilde bilgi alışveri-
şi çok hızlı oluyor ve ortak im-
kanlardan faydalanılıyor. Biz
de ihtiyacımız olacak bütün
testleri Dokuz Eylül Üniversi-
tesi’nin laboratuvarlarında ya-
pacağız” dedi.
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Teknik Tekstil Araştırma Merkezi,
yeni lif ve elyaflar geliştirecek
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Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından 
kurulan Teknik Tekstil Araştırma Merkezi, bu ay içerisinde tamamen

hizmete geçmiş olacak.
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Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği
(UTİB) Yön. Krl.Ü. Aslı Türkün Ka-
raçor, her alanda olduğu gibi ev

tekstilinde de gençleri geliştirmenin ve
eğitmenin önemli olduğuna dikkati çe-
kerek, “Ülke olarak tasarımda güçlüyüz
ama teknik tekstilde eksiklerimiz var.
Henüz gelişim aşamasındayız. UTİB Ar-
Ge Proje Pazarı ile de daha teknolojik ya
  da geri dönüşümlü kumaşlar hedefliyo-
ruz. Teknik tekstilde kendimizi geliştir-
mek için öncelikle okullarda bu bölüm-
lerin açılması gerekiyor. Laboratuvar or-
tamlarının geliştirilmesi ve özgür araş-
tırma ortamlarının yaratılması lazım”
dedi. Bursa’da BUTEKOM tarafından ku-
rulan Mükemmeliyet Merkezi’nin çok
önemli gelişme olduğunu vurgulayan
Karaçov, “Devletin desteği var ancak şir-
ketlerin de buna yönelmesi gerekiyor”
diye konuştu.

‘Avrupa’nın en büyük 
markalarına iş yapıyoruz’
Karaçor, günümüzde özellikle ev tekstili
denildiğinde dünya pazarlarında akla ilk
gelen ülkelerden birinin Türkiye olduğu-
nu vurguladı. Karaçor, “Ülkemiz rakiple-
rine göre daha kaliteli ve farklı, inovas-
yona dayalı ürünlerle rekabet gücünü
arttırmış durumda. Ev tekstili sektörün-

de en büyük ihracat kalemi olan havluda
yüzde 7, yatak çarşaflarında da yüzde 2
oranında artış gerçekleşti. Ülkemizin ev
tekstili sektörü katma değeri en yüksek
sektörlerin başında geliyor” dedi. 
Ev tekstilinde ihracat oranlarının yüksel-
mesi için ihracatçıların ürün bazında
farklılık yaratması gerektiğini belirten
Karaçor; teknoloji, teknik gibi farklı seg-
mentlere girilmesi halinde ihracat oran-
larının yükseleceğini belirtti. Karaçor,
“Örneğin Almanya’da Türkiye’den daha
az tesis olmasına rağmen üç katı bü-
yüklükte tekstil ihracatı var. Çünkü Al-
manya’da teknik tekstil yapılıyor” öneri-
sinde bulundu. 
Karaçor, “Türkiye ev tekstili olarak
ağırlıklı ihracat yaptığımız Avrupa pa-
zarında güçlüyüz. Avrupa’nın en büyük
markalarına iş yapıyoruz” ifadelerini
kullandı.

UTİB Yön. Krl. Ü. Aslı Türkün Karaçor; Almanya'nın ev tekstili ihracatını örnek
göstererek, Türkiye’nin teknik tekstile ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor.

‘İhracat için teknik tekstile odaklanılmalı’



Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün ile
ev tekstili sektörünü konuştuk.

Başarının sırrı: 
TASARIM & İNOVASYON

32 RÖPORTAJ

EVTEKS ev tekstili sektör dergisi



gah ve 6 işçiden oluşan ayrı küçük bir işletme ile
3. kuşak olarak baba mesleği tekstil sektörüne
adım atmış oldum. İş hayatına “Ülkemde yapılma-
yanı, güzeli, kaliteliyi yapmak” hedefi ile başladım.
Bugün ev tekstilinde dünyanın en katma değerli
mallarını satan markalarının tedarikçisi olarak 750
çalışanımızla hizmet vermekteyiz. İki kız, bir erkek
olmak üzere üç çocuk babasıyım. Eşim, ben ve
büyük kızımla birlikte çalışıyoruz. Aslı, Türkün ai-
lesinin 4. kuşağı olarak, İngiltere’de eğitimini ta-
mamladı, şu an grubumuzun Ar-Ge & Tasarım De-
partmanında çalışmalarını başarı ile sürdürüyor.

Günümüze gelirsek, bugün Vanelli’nin 
ev tekstili sektöründeki yeri nedir?
Türkün Holding bünyesinde 10 şirket var. Bir şir-
ket kumaş üretiminde yol alıyor. Boya-baskı-ap-
reyi başka bir şirket yapıyor. İhracat ve pazarla-
mayı ise Vanelli şirketi yapıyor. Vanelli bizim dışa
açılan yüzümüz, ihracat ayağımız. Müşterilerimiz
bizi Vanelli adıyla tanıyor.  Zamanında dünyadaki
gelişimin, gelecekte firmaları ve ülkeleri farklı et-
kileyeceğini öngörerek firmalarımızı geleceğe ha-
zırlamak için çeşitli projeler ürettik. Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde 3 ayrı fabrikadaki
üretimlerimizi yeni bir bina yaparak, do-
kuma, boya-baskı olarak iki farklı
lokasyonda topladık. Böylece hem
üretimimiz arttı hem de daha efek-
tif ve rasyonel bir çalışma ortamı-
na kavuştuk. Ana işimizi daha çok
dizayn ve kalite olarak geliştirip
dünyanın ilk 5’i arasına girmeyi ba-
şardık. Şu an itibariyle ihracatımız
da 40 milyon doların üzerinde.

G   ünümüzde üretmekten ziyade tasarım,
renk ve teknik özellikler sizi kaliteli kılıyor”
diyor, Türkün Holding Yönetim Kurulu Baş-

kanı Erol Türkün. 1976 yılında küçük bir işletme
ile yola çıkan Türkün, bugün Vanelli markasıyla 40
milyon doların üzerinde ihracata imza atıyor. Üst
segment ev tekstilinde dünyanın önemli firmaları
arasında yer alan Vanelli, tasarım ve Ar-Ge çalış-
malarına öncelik veriyor. “İş hayatına ülkemde ya-
pılmayanı, güzeli, kaliteliyi yapmak hedefi ile baş-
ladım” diyen Türkün ile Vanelli’nin başarı hikaye-
sini  ve ev tekstili sektörünü konuştuk.

1930'lu yıllarda tekstil sanayisine başlamış
bir aileye mensupsunuz. Ailenizden gelen
tekstil tecrübesinin katkısı nasıl oldu?
Ailemizde 1930 yılında dedem Ali Vehbi Türkün
ile başlayan tekstil mesleği, babam Sadettin Tür-
kün ve amcalarım ile devam etmiştir. Tekstilin içi-
ne doğduk desem yeridir. Baba tarafım gibi anne
tarafımın da tekstilci oluşu çocukluktan itibaren
bu işle haşır neşir olmamıza sebep oldu. Dolayı-
sıyla tekstil konusundaki sezgilerimin, vizyonu-
mun temelleri daha çocuk yaşta atıldı ve her ge-
çen gün biraz daha gelişti. Aynı zamanda Alman-
ya’da aldığım tekstil mühendisliği eğitimi işimizi
daha da geliştirmemize sebep oldu. Almanların
araştırmacı ,disiplinli, organize,  mükemmelliyetçi
taraflarını da öğrenmiş oldum. Bu özelliklerin ba-
şarımda katkısı çok oldu.

Almanya’da aldığınız eğitimin ardından 
Türkiye’de kendi firmanızı kurdunuz. 
Bu süreçten bahseder misiniz?
Yurda dönmem ile birlikte, 1976 yılında 8 adet tez-
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1976’da küçük bir işletme ile yola çıkan ve bugün 40 milyon dolarlık
ihracatta imzası bulunan Türkün Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Erol Türkün, başarı hikayesini anlattı.



“Türkün Holding
bünyesinde faaliyet
gösteren Mega
Tekstil, Türkiye’de
ilk defa verilen
‘Tasarım Merkezi
Belgesi’ni almaya
hak kazandı.
Tasarım Merkezi
Belgesi, Mega
Tekstil adına Bilim,
Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü
tarafından
Bakanlık’ta
düzenlenen törenle
şahsıma verildi.
Çok büyük bir gurur
ve mutluluktu
hepimiz için.”

Ürün gamınızda neler yer alıyor?
Ürün gamımızı döşemelik,  perde, tül baskı,  tre-
vira CS olarak ayırabiliriz. Ayrıca konfeksiyon gru-
bumuzda da perde, masa örtüsü gibi bitmiş ürün-
lerimiz de mevcut.

