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EVTEKS Ev Tekstili Dergisi, PARA Dergisi
tarafından EREM YAYINCILIK ve

TANITIM HİZMETLERİ’ne yaptırılmıştır.

EVTEKS ev tekstili sektör dergisinin yeni sayısından merhaba. Dün-
yanın ikinci, ülkemizin ise en büyük ev tekstili fuarı olan 23. Ulus-
lararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı, sektör profesyonelleri tarafından

ilgiyle takip edildi. 120 ülkeden 130 binin üzerinde sektör profesyonelinin
katıldığı EVTEKS, sektörün ihracat hacmini daha da genişletti. 23. EV-
TEKS’e dair fuar alanından ayrıntılı haberleri ve firmaların sergiledikleri
yeni ürünlerini sayfalarımızda bulabilirsiniz. Verimli geçen fuarın ardın-
dan tüm sektöre çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ayrıca, önümüzdeki
Ekim ayında yine CNR EXPO’da düzenlenecek olan Home&Tex Ev Tekstili
ve Dekorasyon Fuarı’na sizleri davet ediyoruz.

Ev tekstili sektörü, Türkiye’nin 2023 ihracat hedefleri ve istihdam sefer-
berliği doğrultusunda büyük yol kat ediyor. Sektör, 2017 ihracatında ge-
çen yıla göre minimum yüzde 5 artış bekliyor, bu büyümenin 2018’de
ivme kazanması öngörülüyor. Sektör firmaları, işsizliğe karşı istihdam
seferberliğine katılarak sağladıkları istihdamı büyütüyor. Sektörde yaşa-
nan bu olumlu gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz. Dış pazarda si-
pariş artışı yaşanırken, iç pazar da yaz dönemiyle birlikte hareketlendi.
Evliliklerin arttığı ilkbahar - yaz döneminde, perakende ev tekstili ma-
ğazalarının satışları da arttı. Tüm bu gelişmelere dair haberleri dergi-
mizde okuyabilirsiniz.

Dergimizin bu sayısında, Karaca Home Genel Müdürü Bahadır Örsoğlu
ile markanın büyüme sürecini, yeni koleksiyonlarını ve yeni yatırım he-
deflerini konuştuk. Tekstil sektöründeki tecrübesini kendi markası olan
Livving’e aktaran Yeşim Midilli, ev tekstili ürünlerini ve ürünlerin tasarım
& üretim süreçlerini dergimize anlattı. Evelina Home Collection Yönetim
Kurulu Üyesi İlker Çolak ise dergimize firma faaliyetlerini anlattı. Özel
röportajlarımızın yanı sıra sektörün öncü firmalarından haberler de say-
falarımızda yer alıyor.

Ev tekstili sektöründe yaşanan son gelişmeleri sizlere sunacağımız bir
sonraki sayımızda buluşmak üzere…

İyi okumalar…

İlhan EREM
ilhan.erem@eremyayincilik.com

Merhabalar…

Temmuz 2017 / Sayı: 03
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Sektörden

37 Denizli havluları Euroleague Final Four’da 

40 Moskova’da Türk Ticaret Merkezi kurulacak 

44 DTO tekstil sektörüne tasarımcı yetiştiriyor 

Kapak Dosyası
Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı

23. kez gerçekleşti. 120 ülkeden 
130 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan
fuarda son trendler ve inovatif ürünler

sergilendi, sektör yeni pazarlarla 
bir araya geldi.

TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, “Amerika'ya ev
tekstili ihracatımız 600 milyon dolar civarında,

şartlar iyi değerlendirilirse iki katına çıkabilir” dedi.   
Denizli’de üretilen ‘Turkish Towels’ markalı havlular, Turkish 

Airlines Euroleague Final Four’da kullanıldı.

İÇİNDEKİLER

37 25

Firmalardan

20 Valeron’dan kişiye özel ürünler 

21 Taç’tan yazın serin, kışın sıcak tutan yastık

26 Doğtaş Kelebek ev tekstiline giriyor

35 Bella Maison, ilk mağazasını Hilltown’da açıyor

38 Küçük bir mağazadan dünyaya açıldı

İhracat

19 İTHİB’ten ihracat şampiyonlarına ödül 

25 Amerika’da 600 milyon dolarlık fırsat var

48 NY Türk Ticaret Merkezi, tekstil üreticilerini buluşturacak 



Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı 23. kez gerçekleşti. 
120 ülkeden 130 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuarda 

son trendler ve inovatif ürünler sergilendi.

ları Derneği (TETSİAD) iş birliğinde organize edi-
len fuara; ABD, Almanya, İran, Rusya, Ukrayna,
İngiltere, Kanada, S. Arabistan, Sibirya, Çin, Hin-
distan, İtalya, İspanya, Yunanistan’ın da araların-
da bulunduğu 120 ülkeden ziyaretçi katıldı. Eko-
nomi Bakanlığı'nın da desteğiyle "B2B İkili İş Gö-
rüşmeleri" kapsamında 48 ülkeden alım heyetleri
fuardaki yerlerini aldı.

İnovatif ürünler ilgi gördü
EVTEKS aralarında Zorlu, Home Sweet Home, So-
ley, Özdilek, Minteks, Verdi Tekstil gibi öncü fir-
maların bulunduğu 2 binin üzerinde markanın ka-
tılımı ile düzenlendi. 160 bin metrekare alanda
gerçekleştirilen fuarda, çok sayıda inovatif ürün
yer aldı. Bu ürünler arasında yazın serin tutan pi-
keler, yazın serin, kışın sıcak tutan yastıklar ve
antibakteriyel nevresimler yoğun ilgi gördü.

265 kat büyüyen 
’e yoğun katılım
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23 . Uluslararası İstanbul Ev Tekstili
Fuarı, 120 ülkeden 130 binin üzerin-
de yerli ve yabancı sektör profesyo-

nelinin katılımı ile düzenlendi. Dünyanın ikinci,
Türkiye'nin ise en büyük ev tekstili fuarı olan EV-
TEKS, 16-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti.
Ev tekstili sektörüne ilişkin binlerce ürünün ser-
gilendiği, trend ve modaya yön veren ürünlerin
ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu EVTEKS
2017, sektör profesyonelleri tarafından ilgiyle ta-
kip edildi. 
CNR EXPO Yeşilköy’de organize edilen fuarı, ziya-
ret eden 130 binin üzerinde sektör temsilcisinden
40 bin 302’si ise yabancı oldu.

120 ülkeden ziyaretçi katılımı
CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ta-
rafından, Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadam-



istanbul Ev Tekstili Fuarı, CNR Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Ceyda Erem ev sahipliğinde;
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kur-

tulmuş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-
ci, TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, Bursa Ticaret
Odası Başkanı İbrahim Burkay, İstanbul Tekstil ve
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail
Gülle'nin katılımıyla gerçekleşti.
Fuarın açılış konuşmasını yapan CNR Holding Ge-
nel Koordinatörü Cem Şenel, EVTEKS’te sektörün
yeni pazarlarla tanışarak, ihracat hacimlerini bü-
yüttüğünü ifade ederek “600 metrekarelerde dü-
zenlemeye başladığımız fuarımızı bugün 265 kat
büyüterek 160 bin metrekare alana ulaştırdık. Bu
yıl yabancı katılımcı ülke sayımızda da artış oldu.
İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Çin, Portekiz,
Fas, Avusturya, Almanya, Makedonya, Suudi Ara-
bistan, BAE, Pakistan, Endonezya, Hindistan, Mı-
sır, Hollanda, Bulgaristan, Bosna Hersek’ten sek-
tör öncüsü firmalar fuarda misafirlerini ağırlıyor”
dedi. Şenel, “Fuarda, Ekonomi Bakanlığı’nın da
desteğiyle ‘B2B İkili İş Görüşmeleri” programı
kapsamında aralarında Rusya, Gürcistan, Sırbis-
tan, Hırvatistan, Romanya, Makedonya, Bulgaris-
tan, Lübnan, Fas, Ürdün, Bosna Hersek, Körfez ül-
kelerinin de bulunduğu 48 ülkeden gelen alım he-
yetlerini katılımcı firmalarla bir araya getiriyoruz”
diye konuştu.