Üretiminin yüzde kaçını ihraç ediyorsunuz,
ağırlıklı olarak hangi pazarlarda 
çalışıyorsunuz?
Üretimimizin yüzde 75’ini ihraç ediyoruz. İhracat
yaptığımız ülkelerin listesi oldukça uzun aslında.
Ama en önemli pazarlarımız Avrupa ülkeleri, Rus-
ya, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu, Amerika, Çin,
Japonya ve yeni hedefimiz Afrika diyebiliriz.

Ürünlerinizde kaliteyi nasıl 
yakalıyorsunuz?
Günümüzde üretmekten ziyade tasarım ,renk ve
teknik özellikler sizi kaliteli kılıyor. Hedefimiz hep
daha da kaliteli ve farklıyı yakalamak olduğu için
bu saydıklarım zaten geçmişten bugüne hayatı-
mızın bir parçası. Bugünlerde farklı özellikler de
aranmaya başladı; etik değerler, firmanın gelecek
jenerasyonunun  ne kadar güçlü olduğu... Bunla-
rın hepsini yapabilmek için de sürekli araştırıyor,
geziyor, fuarlara katılıyor, her şeye tasarımcı gö-
züyle bakıyor,  yenilikleri takip ediyor; kısacası
farklı bir vizyon ve dünya görüşü ediniyoruz. Ürün
çeşitliliği, tasarım gücü, kaliteli ürünleri ile üst
segment ev tekstilinde dünyanın en önemli firma-
ları arasına girmeyi başardık.

Tasarım ve Ar-Ge ekibinizden 
bahseder misiniz?
Tekstil sektörünün geleceği Ar-Ge, inovasyon ve
tasarıma verdiği önem oranında şekillenecektir.
Uluslararası pazarlarda yer almak isteyen firma-
ların rekabet ortamına ayak uydurabilmeleri için,
sürekli yeni ve özgün tasarımlar oluşturmaları
gerekmektedir. 
Türkün Holding olarak uzun yıllar boyunca edin-
diğimiz deneyim ve birikimlerin bir sonucu ola-
rak ortaya çıkan üretim gücümüzü, kreatif bakış
açımızı yansıtan özgün tasarımlarla birleştirerek
sanayiciliği sanata dönüştürdük. Bilimsellik, tek-
noloji kullanımı ve Ar-Ge faaliyetlerine verdiğimiz
destekle evrensel ekonominin bütün normlarını
yerine getirdik. Kaliteyi stil ile birleştirerek yap-
tığımız tüm çalışmaları, Heimtextil, Mood, Pro-
poste Como gibi uluslararası alanda büyük pres-
tiji olan tekstil fuarlarında müşterilerimizle bu-
luşturduk. Teknoloji kullanımı ve tasarım alanın-
da her zaman değişimlere ayak uydurarak müş-
terilerimizin beklentilerini en üst seviyede karşı-
lamaya özen gösteriyoruz. Türkiye’nin ilk tasa-
rım merkezini yaratıcı ve yenilikçi Bursa’mıza
kazandırdık.

Türkiye’nin ev tekstili sektöründe 
konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tekstilde ileriye dönük olarak kapasite kullanım
oranlarının artacağını düşünüyorum. Türkiye
önümüzdeki 10 yıllık süreçte tekstil dünyasında
bugünkü önemli üretici konumunu koruyacaktır.
Türk tekstil sanayinin mevcut durumda altyapısı
iyi. Bu imkanları kullanıp daha fazla katma de-
ğerli üretim yapmak mecburiyetindeyiz. Katma
değeri olmayan basit  kumaş, tişört, gömlek gibi
ürünlerde Türkiye’nin rekabet şansı hemen he-
men hiç kalmadı. Türkiye eğer araştırma ve ge-
liştirmesini iyi yapar, dünyadaki trendleri, örne-
ğin modayı takip ederse, gelecekte dünya tekstil
pazarında İtalya’nın daha ciddi bir rakibi haline
gelebilir. 
Türkiye, Avrupa’nın önemli tedarikçisi olmaya
devam ederken; Rusya, Türki Cumhuriyetler, İran,
Ortadoğu ve Doğu Avrupa pazarları da önem ka-
zanmaya başladı. Tüm pazarların tam ortasında
yer alan Türkiye, lojistik olarak öneme sahip.
Ekonomik krizler ve hızlı moda değişimi nede-
niyle hızlı üretmek ve sevk etmek daha da önem
kazandı.

Sizce sektörün daha çok gelişmesi 
için neler yapılmalı?
Bugün tekstil sektöründe teknolojik açıdan önemli
gelişmeler yaşanıyor. Örneğin tekstil şirketleri in-
terneti ve elektronik ticareti giderek daha çok be-
nimsemeye başladı. 
1980’lerin başına kadar ham pamuk ve pamuk ip-
liği, ham bez ihraç eden Türkiye, Turgut Özal dö-
neminde ithalat ve ihracat rejiminde yapılan de-
ğişikliklerle dış satımını artırmaya başladı. O dö-
nemde ‘teknoloji’ ana tema idi. Yıllar geçtikçe
gündem ‘kalite’ olmaya başladı. Daha sonra ‘ta-
sarım’ hayatımıza girdi, son 10 yılda da ‘marka-
laşmak’ ana konumuz oldu. Şimdilerde inovasyon
ve teknik tekstil gündemde. Yani sektörün gelişi-
mi için tekstilcilerin gün be gün değişen şartları
takip edip, bu değişime uyum sağlaması zorunlu.
Bu değişimin sadece sektörel olması yeterli değil
tabii, genele de yayılması gerekli. Mesela tüm
dünyada Türk tekstil sanayinin yüksek üretim ve
yatırım kapasitesine sahip olduğu biliniyor. Türki-
ye’nin de yeni bir yapılanma sürecine, bu süreçte
stratejik planlamaya ve sofistike üretim biçimle-
rine ihtiyacı var.

Vanelli, CNR Evteks’e katılan 
önemli firmalardan biri olarak öne çıkıyor. 
Sizin fuardan beklentiniz nedir?
Geçen yıl turizmde gördüğümüz düşüş maalesef
yabancı müşteri ziyaretlerinde de görüldü. Tu-
rizmdeki düşüş fuar ve ticarete de yansıdı. Bu dü-
şüşün bu yıl toparlanması beklentisi içerisindeyiz.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, elmas iplik ya da asil yün
diye bilinen ve “mohair” olarak da adlandırılan Ankara
keçisi yünü tiftik ile ilgili sektörel bir rapor hazırladı. Ra-

pora göre; menşei Ankara keçisi tiftiğinin dünya üretiminin
yüzde 53’ü Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yapılıyor,
2016 yılında Türkiye’de 340 ton tiftik üretimi yapıldı. Üretimin
büyük kısmı ise Ankara’da sağlanıyor. Türkiye’deki Ankara ke-
çisi varlığının yüzde 66’sını elinde bulunduran Ankara’yı; sıra-

sıyla Siirt, Eskişehir, Bolu, Şırnak, Kastamo-
nu, Mardin, Çorum, Çankırı ve Niğde izliyor.

Raporda teşvik projeleri yer alıyor
Perdelik, battaniye, kordon gibi ev tekstili
ürünler ile giyim tekstilinde kullanılan tifti-
ğin üretimi ve Ankara keçisi yetiştiriciliğinin
artırılmasına yönelik teşvik projelerine de
yer verilen raporda, sektörel sorunların çö-
zümüne ilişkin yol haritası çizildi. Raporda,
‘Yetiştiricilik’ ve ‘Piyasa ve Ekonomik’ olarak
iki başlıkta ele alınan sorunların çözümü
için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile

yerel yönetimlerin, üniversitelerin veterinerlik fakültelerinin,
tarım ve hayvancılık araştırma enstitülerinin çalışmalarına ağır
vermesi önerildi.
Raporda yer alan çözüm önerileri ise şöyle:
* Meraların otlatma kalitesinin artırılması; yeterli ve sağlıklı

barınak projelerinin uygulanması için Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı ile yerel yönetimler imkanlarını kullanmalı. 
* Yetiştiriciler teşvik edilmeli.
* Yerel yönetimler ve veterinerlik fakülteleri ortak çalışmalı.
* Hayvanların iyi beslenmesi ve üretim maliyetinin düşürül-
mesi amacıyla tiftik keçilerinin zarar vermeyeceği yüksek or-

manların otlatılmaya açılması, ormanda keçi otlatan ye-
tiştiricilerin devletle karşı karşıya kalmaması için Or-

man Yasası’nda düzenlemeye gidilmeli.
* Mevcut prim ödemelerinde süreklilik sağ-

lanmalı.
* Hayvan alımı, işsizliği önleme,

istihdam artırma gibi ye-
rel yönetimlerce uygula-
nan projelere destek ve-
rilmeli.