'Ev tekstili sektörü ihracat kilogramını 
14 dolara çıkardı'
TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, konuşmasında
“Türkiye, yüzyıllardır Doğu ile Batı arasında ticari
bir köprü ve üretici olmuştur. Bu nedenle geçmiş-

‘Katılımcı ülke sayısı arttı’

te olduğu gibi bugün de Türkiye dünyanın en bü-
yük ekonomileri arasında. Her zaman geleceğe
umutla bakan Türkiye, inovasyon, tasarım ve
markalaşmanın kendisini net olarak gösterdiği
EVTEKS gibi organizasyonlarda ülkemizin sana-
yici ve iş adamlarının dünyaya algısını göster-
mektedir. Bugün sizlerle bir veri paylaşmak isti-
yorum. Türkiye’nin ihracat kilogram fiyatı 1.37 do-
larken ev tekstili sektörü ihracatının kilogram fi-
yatını 14 dolar civarındadır. Bu gösterge sektörün
katma değerini gözler önüne seriyor. Katma de-
ğeri otomotiv sektöründen yüksek bir sektör ha-
line geldik” diye konuştu. 
“Biz sektör olarak hiçbir zaman rekabetten kork-
madık. Sektör olarak sürdürülebilir rekabetten ya-
nayız” diyen Aydın, “EVTEKS fuarı ile sektördeki
trendleri dünya ile paylaşıyoruz. Ev tekstilinde
dünya moda tekstilinin temellerini EVTEKS’te atı-
yoruz” ifadelerini kullandı.
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23. Uluslararası
İstanbul Ev Tekstili
Fuarı, 2 binin
üzerinde markanın
katılımı ile
düzenlendi.  Fuar,
120 ülkeden 130
binin üzerinde yerli
ve yabancı sektör
profesyoneli
tarafından ziyaret
edildi.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, fuarın düzenlenmesinde
emeği geçen bütün paydaşlara

teşekkür ettiğini belirterek “Ülkemiz
tekstil sektöründe dünyanın sayılı ülke-
lerinden birisidir. 2002 yılında 12.2 mil-
yar olan tekstil ihracatımız bugün itiba-
riyle 26.2 milyar dolara çıkmıştır. Bunu
ev tekstil sektöründe de gerçekleştirdi-
ğimizi görmek gerçekten önemlidir.
Baktığımız zaman ev tekstili ihracatımız
2016 yılı Ocak ve Aralık dönemlerinde
yüzde 2.3 oranında artarak 1.8 milyar
dolar değerinde gerçekleşmiştir" dedi.
Tüfenkci, "Yeni getirdiğimiz teşviklerle
beraber hem yeni markaları oluşturur-
ken yapacağınız masrafları hükümet
olarak destekliyoruz. Aynı zamanda

dünyada var olan bir markayı da satın
alsanız bunu da hükümet olarak teşvik
ediyoruz. Markalaşma konusunda her
türlü atacağınız adımlarda biz yanınız-
dayız" diye konuştu. Tüfenkci, Ar-Ge ve
patent yasalarıyla inovasyona da ayrıca
destek verildiğini belirtti.

Kurtulmuş: Türkiye, 10 yıl 
içerisinde süper lige çıkacak
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan
Kurtulmuş, EVTEKS’in 23 yıldır düzen-
lenen geleneksel bir fuar olduğuna dik-
kat çekerek, “Yıllık 3 milyar dolar ihra-
catı, 12 milyar dolar da Türkiye’de pa-
zarı olan ev tekstili sektörünün destek-
çileriyiz. Sizler ev tekstili üretirken aynı
zamanda Türkiye’nin muktedir gelece-