Perdelik, battaniye, kordon gibi ev tekstili ürünlerinin 
hammaddesi olan tiftik üretimi için Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık tiftik üretimini
artırmak için harekete geçti



Küresel düzeyde önemli çalışmalara imza atan Bursalı
Tekstil, global rekabette ön plana çıktığı havlu üreti-
mi alanında Türkiye'nin ilk AR-GE Merkezi'ni kurdu.

Kısa süre önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da
onayını alan Bursalı Tekstil AR-GE Merkezi; havlu üretimi ala-
nında ilk, tekstil sektöründe 22. Bursa'nın 46. ve Türkiye'nin
de 369. AR-GE Merkezi olma özelliğini taşıyor. Bursalı Tekstil,
AR-GE çalışmaları kapsamında özellikle dokuma, konfeksi-
yon, terbiye, makine, iş güvenliği, çevre ve teknik tekstiller

alanlarında; ihtiyaçlar doğrultusunda ürün ve üretim çeşitlili-
ğine yoğunlaşıyor. Merkez, kalite ve kapasitenin artırılması,
inovatif yaklaşımla Avrupa standartlarında ürünler tasarlan-
ması gibi temel hedeflere yönelik çalışmalarından da olumlu
sonuçlar alıyor.

‘Sektöre yüksek katma 
değer sağlamaya devam edeceğiz’
Bursalı Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Bur-
salı, "Endüstrileşebilecek yenilik, verimlilik artışı, yüksek ka-
lite teknoloji transferi, nanoteknolojik uygulamalar, çevre
dostu üretim, hedefleri esas alınarak, AR-GE çalışmalarını
sürdürmeye devam edeceğiz. Geliştireceğimiz yenilikçi ürün-
ler sayesinde de hem ülkemize, hem de hizmet verdiğimiz
sektöre yüksek katma değer sağlamaya devam etmeyi
amaçlıyoruz" dedi.
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Denizli İhracatçılar Birliği
(DENİB), Ekonomi Ba-
kanlığı'nın desteğiyle

yürütülen “Turquality” projesi
kapsamında, Amerika Birleşik
Devletleri'nde gerçekleştirilen
Global Home Show 2017 etkin-
liğinde, “Turkish Towels” mar-
kasıyla yer aldı. 
New York’ta düzenlenen etkin-
likte, modeller tarafından sergi-
lenen “Turkish Towels” logolu
bornozlar ilgi çekti. Türk havlu-
su kalitesi ve farkıyla beğeni toplarken, DENİB tanıtım ma-
sasına yoğun ilgi gösteren katılımcılara Türk el havluları he-
diye edildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili

ve DENİB Başkanı Süleyman Ko-
casert, DENİB’in proje kapsamın-
da Global Home Show'a 2'inci
kez katılım sağlandığını belirte-
rek, "ABD pazarına Denizli, geç-
mişte önemli miktarlarda ihracat
gerçekleştirdi. Dünya ekonomisi-
nin içinden geçtiği süreç değer-
lendirildiğinde, Amerika'da eski-
den olduğu gibi etkin olabilme-
nin yolu markalaşmaktan geçi-
yor. Nasıl araba dendiğinde akla
Almanya, saat dendiğinde akla

İsviçre geliyorsa, havlu ve bornoz dendiğinde de akla Türk
havlu ve bornozu gelmesi gerekiyor. Bunun için de tüm fır-
satların değerlendirilmesi oldukça önemli" dedi.

DENİB, Turquality başlıklı proje kapsamında ABD’de gerçekleşen 
Global Home Show 2017 etkinliğinde, “Turkish Towels” 

markasıyla ikinci kez yer aldı.

“Turkish Towels” ikinci kez ABD’de

Bursalı Tekstil, havlu üretimi
dalında bakanlık onaylı ilk Ar-Ge

Merkezi'ni kurdu.

Havlu üretiminde Türkiye'nin ilk
Ar-Ge merkezi kuruldu
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Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve
Ekonomist Dergisi işbirliğinde bu
yıl 13.’sü gerçekleştirilen “Anadolu

500 Ödülleri”, T.C. Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılı-
mıyla gerçekleştirildi. 
“Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi
Araştırması” sonuçları, Anadolu’da faa-
liyet gösteren ve aynı zamanda istihda-

ma büyük katkı sağlayan şirketleri orta-
ya koydu. 
Araştırmaya göre Anadolu’da faaliyet
gösteren şirketler arasında istihdama en
çok katkı sağlayan şirketler; Harput
Tekstil Sanayi, Kayseri Metal Center Sa-
nayi, Durum Gıda, Penguen Gıda ve Ki-
paş Kağıt olarak sıralandı. Beş şirket dü-
zenlenen törende ödüllerini aldı.

HARPUT TEKSTİL istihdam ödülü aldı

Denizli Ticaret Odası (DTO) 2017 yılı Nisan ayı Meclis
Toplantısı’nda dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili
gelişmeleri değerlendiren DTO Yönetim Kurulu Baş-

kanı Uğur Erdoğan, Denizli yerelinde dikkat çekici rakamlar
açıkladı. 

DTO bünyesinde faaliyet gösteren Kredi Garanti Fonu’nun bu
yılın ilk 3 aylık döneminde Denizli’de bin 528 firmaya kefil
olarak 723 milyon 136 bin TL kredi kullandırdığını belirtti. Er-
doğan, “Odamız bünyesinde faaliyet gösteren KGF, 2016 yılı-
nın ilk 3 ayında 38 başvurunun 20’sini sonuçlandırmış ve 8

milyon 799 bin TL kredi kullandırmıştı. 2017 yılının ilk 3 aylık
döneminde ise bin 905 başvurudan bin 528’ine tam 723 Mil-
yon 136 bin lira kredi kullandırılmıştır. Bu rakam işletmeleri
büyük ölçüde rahatlatmış, soluk almasını, önünü görmesini
sağlamıştır” dedi.
Erdoğan, “Denizli ekonomisi için hayati önem taşıyan bir des-
tektir. Bu başarı Denizli’de böyle bir ihtiyacın öngörülmesi ve
önlem alınmasının sonucudur” şeklinde konuştu.

Denizli’nin Mart ayı ihracatı 
yüzde 9.9 arttı
Erdoğan, Denizli’nin ekonomisiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:
“TİM verilerine göre, 2017 Mart ayı sonu itibariyle ilimiz ihra-
catı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.91 oranında ar-
tışla 702 milyon 696 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017
Mart ayı itibariyle en fazla ihracat; sırasıyla; 88 milyon 380
bin dolar ile İngiltere’ye, 74 milyon 212 bin dolar ile Almanya
ve 50 milyon 822 bin dolar ile İtalya’ya yapılmıştır.” Denizli’nin
teşvik, patent, Ar-Ge ve tasarıma önem verdiğine de dikkat
çeken Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
“2017 yılı Şubat ayı itibariyle ilimizde teşvik alan yatırım tu-
tarı 70 milyon TL’dir. 2017 Mart ayı itibariyle Türk Patent Ens-
titüsü’ne, 376 adet marka, 9 adet faydalı model, 119 adet en-
düstriyel tasarım ve 6 adet patent başvurusu yapılmıştır. İli-
mizde AR-Ge ve tasarım alanında da önemli çalışmalar ya-
pılmaktadır. Bu alanda, 2017 yılının ilk 3 aylık dönemi içinde;
Türkiye’de, bakanlık tarafından onaylı 422 Ar-Ge merkezin-
den 4’ü Denizli’de kurulmuştur. Bakanlıkça onaylı 27 tasarım
merkezinden de 8’i Denizli’de kurulmuştur. Bunun, 6’sı tekstil
alanındadır.”

Denizli’ye 723 milyonluk kefalet
Denizli Ticaret Odası, bünyesindeki Kredi Garanti Fonu’nun 

2017’nin ilk 3 aylık döneminde Denizli’de bin 528 firmaya kefil
olarak kredi kullandırttığını açıkladı.



Küçükçalık Grubu, tekstil sektöründeki yatırımlarına bir
yenisini daha ekledi. İnegöl, Kayseri ve Mısır’da fabri-
kaları bulunan Küçükçalık, tekstil sektörünün ana

hammaddelerinden sentetik ipliği Türkiye’de üretmek için
düğmeye bastı. Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde arsa hariç 40
milyon dolarlık yatırımla kurulan KFS Sentetik Fabrikası’nın
açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de
katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Günde 200 ton üretecek, 
cari açık azalacak
İlk fazda günde 50 ton iplik üreten fabrikada 350 kişi istih-
dam edilirken; kısa dönemde üretimin günlük 200 tona ulaş-
ması ve 900 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Sakar-
ya Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 150 dönüm arazi
üzerinde yaklaşık 40 bin metrekare kapalı alanda konumla-
nan KFS Sentetik fabrikası, Türkiye’de üretilmeyen sentetik
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KÜÇÜKÇALIK GRUBU’ndan 
40 milyon dolarlık yatırım

Küçükçalık Grubu’nun tekstil sektörünün ana hammaddelerinden
sentetik ipliği Türkiye’de üretmek için hayata geçirdiği 

KFS Sentetik Fabrikası’nın açılışı gerçekleşti.

Bakan Faruk Özlü: Hem bölge hem ülke kazanacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, törende yaptığı konuşmada, “Türkiye her geçen gün
büyüyor. Geçen yıl barındırdığı tüm zorluklara rağmen yüzde 2.9 oranında büyüdük. Bu rakam AB’nin iki
katı büyüme demek. Biz büyümeyi artırarak sürdürmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. KOSGEB
kapsamında 11 milyar TL tutarında krediyi 153 bin KOBİ’nin kullanımına sunduk. Yine bir diğer desteği de
Kredi Destek Fonu ile sağladık. Bu bağlamda 250 milyar liralık kredi sanayicimiz ile buluşacak.
Küçükçalık’ın bugün açılışını yaptığımız tesisi ileri teknoloji ile çalışıyor. Daha fazla üretimi daha az
maliyet ile gerçekleştiriyor. Bu tesis ile hem bölge hem ülke ekonomisi kazanacak. Fabrika daha fazla
istihdam daha fazla üretim ile bölge ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak” dedi.

ipliklerin üretimini gerçekleştirerek cari açığın azaltılmasına
katkı sağlayacak.
KFS Sentetik Hendek fabrikasının açılışı Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Faruk Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Hasan Ali Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Sa-
karya Milletvekili Şaban Dişli, Bursa Milletvekili Hüseyin Şa-
hin, TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Sakarya Valisi Hü-
seyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki
Toçoğlu, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ve TETSİAD
Başkanı Ali Sami Aydın’ın katılımıyla gerçekleşti. 

Yaşar Küçükçalık: 
Türk tekstilcileri takip edilen olmalı
Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yaşar Küçükçalık, yeni fabrikanın ülke ekonomisine ol-
duğu kadar bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlaya-
cağını belirterek şunları söyledi: “Türk tekstilcileri olarak takip
eden değil, takip edilen olmalıyız. Ülkemizi orta gelir tuza-
ğından kurtaracak ve cari açığımızı kapatacak yol; sanayici-
mizin güncel ve katma değerli üretim yapmasından geçmek-
tedir. KFS Sentetik yatırımını bu duygularla, ülkemize ve ge-
leceğine duyduğumuz inançla hayata geçirdik. Milletçe istih-
dama ihtiyacımızın olduğu bu günlerde devletimize uzun so-
luklu fayda sağlamak amacıyla, geçici değil kalıcı istihdam
sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.”
Türkiye’nin tekstil ithalatının yüzde 70’inin polyester iplik ve
polyester iplik ile üretilen ürün gruplarından oluştuğu bilgisini
veren  Küçükçalık, “KFS sentetik fabrikamızda, tekstil sektö-
ründeki hammadde ihtiyacının dışa bağımlı olmadığını; ülke-
mizde de kendi imkânlarımızla dünya standartlarında son
teknoloji üretim yöntemleri ile hammadde üretimi yapabile-
ceğimizi ispatlamak istedik” diye konuştu. 
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Dünya Türk Havlu 
ve Bornoz Festivali 
6. kez düzenlendi

Denizli’de Tekstil ve Giyim Sanayicileri 
Derneği tarafından  düzenlenen

festivalde renkli kareler yaşandı.

Denizli’de Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DET-
GİS) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Dünya Türk
Havlu ve Bornoz Festivali'nde renkli kareler yaşandı.

Türk havlusunun tanıtılması ve Denizli’nin tekstil kenti olarak
markalaşması amacıyla düzenlenen festivalde iş adamları,
üzerlerindeki bornozlarla zeybek oynadı. Festivale ünlü şar-
kıcı ve oyuncu Keremcem ve manken Deniz Akkaya da ka-
tıldı. Denizli'nin Babadağ ilçesindeki Çarşı Meydanı'nda dü-
zenlenen 6. Dünya Türk Havlu ve Bornoz Festivali, kortej yü-
rüyüşüyle başladı. Üzerlerinde bornozlarla bando eşliğinde
yürüyen öğrencilere, kendisi de bornoz giyen Denizli Valisi
Ahmet Altıparmak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Zolan, Denizli Başsavcısı Mustafa Alper, Türkiye İhracatçılar
Meclisi Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı
Süleyman Kocasert ve diğer protokol üyeleri eşlik etti. İş
adamları giydikleri bornozlarla müzik eşliğinde zeybek oy-
nadı ve dokuma tezgahının başına geçerek mekik dokudu.
DETGİS Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koltuksuz yaptığı
açıklamada, Türk havlusunun değerini daha da artırmak için
6 yıl önce başlattıkları bu organizasyonla Türk havlusunu bü-
tün dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Denizli Ticaret Odası’nda (DTO) düzenlenen "Bu Top-
raklardan Dünya Markası Çıkar Mı?" konulu kon-
feransa; DTO Yönetim Kurulu Başkanı ve Denizli

Tüccar Sanayici ve İşadamları Dönem Sözcüsü Uğur Er-
doğan, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Ko-
casert, DETGİS Başkanı Mustafa Koltuksuz, TETSİAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın, Özdilek Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, marka uzmanı Gü-
ven Borça’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli
katıldı. Konferansın açılışında konuşan DTO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Uğur Erdoğan, tekstil sanayisinin varlığını
ancak yenilenme ve markalaşma ile sürdürebileceğine
dikkat çekti. Erdoğan, “Denizli’de 70 bin kişi teksti sektö-
ründe çalışmaktadır. Tekstilin bu topraklardaki binlerce
yıllık geçmişi de göz önüne alındığında Denizli, günümü-
zün en önemli tekstil merkezlerinden biridir. Havlu ve bor-
nozlarımız dünyanın en seçkin otellerinde kullanılmakta
ve mağazalarda satışa sunulmaktadır. Burada önemli
olan kaliteli üretim anlayışımızın kendi markalarımızla bü-
tünleştirilmesidir. Yani kalitemizi kendi markamızla dün-
yaya pazarlamalıyız” şeklinde konuştu. 
Açılış konuşmasının ardından “Bu Topraklardan Dünya
Markası Çıkar Mı?” konulu konferans gerçekleştirildi. Baş-
kan Erdoğan; Ali Sami Aydın ve Hüseyin Özdilek’e Deniz-
li’yi simgeleyen gümüş horoz plaketi takdim etti.

‘Kalitemizi kendi 
markamızla dünyaya

pazarlamalıyız’

6. Dünya Türk Havlu ve Bornoz
Festivali kapsamında, Denizli Ticaret

Odası’nda "Bu Topraklardan 
Dünya Markası Çıkar mı?" 

konulu konferans düzenlendi.

Özdilek Holding Yön. Krl. Bşk. Hüseyin Özdilek ile 
DTO Yön. Krl. Bşk. Uğur Erdoğan.
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Sanko Holding Onursal Başkanı
ve TOBB Türkiye Tekstil Sana-
yi Meclisi Başkanı Abdulkadir

Konukoğlu, Isparta Süleyman Demi-
rel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Tekstil Bölümü’nce düzenlenen “6’ın-
cı Tekstil Günleri”ne katıldı. Konukoğ-
lu, burada yaptığı konuşmada Sanko
olarak 11 sektörde iş yaptıklarını an-
cak en çok önemsediği ve sevdiği
alanın tekstil olduğunu belirtti. Konu-
koğlu, “Biz gözümüzü tekstilde açtık.
Tekstil Sanko’nun amiral gemisidir.
Bilinen en eski iş kollarından birisi
olan tekstil; dünyadaki en büyük şir-
ketlerin de çıkış noktası olmuştur” dedi. Konukoğlu, San-
ko’nun tekstilde dünyanın önde gelen markalarından biri ol-

duğuna vurgu yaparak, “İplikte, doku-
mada başarımız ortada. Hiç mütevazı
olmayacağım; Sanko olarak denim
kumaşta, İsko markası ile yıllık 250
milyon metre üretim kapasitemiz ve
kalitemiz ile açık ara dünya birincisi-
yiz” diye konuştu. Konukoğlu, teksti-
lin gelişimine ise şöyle değindi: “Bir
dönem tekstil denilince akla gelen İn-
giltere ve ardından Fransa, pamuk
üretimi ile kendilerine bu gücü veren
sömürgeleri ile birlikte sektörde li-
derliği kaybettiler. Fasonculukla işe
başlayan ve ardından moda marka
alanındaki başarıları ile yıllardır sek-

töre damgasını vuran İtalya'dan sonra tekstilde bayrağı, pa-
muk üreticisi de olan Türkiye devraldı.”