ğini üretiyorsunuz. Fuarın başarısının
göstergesi olan yabancı katılımcılar ve
alıcıların hepsi buradalar. Buradaki ba-
şarı Türkiye’nin yeni ve güçlü döneminin
ispatı. EVTEKS ve benzeri fuarlar Türki-
ye ekonomisinin geldiği noktayı ispatlı-
yor” diye konuştu. Türkiye’nin 2002’den
itibaren makro dengeleri açısından ola-
ğanüstü güçlü hale geldiğini ifade eden
Kurtulmuş, “Makro dengelerin güçlü ol-
ması gerekli ancak bu tek başına yeterli
değil. Asıl olan üretim gücümüzü arttır-
mamızdır. Türkiye’nin ekonomik yöneti-

mi 65. hükümetimizle birlikte üretim
üzerine kurulmuştur. Ülke olarak henüz
dünya süper ligine çıkamadık. İnşallah
önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye’nin
süper lige çıktığını ve dünyanın en bü-
yük 10 ekonomisi haline geldiğini hep
birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

23. Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı’nda
Design Seminars programı ile Finlandiyalı,

İtalyan ve Danimarkalı tasarımcılar sunumlarını
gerçekleştirdi. 4 gün süren programda dünya ev
tekstili trendleri, Türk tasarım kimliği, Türkiye’de
tasarımcı olmak, tasarım-tasarımcı ilişkileri, do-
kumanın değeri, dijital teknolojilerin tekstil tasa-
rımına getirdiği yenilikler gibi başlıklarda semi-
nerler düzenlendi. 

“Design Seminars” ile 
tasarımcılar EVTEKS’te buluştu

Bakan Tüfenkci: 
Atacağınız adımlarda yanınızdayız

Bakan Bülent Tüfenkçi

Bakan Numan Kurtulmuş
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23. İstanbul Ev Tekstili Fuarı'nda 86 Denizli firması stant açtı. Denizli
protokolü, stant açan firmaları ziyaret ederek başarılar diledi.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Ulus-
lararası İstanbul Ev Tekstili Fua-
rı'nda 86 Denizli firması stant aç-

tı. Fuarın açılışına katılan Denizli proto-
kolü, stant açan firmaları ziyaret ederek
başarılar diledi. Ak Parti Denizli Millet-
vekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir
Belediye Başkanı AK Parti Osman Zolan,
Denizli Ticaret Odası Başkanı ve Denizli
Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu
Dönem Sözcüsü Uğur Erdoğan, Denizli
Sanayi Odası (DTO) Başkanı Müjdat Ke-
çeci, Denizli İhracatçılar Birliği Başkan
Vekili İbrahim Uzunoğlu'nun yer aldığı
protokol üyeleri, Denizlili firmaları tek
tek ziyaret ederek bilgi aldı, fuarın ve-
rimli geçmesini diledi.

‘İstihdam seferberliğine 
büyük katkı sağladık’
Zolan, Denizli'de tekstilin binlerce yıllık

geçmişi olduğunu be-
lirterek, tekstil sektö-
rünün il ekonomisi
için lokomotif olmaya
devam edeceğini ifa-
de etti. Erdoğan, De-
nizli'nin tekstilde lider
kent olduğunu, fuar-
da açılan stantlarla
da Denizli'nin bu ko-
nudaki farkını ortaya
koyduğunu belirterek
"Firmalarımızın fuar-
dan önemli iş bağlan-
tılarıyla döneceklerine inanıyorum" dedi.
Erdoğan, "Bu fuar hem Denizli hem de
Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar
sağlayacak. Bu organizasyonların istih-
dama da çok ciddi katkısı var. Sayın
cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi istih-
dam seferberliğinde Denizli olarak Tür-

kiye ortalamasının üzerinde bir artış
sağladık” diye konuştu. Keçeci ise ihra-
catın ülke ekonomisi için önemli bir un-
sur olduğunun altını çizerek, fuara katı-
lan ve ülke ekonomisi için önemli bir
görevi yerine getiren ihracatçıları yalnız
bırakmadıklarını dile getirdi.

Denizli’den 86 firma ’e katıldı

Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu,
EVTEKS’e katılan BUTTİM firmalarını ziyaret etti. 