SDÜ tarafından düzenlenen 6’ıncı Tekstil Günleri’ne katılan 
Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Türkiye, 

tekstil bayrağını İtalya’dan devraldı” dedi.

‘Tekstil bayrağını Türkiye devraldı’



Süper Tekstil Genel Müdürü Mehmet Yasubuğa ile firmanın
faaliyetlerini ve ev tekstili sektörünü konuştuk.

‘Ev tekstilinde her zaman
ilklere imza attık’
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rarla tamamen kendi markasıyla üretim yaptırıp
satması… Süper Tekstil, bulunduğu pazarlarda
hem üretimde hem de satışta hep farklılığı göze-
terek, kendi yetiştirdiği insanlarıyla tasarımlarıyla
Ar-Ge ve Ür-Ge’sini geliştirerek farklılığını öne çı-
karmıştır. Süper Tekstil, yönlendirilen değil yön-
lendiren bir anlayışla satış pazarlama stratejisini
geliştirmiştir. Hakim olduğu pazarlarda perde kül-
türünü farklılaştırmayı ve oluşturmayı başarmış
bir şirket konumunda bulunmaktadır.

Yoğunlukla hangi pazarlarla çalışıyorsunuz?
50’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Kimi
ülkelerde kendimize ait yerleşik düzeyde ofis de-
po tarzı, kimi ülkelerde ise kendi markamızla ih-
racat yapıyoruz. Aynı zamanda dünyanın belirli
başlı tedarik zincirleriyle de yoğun bir şekilde ça-
lışmaktayız. Hakim olduğumuz pazarlar Orta Av-
rupa, Batı Avrupa ve Rusya olmakla beraber; Bre-
zilya'dan Çin'e, Amerika'dan Güney Kore'ye kadar
ihracat gerçekleştiriyoruz.

Hangi markalar ile faaliyet gösteriyorsu-
nuz, ürün gamınızda neler yer alıyor?
Ana markalarımız Garden, Dr Deco olmak üzere
10’dan fazla alt markamız bulunmakta. Her türlü
pencere dekorasyonuna yönelik üretim gamımız
mevcut. Üretim hatlarımızda perdelik kumaşın
yanı sıra; teknik tekstil, banyo perdesi, dekoratif
yastıklar, kırlentler, minderler, bahçe grubu ve
masa örtüleri de bulunuyor.

Ar-Ge ekibinizden ve 
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Ar-Ge ve Ür-Ge bir fabrikanın kalbi gibidir. Günü-
müz dünyasında her alanda nihai alıcının çok hızlı
tüketim ve değişken zevklerini görmekteyiz. Re-

Süper Tekstil Genel Müdürü Mehmet Yasu-
buğa, 50’yi aşkın ülkeye ihracat yapan Sü-
per Tekstil’in Ar-Ge ve Ür-Ge’sini geliştire-

rek farklılığını öne çıkardığını söylüyor. 2017 yılı
istihdam hamlesine 100’e yakın istihdam gücüyle
destek olduklarını belirten Yasubuğa ile firmayı ve
sektörü konuştuk.

Laleli'de kurulan Süper Tekstil, bugün 
Türkiye’nin ihracatta önde gelen firmala-
rından. Bu süreçten bahseder misiniz?
İnsanların, ailelerin, toplulukların hayatlarında dö-
nemsel evreleri vardır. Süper Tekstil’in bu evresi
1990 yılında batıya yani İstanbul'a göçü ile başladı.
Tabiri caizse, ülkenin bir ucundan diğer ucuna, Do-
ğubayazıt’tan Batı Beyazıt’a. Şirket ev tekstil sek-
törüne satış pazarlama faaliyeti ile başlamıştır.
Beyazıt semtinde 30 metrekarelik bir mağaza ile
başlayan serüven, daha sonra aynı bölgede 3 ayrı
noktada devam etti. Bugün geldiğimiz noktada ise
tam entegre olmuş üretim hatlarıyla, dünyanın
belli başlı yerlerinde konumlanmış olmasıyla, ciddi
bir üretim kapasitesiyle dünya ev tekstili sektö-
rünce tanınan bir firmayız. Süper Tekstil, 90’lı yıl-
larda demir perde ülkelerinin tek tek bağımsızlık
ilan etmesiyle başlayan arz talep dengesizliğinin
getirdiği ticari hacmi iyi değerlendirdi. Her zaman
bulunduğu bölgede, sektörde; öncü, yol gösteren
ve yenilikleri uygulayan, her zaman ilklere imza
atmasıyla bilinen bir şirket olarak anılmaktadır. Ör-
neğin; Rusya'da ev tekstil sektöründe ilk depola-
ma servisi sağlayan, satış pazarlama şirketi açan,
bölgesinde ihracatın günah sayıldığı dönemde ilk
ihracatı yapan firma olması; pazarlamadan üreti-
me ilk geçişi sağlayan, üretici firmaların markala-
rının öne çıktığı ve belirli markalar dışında başka
markaların olmadığı bir dönemde radikal bir ka-

Süper Tekstil Genel Müdürü Mehmet Yasubuğa, “Sektörde yeniliklere
imza atan bir firma olarak tanınıyoruz” diyor.
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“Üretim
hatlarımızda
perdelik kumaşın
yanı sıra; teknik
tekstil, banyo
perdesi, dekoratif
yastıklar, kırlentler,
minderler, bahçe
grubu ve masa
örtüleri de
bulunuyor.”
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kabet ortamının getirdiği vitrinlerin artık neredey-
se haftalık değiştiğini, ürün çeşitliliğin çok olduğu
bir dönem yaşamaktayız. Dolayısıyla bu gelişme-
leri iyi izlemek durumundayız. Pazarda lider ko-
numda olmak için, üretim ve satış ağında bulunan
ekiplerimizin bunu çok iyi analiz etmeleri gereki-
yor. Ar-Ge ekibimiz müşteri bazlı tasarım yaptığı
gibi ülke bazlı ürünler de geliştiriyor. Fuar veya
müşteriler için hazırlıklar tamamen özgün tasa-
rımlardan oluşuyor ve aynı zamanda dışarıdan da
danışmanlık ve tasarım desteği alıyoruz.

Yeni yatırım planlarınız var mı?
Üretim fabrikaları yatırım yapmak durumundadır,
aksi takdirde oyundan düşersiniz. Süper Tekstil
ilk kurulduğu günden bu yana, şu anki durağan
ve çok ciddi şekilde geriye gitmiş piyasalar olma-
sına rağmen hep krizlerde büyümeyi alışkanlık
haline getirmiştir. Bu süreçte öncelikle varlığını
korumak, akabinde ise oluşan pazar boşluklarını
doldurma adına temel nitelikte adımlar atmakta-
dır. Üretimde ve pazarlamada yapılan revizyonlar
ve yeni yatırımlarla bunu desteklemektedir. 2017
yılı başlangıcında istihdam oluşturma hamlesine
destek olmak adına da yaklaşık 100’e yakın istih-
dam gücüyle destekte bulunarak ülke ekonomi-
sine katkıda bulunmuştur.

Dünya ev tekstili sektöründe Türkiye’nin
konumunu nasıl değerlendirirsiniz?
Bugün dünyanın herhangi bir yerinde ev tekstili
ihtiyacı olan bir firmanın ilk aklına gelen ülkelerin
en başında Türkiye gelmektedir. Bu da ev tekstili
sektöründe çok sayıdaki üretim sektörü arasında
Türkiye’nin çok ciddi bir başarısıdır. Tabi bu başa-
rının kendiliğinden oluşan bir başarı olmadığını
belirtmek isterim. Uzun yıllardan bu yana ev teks-
til üretici ve ihracatçılarının sürekli gelişen makine
teknolojisini kullanması ve agresif pazarlama
stratejilerini geliştirmesi bunda önemli bir rol oy-
namaktadır. Ayrıca pazarları ve trendleri yakından
takip etmesi, ulusal ve uluslararası fuarlarda ko-

lektif hareket ederek ciddi yatırımlar yapması bu-
gün dünya ev tekstili sektöründe ciddi bir tanınır-
lık başarısı sağlamıştır. Ancak şunu belirtmeden
geçemeyeceğim. Malumunuz ihraç ve ticaret
yaptığınız ülkeler özelikle lojistik olarak daha ya-
kın olmasından dolayı yakın coğrafyanız olur. Do-
layısıyla, Türkiye’yi ev tekstili alanında yakın coğ-
rafyasında en çok tercih edilen ülke olarak söyle-
yebiliriz. Ancak son birkaç yıldır hem ülke içinde
hem de yakın coğrafyada sektörün içinde özelikle
sektörü domine eden ve maalesef çoğunluk oran-
da firmamız dünyada eşi benzeri hiçbir ülkede
bulunmayan yanlış satış yöntemleri geliştirmek-
tedir. Bu sektörde bulunan bizler ve ülkemiz için,
sektörün bu bilinirliğini, duruşunu ve ismini zede-
lemektedir. 

Türk ev tekstili sektörünün daha çok geliş-
mesi için atılması gereken adımlar neler?
Türk ev tekstili sektörünün yapacağı çok şey var.
Kısaca tek cümle ile özetleyebilirim; daha önceki
yıllarda nasıl yaptılarsa aynı şekilde devam etme-
liler. Heyecan ve motivasyon bitmemeli, panik ya-
parak geriye dönüşü zor hallere girilmemelidir. Ev
tekstil camiasının büyüklüğünü ve sektörü koru-
mak için bu büyük camianın önemini karar mer-
cilerine ve ülke yöneticilerine iyi anlatılması ge-
rektiği inancındayım. Sektörümüzün hakim oldu-
ğu ülkelerde, nüfus yoğunluğu fazla, gayri safi
milli hasılanın yüksek olduğu gelişmiş hedef ül-
keler belirlenmeli ve bu ülkelerdeki hedef alıcılara,
toptancılara, satın alma departmanlarına yönelik
sonuç odaklı tanıtım yapılmalı. Bu doğrultuda
TETSİAD, içinde tecrübeli vizyoner iş adamlarını
barındıran bir kuruluş. Bununla ilgili bir komisyon
ve fon oluşturarak çok rahatlıkla hedeflere orta
vadede ulaşacaktır. Ayrıca Ar-Ge, Ür ve Ge konu-
larında her şey devletten beklenmemeli; firmalar
bu noktada daha kalıcı tamamen sektöre yönelik
akademik alanlarını kendisi oluşturmalı. Örneğin;
neden Türkiye ev tekstili sektörü perde, tasarım
Ar-Ge akademisini oluşturmasın? Aynı akademide
nevresim, havlu ile ilgili sınıflar oluşturulmasın?   

EVTEKS’e nasıl hazırlanıyorsunuz, 
fuardan beklentiniz nedir?
Her yıl olduğu gibi CNR EVTEKS fuarı için çok cid-
di emek ve çabayla hazırlık yapıyoruz. Ekonomik
ve siyasi krizlerin tüm sektörlerde olduğu gibi ev
tekstili sektörüne de maalesef olumsuz yansıma-
sı olacaktır. Özelikle Avrupa ve Amerika'dan ge-
lecek ziyaretçi firmalarda ciddi bir düşüş beklen-
mekte, ancak bizler bu noktada hiçbir olumsuz-
luğu düşünmeden her türlü hazırlığı yapmış bu-
lunmaktayız. 2017-2018 trendlerine yönelik ku-
maş ve tasarımlarımızı, gelecek olan ziyaretçilere
hazır hale getireceğiz.

“Her yıl olduğu gibi
CNR EVTEKS fuarı
için çok ciddi emek
ve çabayla hazırlık
yapıyoruz. 2017-
2018 trendlerine
yönelik kumaş ve
tasarımlarımızı,
gelecek olan
ziyaretçilere hazır
hale getireceğiz.”
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ikinci destek çağrısı Şubat 2015’te yapılan Kümelenme
Destek Programı’na başvuran 16 kümelenme birlikteliğin-
den, aralarında Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi’nin

de bulunduğu 5 teşebbüs, değerlendirmeler sonucu destek-
lenmeye hak kazandı. Bakanlık toplantı salonunda düzenle-
nen imza töreninde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü, bu kümelenme teşebbüslerinin 5 yıllık top-
lam iş planı bütçesinin yaklaşık 102 milyon lira olduğunu, bu
miktarın yarısını bakanlığın karşılayacağını açıkladı.

Pilot ev tekstili üretim tesisi hayata geçecek
Özlü, tedarik zincirini oluşturan halkalar arasındaki bağın
kuvvetlenmesinin, zincirin tamamına olumlu yansıdığını ifade
ederek, programda kümelenme teşebbüslerinin, özel sektör,

Kümelenme 
Destek Programı imzalandı

Aralarında Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi’nin de 
bulunduğu, desteğe hak kazanan 5 kümelenme 

teşebbüsü için imzalar atıldı.

üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir vizyon
oluşturduğunu ve 5 yıllık bir iş planı hazırladığını anlattı. Özlü,
Kümelenme Destek Programı ile sanayide yapısal bir dönü-
şüm oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizerek; rekabet gü-
cünü, yenilikçiliği, verimliliği, teknoloji seviyesini, nitelikli is-
tihdamı ve böylece dünya ihracatından alınan payı artıracak
projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Özlü, bu kapsamda pi-
lot ev tekstili üretim tesisini hayata geçireceklerini söyledi. 

İşletmeler arası bağ
Toplantıda, Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi adına ko-
nuşan Uludağ Tekstil ihracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı
Osman Nuri Canik de firmaların ihracat, satış ve verimliliğinin
artırılmasına yönelik çalışma yapılacağına değindi. Canik, kü-
melenme yapılanmasının hedeflerinin sektörde yeni tekno-
lojilerin teşvik edilmesi, işletmeler arasında ağ oluşturulması
ve yeni işletmelerin bölgeye çekilmesi olacağını kaydetti.

Üçüncü çağrıya bu ay çıkılacak
Konuşmaların ardından, destek almaya hak kazanan Ev
Tekstili Kümelenmesi, Nükleer Sanayi Kümelenmesi, OSTİM
Temiz Teknolojiler Kümelenmesi, Gemi İnşa Sanayi Küme-
lenmesi, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi ile imzalar
atıldı. Çağrıya başvuruda bulunan 16 kümelenme birlikteli-
ğinde 40 üniversite, 624 firma, 17 sanayi odası ve ticaret ve
sanayi odası, 47 sivil toplum kuruluşu yer almıştı. Kümelen-
me Destek Programı’nın üçüncü çağrısına ise mayıs ayında
çıkılacak.
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Bursalı Tekstil Yön. Krl. Bşk. Fuat
Bursalı, “Bursalı Grubu olarak 3.
okulumuzu yaptırıyoruz. Tek amacımız
çocukların iyi yetişmesi ve insanlığa
fayda sağlamaları" dedi.

mak istedik. Bu protokol sayesinde öğrencilere gerek staj
imkanları sağlayarak gerek teknik geziler düzenleyerek fayda
sağlamaya çalışacağız. Aynı zamanda öğretim üyeleriyle de
teknik çalışmalar yapacağız. 
Projelerde ortaklıklar kuracağız. İki kurum için de çok önemli
bir ortaklık olacağını düşünüyorum. Her iki tarafa da hayırlı
olmasını diliyorum” diye konuştu.

ile Uludağ 
Üniversitesi’nden Ar-Ge iş birliği

Bursalı Tekstil'e Bal  
23 Nisan ziyareti...

1980 yılından bu yana teks-
til ürünleri üretimi gerçek-
leştirerek; sektörün en bü-

yük oyuncularından biri haline
gelen ve son teknolojiyle geliş-
tirdiği tekstil ürünlerini başta
ABD ve AB ülkeleri olmak üzere küresel pazarlara ihraç
eden Bursalı Tekstil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kapsamında anlamlı bir organizasyona ev sahip-
liği yaptı. 
Bursalı Tekstil, Sırbistan ve Bosna Hersek'ten Bursa'ya ge-
len Balkan öğrencilerini Demirtaş Organize Sanayi Bölge-
si’ndeki tesislerinde misafir etti. Nesrin Fuat Bursalı İlk-
okulu'nun davetlisi olarak ülkemize gelen öğrencileri, Bur-
salı Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Bursalı ağırladı.

Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Zorlu Teks-
tili ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili iş birliği pro-
tokolü imzalandı. 

Protokole göre Uludağ Üniversitesi, Zorlu Tekstil Ar-Ge Mer-
kezi’nde tekstil ve mühendislik başta olmak üzere araştırma
ve geliştirmeye yönelik ortak proje çalışmaları yapacak. Ku-
rumlar arasında işbirliklerinin geliştirilmesini de hedefleyen
protokol; Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay,
Zorlu Tekstil Ar-Ge Merkezi Müdürü Murat Yıldırım, Mühen-
dislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülvahap Yiğit, Tekstil Mü-
hendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pervin Aniş’in katılımıyla
imzalandı. 
Törende konuşan Ulcay, “Uludağ Üniversitesi’nin birinci ön-
celiği kentin ihtiyaçlarına cevap vermektir. Bursa’nın istek ve
ihtiyaçları da üniversitemizin her zaman önceliğinde olacak-
tır. Aynı zamanda tekstil üretiminin başkenti olan Bursa’da
yatırım yapan hemen her sektörden kurumlar ile işbirliği pro-
tokolleri imzalıyor ve bu protokoller çerçevesinde akademik
ve bilimsel çalışmalar yapıyoruz. İmza attığımız tüm proto-
kollerin işlevsel olması ve değere dönüşmesi bizim için önem
taşıyor” dedi.