Bursa Uluslararası Tekstil ve Tica-
ret Merkezi (BUTTİM), iş merke-
zinde faaliyet gösteren 23 firma

ile EVTEKS 2017’ye katıldı. Bine yakın
ofis ile hizmet veren Bursa’nın tekstil ve
ticaret merkezi BUTTİM’in Yönetim Ku-
rulu, fuara katılan BUTTİM firmalarının
stantlarını ziyaret etti. EVTEKS
2017’ye BUTTİM olarak yoğun
bir katılım sağlamaktan dolayı
mutlu olduklarını ifade eden
BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Tiryaki, “Dünyada ilk ikide
yer alan bir sektör fuarı. Bizler
de Bursa’nın tekstil ve ticaret
merkeziyiz. Bu anlamda fuarda
23 firma ile bulunmak bizim için

gurur verici. EVTEKS’in her yıl global
sektör profesyonelleri tarafından heye-
canla takip edilen bir fuar olduğunu bi-
liyoruz. Aynı zamanda, Türk ev tekstili
sanayicileri, uluslararası sektör üretici-
lerinin ihracatına katkı sağlaması açısın-
dan da önemli. Biz de BUTTİM olarak

firmalarımızın ticaretinin ve ihracatının
artması için elimizden geleni yapıyoruz
ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Firmalarımız katma değeri 
yüksek ürünler üretiyor’

Tekstil sektörünün ihracat kilogram fi-
yatına bakıldığında katma değerli
bir sektör olduğunu hatırlatan Tir-
yaki, “BUTTİM’de yer alan firmala-
rımız da katma değeri yüksek teks-
til ürünlerinin üretimini ve satışını
yapıyor. Aynı zamanda Bursa Tica-
ret ve sanayi Odası’nın destekleri
ile başladığımız ticari alım heyetleri
ile de yeni pazarlara açılmayı he-
defliyoruz” diye konuştu.

BUTTİM’den EVTEKS ziyareti
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EVTEKS 2017'de oluşturulan trend
alanında 2018 yılının ev tekstili
trendleri sergilendi. Vincent Gre-

goire küratörlüğünde, dünyanın en
önemli trend ajanslarından olan Nelly
Rodi ekibinin çalışması; “İyi iş çıkarın”
başlığı altında toplandı. 
2018 trendleri dört konsepte sergilen-
di. 2018 İlkbahar / Yaz trendlerinde
Happy Heaven (Mutlu Cennet) ve Pre-
cious Palace (Değerli Saray); 2018-19
Sonbahar / Kış trendlerinde ise Fan-
tastic Forest (Fantastik Orman) ve Cu-
rious Collage (Tuhaf Kolaj) konseptleri
yer aldı.

Doğal ve sofistike
Mutlu Cennet temasında anahtar keli-
meler olarak; doğal, ham, sofistike, ru-
hani, taze, mineral, geri dönüşüm öne
çıkıyor. Bu konsepte doğa tutkunu tüke-
ticiler, denizden uzak olmayan bir tatil
evine veya çalılık, yosun ve likenle çev-
relenmiş bir kır evine sığınıyor. 

Toprak ve deniz tonları kendini gösteri-
yor. Dallar, tohumlar, kurutulmuş çiçek-
ler, damlacıklar, dalgalar, tavşanlar, mar-
tılar, sulu boya, ebru ise motif ve baskı-
larda kullanılıyor. 
Bu konseptin materyalleri ise kürk,
deri, tüyler, keten, pamuk, yelken
brandası.

Görkemli ve değerli
Değerli Saray temasının anahtar keli-
meleri; klasik, bedensel, görkemli, ka-
dınsı, değerli, yoğun ve çekici. Bu tema
“zamansız cazibe” olarak tanımlanıyor.
Renklerde pembemsi altın metlik,yarı
saydam cilt gibi bir ışık dokunuşu, zarif
soğuk yeşiller ön planda. Motif ve bas-
kılarda ise açan çiçekler, kuşlar, kele-
bekler, egzotik meyveler, değerli taşlar,
mozaikler, sürüngen derileri yer alıyor.
Materyal ve süs olarak ipek, saten, taf-
ta, kadife, süet, jakar, ağ ve örgü doku-
lar, yarı değerli taşlar, boncuklar kulla-
nılıyor.

2018 ev tekstili trendlerini yansıtan, Paris merkezli Nelly Rodi ekibi tarafından    
başlıklı çalışma EVTEKS 2017 trend alanında sergilendi.

2018 yılının trendleri bu alanda   

Değerli Saray Mutlu Cennet Tuhaf Kolaj



EVTEKS ev tekstili sektör dergisi

11FUAR

Radikal ve yabani
Fantastik Orman teması-
nın anahtar kelimeleri; ra-
dikal, esprili, hayvan, ya-
bani, kaşif, deneysel ve
tuhaf. Bu temada odunsu,
yoğun ve loş renklerden
bir baz; açık pembe, yeşil
tonları ve çelik metallerle
bir araya geliyor. Motif ve
baskılarda ise kamuflaj ve
noktalar, çırpılar, ağaç kabuğu, ağaç
gövdesi, yabani otlar, yosunlar, likenler,
kolajlar, dijital baskılar, sarmaşık bitkiler,
orman hayvanları, kurtlar, ayılar, böcek-
ler yer alıyor. Nalyonlar, kürkler, teknik
kumaşlar, pırıltılı metalikler, keçe, fermu-
arlar, tokalar, parıldayan kaplamalar, gö-
rünür dokumalar materyal ve süs olarak
önce çıkıyor.

Şaşırtan ve ikonik
Tuhaf Kolaj temasının anahtar kelimele-
ri; şaşırtma, mantıksız, gösterişli, zarif,
ikonik ve sürreal. Bu tema ile çağdaş
dairelerin iç mekanları yeni bir boyut

kazanarak küçük ormanları andırıyor.
Nötr ve sıcak tonlardan oluşan bir baz,
değerli taşların derin tonlarından bir
gökkuşağı ile birleşerek zarif bir altınla
aydınlanıyor. Motif ve baskılarda; güneş,
açan çiçekler, tırmanan çiçekler, ördek-
ler, egzotik kuğular, kedigiller, kayan yıl-
dızlar, ay, büyük egzotik yapraklar, de-
ğerli meyveler, ejderhalar, anka kuşları,
elmas, tüyler, tavus kuşları, bambu sap-
ları ve pullar yer alıyor. Malzeme ve süs
olarak ise; kadife, saten, uzun tüylü
kürkler, parıldayan büyük incili metalik-
ler, mücevherli kenarlar, püsküller, parıl-
tılı yıldızlar kullanılıyor.

Vincent Gregoire: 2018 nar ve karpuzun yılı
Vincent Gregoire, EVTEKS 2017'de yaptığı sunumda önümüzdeki yılın ev tekstili
trendlerini anlattı. Ev tekstili ve dekorasyonlarında aranan özelliklerin sıcaklık,
mutluluk ve pozitiflik olduğunu belirten Gregoire, “İlkbahar-yaz sezonunda gümüş

renkler, solmuş sarılar, solmuş mavi,
solmuş turuncu gibi renkler ile tohumlar,
baharatlar, kurutulmuş çimlerin birleşimi
ile evlerde doğadan esintiler göreceğiz.
Sonbahar-kış sezonunda ise şehir haya-
tında yaşayanların ormana olan özlemi
etkili oluyor. Koyu yeşiller, odunsu griler
ile evlerde adeta orman rengi yakalana-
cak. Ev tekstili ve dekorasyonunda ana-
nas şeklinden vazgeçilip, karpuz şekline
geçiliyor. Önümüzdeki yıl nar meyvesine
odaklanılacak” diye konuştu. Gregoire,
önümüzdeki yıl evlerde kaplan, nilüfer
çiçeği, mantar, altın gibi şans ve zengin-
lik getirdiği inanılan objelerin yoğun ola-
rak kullanılacağını anlattı. Gregoire, ev-
lerde beyaz mermer kullanımının yerini
yeşil ve kahverengi mermerlerinin ala-
cağını söyledi.

            hazırlanan “Do Good”
      

     sergilendi: Do Good

Fantastik Orman



23. Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fua-
rı, 120 ülkeden 130 binin üzerinde yerli
ve yabancı sektör profesyonelinin katı-
lımı ile gerçekleşti. Fuara katılan firma-
lar, inovatif ve trendlere yön veren ürün-
lerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Firmalar, fuar süresince yeni iş bağlan-
tıları kurdu.