Öğretim üyeleriyle teknik 
çalışmalar yapılacak
Zorlu Tekstil Ar-Ge Merkezi Müdürü Murat Yıldırım ise “Kor-
teks çatısı altında önemli bir yatırımımızın olduğu kentin üni-
versitesi olan Uludağ Üniversitesi’yle ortak çalışmalar yap-

Uludağ Üniversitesi, tekstil sektörünün öncü firmalarından 
Zorlu Tekstil ile birlikte tekstil ve mühendislik alanında 

Ar-Ge çalışmaları yapacak.



47SEKTöRDEN

EVTEKS ev tekstili sektör dergisi

Avrupalı Türk Markalar Birliği, İngiltere'deki farklı sek-
tör temsilcilerini yemekli organizasyonda bir araya
getirdi. 

Ekonomist Nazif Akpınar'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Mar-
ka Etkinliği', MÜSİAD İngiltere Başkanı Uğur Yılmaz, İş
Bankası Edmonton Müdürü Kutan Kudret, İngiltere Türkiye
Sağlık Elemanları Birliği Başkanı Dr. Ali Demirbağ, İngil-

tere Türk Dünyası Platformu Başkanı Atilla Abacıoğlu ile
tekstil, ev tekstili, mobilya, gıda, turizm, hukuk, inşaat
sektörlerinin temsilcilerinden oluşan seçkin katılımcılarla
gerçekleşti. 
Etkinliğe Başkonsolos Çınar Ergin ve Ticaret Ataşesi Aytuğ
Göksu da katıldı. Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Ca-
fer Mahiroğlu, birlik ve beraberliği vurgulayan konuşmasın-
da şunları söyledi: 
"Bizler, Avrupa'da yaklaşık 6 milyonun üzerinde bir nüfusuz.
Komşularımız, arkadaşlarımızla 70-80 milyon bir nüfus söz
konusu. Ülkemizin ekonomisine ciddi derecede katkı sağlı-
yor ve destek veriyoruz. Ama bunu daha organizeli bir hale
getirmek, ciddi bir şekilde daha anlamlandırmak ve ülkemiz
ile birlikte daha üstlere çıkarmak birlik ve organize halde
tek bir hedefte birleşmemiz gerekiyor."
Türkiye'nin Londra Ticaret Müşaviri Aytuğ Göksu ise etkin-
likte yaptığı konuşmada, yakın dönemde dünya ekonomi-
sinde ve ticaretinde yaşanan yavaşlama ve ABD seçimleri-
nin yansımaları ile yükselen popülizme işaret etti. Sterlinde
yaşanan düşüşün ihracatı olumlu, ithalatı ise olumsuz etki-
lediğini belirten Göksu, yabancı ürünlerin daha pahalı hale
geldiğinin altını çizdi. 
Programda, marka danışmanları Ulaş Atasoy, Baturay Öz-
den ve Dr. Hakan Yıldırım konuklara mesleki konularda bilgi
verdiler. 

Avrupalı Türk markalardan 
birlik toplantısı

  kan öğrencilerden
  

Balkan ülkelerinden gelen öğrencileri Bursa'da ağırlamak-
tan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bursalı, "Çocuklar
insanlığın geleceğidir. Ülkeleri kurtaracak olan liderler, ge-
leceğin büyük adamları çocuklarımızın arasından çıkacak.
Bu nedenle çocuklara çok önem veriyoruz. Bursalı Grubu
olarak 3. okulumuzu yaptırıyoruz. Tek amacımız çocukla-
rın iyi yetişmesi ve insanlığa fayda sağlamaları" dedi. Bur-
salı Tekstil, 23 Nisan’da bir dizi etkinliğe de sahne oldu.
Çalışanların çocuklarına yönelik düzenlenen ve geleneksel
hale gelen “Bursalı Tekstil Resim Yarışması”nda derece
alan resimler ödüllendirildi. Bursalı Tekstil elbirliği tablo-
suna el izlerini bırakan çocuklar Türk bayrağı motifini or-
taya çıkarırken, Survivor parkurunda verdikleri mücade-
leyle bayramın tadını çıkardılar.

Avrupalı Türk Markalar Birliği, İngiltere'de tekstil, ev tekstili,
mobilya, turizm, gıda gibi farklı sektörlerin temsilcilerini 

‘Marka Etkinliği’ kapsamında buluşturdu.
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İnovatif projeler 
beğeniye sunuldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ta-
rafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen UTİB
Türkiye Tekstil Sektöründe Uluslararası Ar-

Ge Proje Pazarı Zirvesi, Bursa Tekstil ve Konfek-
siyon Ar-Ge Merkezi’nde (BUTEKOM) gerçekleşti.
27-28 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleşen zirve-
nin açılışında konuşan UTİB Başkan Vekili Ersan
Özsoy, “Dünya tekstil ihracatından aldığımız payı
yüzde 3’e, ev ve mekân tekstillerinde yüzde 4.5’e,
teknik tekstillerdeki payımızı da yüzde 1.5'e kadar
yükselttik. Yaklaşık 2 milyon insanımıza iş imkanı
sağlayarak, Türkiye’nin adeta istihdam deposu ol-
duk” dedi. Hazır giyimle birlikte her yıl 15 milyar
doların üzerinde dış ticaret fazlası veren stratejik
bir sektör haline geldiklerine değinen Özsoy, ki-
logram başı ortalama tekstil ihracatını Bursalı
tekstilcilerin 8.5 dolara kadar yükselttiğine dikkat
çekti.
Geride kalan 8 yılda yaklaşık 13 bin katılımcıyla
düzenlenen proje pazarlarında yaklaşık bin 600
proje sunulduğunu, bu projelerin 65’inin sanayi
alanında olmak üzere 135’inin ortaklığa dönüştü-
ğünü açıklayan Özsoy, “Bu yılki zirvemizde de
Türkiye’mizin hedefleriyle aynı doğrultuda uzay,
havacılık ve savunmadan kompozite; inşaattan
spora, ekolojiden konutlara kadar teknik tekstilin
kullanım alanlarındaki projelere öncelik verdik.
Toplamda da 215 proje başvurusu gerçekleşti.

Yurt içinden akademisyenlerimizle birlikte bu yıl
ilk defa etkinliğimize katılım sağlayan doktora,
yüksek lisans ve lisans öğrencileri ile Belçika, İtal-
ya, İspanya, İngiltere, Mısır ve Portekiz gibi ülke-
lerden öğretim üyeleri ve araştırmacıları da ihra-
catçılarımızla buluşturacağız” değerlendirmesini
yaptı.

4 yılda Bursa’ya 800 yeni
ihracatçı kazandırıldı
UTİB olarak 2006 yılından bu yana, 80’nin üzerin-
de milli katılım organizasyonu düzenlediklerini, bin
500’ü aşkın firmayı dünyanın en prestijli fuarlarıy-
la buluşturduklarını kaydeden Özsoy, “Tüm bu ça-
lışmalarımızla birlikte son 4 yılda Bursa genelinde
800, tekstil ihracatçıları birliğimizde de 500 yeni
ihracatçı kazandık. Bursa’mızın ihracatı da bu yılın
ilk çeyreğinde Türkiye ortalamasının 2.5 kat üze-
rinde gerçekleşerek yüzde 17 arttı” diye konuştu.
Açılışın sonunda Özsoy, Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karlık, Bursa Vali
Yardımcısı ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Yunus
Fatih Kadiroğlu ile Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Ulcay; “En Fazla Proje Önerisi Su-
nan” ve “En Fazla Tasarım Sunan” kategorilerinde
üniversitelere plaket verdi. İnovasyon Ligi Ödülleri
kapsamında ise Can Tekstil, Çalık Denim Tekstil,
Gamateks, Harput Tekstil, Kipaş Mensucat, Kor-
teks, Martur ve Polyteks’e ödül verildi.