Lucky Art, 
Amazon’u fuara taşıdı

CNR İMOB Uluslararası İstanbul
Mobilya Fuarı’na katılım göste-
ren Lucky Art, bu yıl ilk kez EV-

TEKS’e katıldı. Lucky Art, yeni koleksi-
yonlarını fuarda tanıttı. 
Farklı zaman, stil ve kültürleri bir araya
getiren Lucky Art, altın efektini kristal
ve camla birleştiren ihtişamlı dekoras-
yon ürünleri koleksiyonuyla dikkat çek-
ti. Provans stilden izler taşıyan deko-
rasyon ürünleri ise stantta romantik-
nostaljik hava estirdi. Standın ana kon-
septi ise amazon ormanları konsepti
oldu. 
Uzak Doğu’dan gelen ürünlerin yer al-
dığı koleksiyon, fuar ziyaretçileri tara-
fından büyük ilgi gördü.

Lucky Art Pazarlama Bölge Müdürü Se-
lahattin Açıkgöz, “Ortalama bir yurt dışı
pazarımız var onu genişletmek için ka-

tılım gösterdik ve fuardan memnun kal-
dık. Ürünlerimizi sürekli olarak yeniledi-
ğimiz için yeni ürünlerimiz sergilemek
oldukça önemliydi” diyerek fuarı değer-
lendirdi. 
Açıkgöz, “Gördüğünüz gibi ürünleri-
miz tamamı yeni konsept. Fuar stan-
dımızın önündeki alan bizim çıkış nok-
tamız, buraya bir Amazon ormanları
havası verdik. Standımızın hikâyesini
anlatıyor. Bu ürünler Uzak Doğu'dan
geldi. Gerçekliği en iyi nasıl yansıtabi-
liriz her zaman onun peşindeyiz” diye
konuştu.
Açıkgöz, “Aksesuar anlamında aklınıza
gelebilecek her şey bizde mevcut. Aba-
jurdan yapay çiçeklere, biblolardan seh-
palara, dekoratif vazolardan tablolara,
aynalardan şamdanlara her şey var.
Ürünlerimiz dünyanın farklı bölgelerin-
den geliyor. Uzak Doğu, İtalya, İspanya,
Almanya gibi çok sayıda ülkeden ithal
ürünlerin satışını yapıyoruz” dedi.
Açıkgöz, “Ürünlerimiz özenle seçiliyor.
Aynı zamanda Türkiye'de perakende
mağazalarımız ve yurt içi yurt dışı ba-
yiliklerimiz bulunuyor” ifadelerini kul-
landı.
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Firmaların ihracat hacmi  
EVTEKS 2017’ye yeni pazarlar hedefiyle katılan firmalar, fuarda 

yeni iş bağlantıları kurarak memnun ayrıldı.
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   ile büyüdü
‘İnovatif ürünlerle 

ülkemizi temsil ettik’

Bursalı Tekstil Yön. Krl. Bşk. Vekili
Alper Bursalı, fuarda küresel
müşteri talepleri doğrultusunda

geliştirdikleri inovatif ve çözüm odaklı
ürünlerle ülkemizi en iyi şekilde temsil
etmeye çalıştıklarını belirtti. Bursalı, “Her
biri farklı niteliklere sahip olan Nuacot-
ton, Airocotton, Hygiecotton ve Trio
markalarını; çocuk ve yetişkin grupların-
dan oluşan ev tekstili, plaj grubu, spa ve
otel grubu olmak üzere 4 konseptte
müşterilerimize sunduk. Ürünlerimizin
yoğun ilgi görmesi bizi memnun etti.
Fuar süresinde yeni iş bağlantıları geliş-
tirme fırsatını yakaladık” diye konuştu.