9. UTİB Türkiye
Tekstil Sektöründe
Uluslararası Ar-Ge
Proje Pazarı
Zirvesi’nde
“İnovasyon Ligi
Ödülleri” de
dağıtıldı. Bu
kapsamda Can
Tekstil, Çalık Denim
Tekstil, Gamateks,
Harput Tekstil,
Kipaş Mensucat,
Korteks,Martur ve
Polyteks’e ödül
verildi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 9’uncusu
düzenlenen UTİB Türkiye Tekstil Sektöründe Uluslararası 

Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi’ne 215 proje başvurdu.
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İhracatın Yıldızları, 
sahiplerini buldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhra-
catçıları Birliği (UHKİB) tarafından her yıl

geleneksel olarak düzenlenen 'İhracatın Yıldızları
Ödülleri’, BUTEKOM Tekstil ve Teknik Tekstil Mü-
kemmeliyet Merkezi'nde düzenlenen törenle sa-
hiplerini buldu. UTİB ve UHKİB, 2016 yılının en ba-
şarılı ihracatçı firmalarını ödüllendirdi. Hazır giyim
ve konfeksiyon alanında Yeşim Satış Mağazaları
ve Tekstil Fab. A.Ş., EDT Hazır Giyim ve Oz Tekstil
Sanayi en fazla ihracatı gerçekleştirerek ilk üç sı-
rayı paylaşırken; 43 firma da performanslarına
göre altın, gümüş ve bronz ödüllerin sahibi oldu.
Tekstil sektöründe de Yeşim Satış Mağazaları ve
Tekstil Fab. A.Ş. yine ilk sırayı alırken, Zorlu Dış
Ticaret ile Özdilek İthalat, İhracat ve Pazarlama
Ltd. Şti. en başarılı firmalar oldu. Bu alanda da 63
firma yine performanslarına göre altın, gümüş ve
bronz ödüllerine layık görüldü.

‘Vizyonumuz Türkiye'yi aşıp, 
dünyayı kucaklamalı’
UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman
Nuri Canik, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada,
"Yakaladığımız başarılar ve bugün bulunduğumuz
yerle övünmek yerine, daima geleceğe ve yeni
hedeflere odaklanmamız gerekiyor. Geldiğimiz
noktadan bir sıçrama daha yapıp, dünyada söz
sahibi olmak ve Bursa'nın adını global arenada

UTİB ve UHKİB tarafından her yıl en başarılı ihracatçı firmalara 
verilen 'İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde her iki kategoride de 

birincilik Yeşim Tekstil’in oldu.

duyurmak için vizyonumuz Türkiye'yi aşıp, dün-
yayı kucaklamalı" dedi. Canik, "Dünya bugün çok
büyük siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşuyor. Ya-
kın ve komşu pazarlarımızda yaşanan gelişmeler
ticaretimizi hiç olmadığı kadar zorlu kılıyor. Böy-
lesine zor şartlarda bile daha fazla insanımıza ye-
ni istihdam alanları açmak ve refah düzeyimizi
artırmak adına özveriyle çalışan ihracatçılarımız
gerçek bir başarı hikâyesi yazıyor" ifadelerini kul-
landı.

7. Türkiye Ev Tekstili Tasarım 
Yarışması Ödülleri de verildi
UTİB tarafından genç yetenekleri sektöre kazan-
dırmak amacı ile düzenlenen ve bu seneki teması
''Yaşamın İçindeki İşlevsel ve Estetik Farkındalık''
olan 7. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması
Ödülleri de sahiplerine verildi. Çok sayıda tasarı-
mın başvuru yaptığı yarışmada Dokuz Eylül Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Bartu Ba-
şoğlu "En İnovatif Ürün" ödülüne layık görüldü.
Ürün tasarım kategorisinde ise Marmara Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Duygu Eda
Semercioğlu birinci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Sebiha
Alganer ikinci ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Kübra Ünlü
üçüncü oldu.

“İhracatın Yıldızları
Ödülleri”nde tekstil
sektöründe Yeşim
Satış Mağazaları ve
Tekstil Fab. A.Ş. ilk
sırayı alırken; Zorlu
Dış Ticaret ile
Özdilek İthalat,
İhracat ve
Pazarlama Ltd. Şti.
en başarılı firmalar
arasında yer aldı.



Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi
olma özelliğini taşıyan, franchi-
sing alanındaki ilk ve tek fuar

olan Bayim Olur musun Franchising
Fuarı sektörün nabzını tutmaya devam
ediyor. Bu yıl 12-15 Ekim 2017’de Med-
yafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD
işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana
Sponsorluğunda CNR Fuar merkezinde
15. kez düzenlenecek. KOSGEB’in des-
teklediği fuar, istihdam oluşturma ve ye-
ni iş alanları yaratma anlamında Türk
ekonomisine önemli katkılar sağlamak-
la birlikte ziyaretçi, katılımcı sayısı ve
yarattığı iş hacmi açısından her geçen
yıl önemli başarılara imza atıyor. Her
sektörden 300 den fazla katılımcının yer
aldığı fuarda bu yıl ‘’Tedarikçi özel bölü-
mü’’ olacak ve burada franchise veren
markalara ürün ve hizmet tedariki sağ-
layan markalar stantları ile yer alacak.

50 ülkenin franchise 
dernekleri İstanbul’a geliyor!
“Cakarta’da düzenlenen Dünya Franc-
hise Konseyi ve Asya Pasifik Konfede-
rasyonu toplantılarına katılan Ufrad
Başkanı Dr. Mustafa Aydın, WFC ve
APFC  Dönem Başkanlıkları ile 2017
zirvelerini Türkiye’ye taşıdı. Üç önemli
franchise zirvesi; Asya Pasific Franchi-

se Konfederasyonu (APFC)
ve Dünya Franchise Konseyi
ile birlikte Avrupa Franchise
Federasyonu (EFF) Toplantı-
sı Ekim 2017 tarihinde Ufrad
ve MedyaFors ev sahipliğin-
de,  fuar ile eş zamanlı ola-
rak İstanbul’da gerçekleştiri-
lecek.
Medyafors Fuarcılık Genel
Müdürü Aycan Helvacıoğlu
Türkiye için büyük önem ta-
şıyan gelişmeleri şöyle an-
lattı: “Üç önemli franchise
zirvesi; Asya Pasific Franchise Konfede-
rasyonu (APFC) ve Dünya Franchise
Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise
Federasyonu(EFF) Toplantısı Ekim
2017’de fuar ile eş zamanlı olarak ger-
çekleştirilecek. Toplantılar kapsamında
Amerika’dan Çin’e, Güney Afrika’dan İn-
giltere’ye yaklaşık 50 ülkenin franchise
dernekleri üye markaları ekonomi ba-
kanları ve yetkilileri İstanbul’da bir ara-
ya gelecekler. Rotamız, başarılı bir şe-
kilde gelişmek ve markalarımıza değer
katmak.

Türk markaları globalleşiyor
Aynı zamanda fuar ile birlikte 2017
yurtdışı çalışmaları hakkında bilgi veren

Helvacıoğlu;  ‘’Med-
yaFors Fuarcılık,
Dünya çapında bü-
yük önem taşıyan,
Newyork Internatio-
nal Franchise Expo,
Rusya BuyBrand Ex-
po ve Dubai Franchi-
se Expo Fuarlarının
Türkiye’deki tek yet-
kili temsilcisi olmuş-
tur.  15-17 Haziran
2017'de New York,
NY The Javıts Cen-

ter'da düzenlenecek International
Franchise Expo Fuarı’nda Türk marka-
ları ile Amerika’daki yatırımcıları bir
araya getireceğiz. Her sektörden, 120
ülkeden, 450’yi aşkın markanın katıldığı,
girişimcilere ve markalara fırsatlar su-
nan fuar bu yıl 25. kez düzenlenecek.
‘’Rusya Pazarına en kolay giriş noktası!”
sloganıyla  Moskova CEC Expo Cen-
ter’da düzenlenecek olan 15. Buybrand
Expo ise 27-29 Eylül 2017 tarihlerinde
düzenlenecek. 14-15 Kasım 2016 da ilki
düzenlenen Dubai Franchise Expo Fu-
ar’ında Türk markaları ile Ortadoğulu
yatırımcıları buluşturduk. Yeni tarih ise
29-30 Ekim 2017…” dedi. 
2017 planlamasında yurt dışı çalışma-

larına ağırlık verecek
olan MedyaFors
franchising sistemi-
ne ve gelişimine
önem vermekte, bu
konuda önemli çalış-
malara imza atmak-
ta ve markaların yurt
içinde ve yurt dışın-
da büyümelerine
önemli katkılar sağ-
lamaktadır.

2017 Dünya Franchise Zirvesi
İSTANBUL’da düzenlenecek

50 FUAR
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Asya Pasific Franchise Konfederasyonu (APFC) ve Dünya Franchise
Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Federasyonu(EFF) Toplantısı Ekim
2017 tarihinde Ufrad ve MedyaFors ev sahipliğinde İstanbul’da Bayim
Olur musun Franchising Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.