Vanelli, iki stantla 
EVTEKS’e katıldı

Dina Vanelli Gen. Md. Rüçhan Tür-
kün Tacettin, “EVTEKS sektörü-
müz için çok önemli bir fuar. Bek-

lediğimizden iyi bir fuar geçti ancak çok
daha iyi olabilir” diyerek fuarı değerlen-
dirdi. Perde, döşeme ve tül üretiminde
bulundukları belirten Rüçhan Türkün Ta-
cettin, “Fuar alanında iki standımız var.
Vanelli Concept standımızda ise konfek-
siyon ürünlerimiz sergilendi. Oradaki ar-
kadaşlar da fuarın iyi geçtiğini söylediler.
Biz bütün dünya ile çalışıyoruz ancak
ağırlığımız Avrupa'da. Yüzde 75 yurt dışı,
yüzde 25 yurt içine satış yapıyoruz. Yurt
içi müşterilerimizin de bir kısmıyla fuar-
da karşılaştık” diye konuştu.

‘EVTEKS bizim 
için çok önemli’

1986 yılından beri perdelik kumaş
alanında üretim yapan Fakıbaba
Tekstil, Adorn markası ile EV-

TEKS’e katıldı. Adorn Tekstil firma yet-
kilisi İsmail Çelik, “Bursa firmasıyız ve
iç piyasaya çok nadir çalışıyoruz, ihra-
cat odaklıyız. Bu nedenle EVTEKS fuarı
bizim için çok önemli. İsrail, Rusya, Ka-
zakistan, Kosova, Ukrayna'dan müşte-
rilerimiz geldi. Yeni ürünlerimizi sergi-
lediğimiz fuar bizim için güzel geçti” di-
ye konuştu. Çelik, 20’den fazla ülkeye
ihracat yaptıklarını ve teknoloji ile Ar-Ge
yatırımlarına önem vererek ihracat ağ-
larını genişlettiklerini belirtti.

‘Dış pazarlarla bağlantı sağladık’

Lalidya Home Genel Müdürü Murat Arapoğlu ise fuara İzmir’den geldik-
lerini belirterek, “Biz sektörde oldukça eski bir firmayız ve daha çok iç
pazar odaklı çalışıyoruz.

EVTEKS’e katılarak dış pazarla
bağlantı sağladık. Standımıza
özellikle Ortadoğu ülkelerinden
müşteriler geldi. Fuar sayesin-
de yurt dışına açıldık” dedi. 
Arapoğlu, firmanın ürün gamı-
nı ise şöyle anlattı: “Ürünleri-
mizi çeyiz ürünleri olarak ta-
nımlayabilirim. Nevresim takı-
mı, yatak örtüsü, pike, bornoz,
havlu gibi işlemeli ürünlerimiz
mevcut.”



Ecocotton’un Tarihsel doku ve
modern çizgileri buluşturan

ürünleri, fuarda beğeni topladı.

Ecocotton, yüzde yüz
organik pamuk ürün-
lerini EVTEKS’te be-

ğeniye sundu. Havlu, bor-
noz, yatak örtüsü, nevresim
takımı, pike, battaniye gibi
çeşitleri ürün gamında bu-
lunduran Ecocotton, çevre-
ye duyarlı, insan sağlığına
zararı olmayan organik ev
tekstili ürünleriyle dikkat
çekti. 
Ecocotton’un yeni koleksi-
yonunda doğal renkler, ta-
rihsel doku, modern çizgi-
ler buluştu. 
Global Organic Textile Stan-

dartlarına (GOTS) göre or-
ganik ürün olarak sertifika-
landırılan Ecocotton ürünle-
ri, yurtiçi ve yurt dışı alıcı-
larla buluştu.

Ecocotton, organik 
ürünlerini tanıttı

Zorlu Tekstil bu yıl EVTEKS’e üç
ayrı stant ile katıldı. Hayatı kolay-
laştırmayı amaçlayan ve son tek-

nolojilerle tasarlanan inovatif ürünler
içeren TAÇ INOVA, yeni koleksiyonların
sergilendiği TAÇ standı ve polyester iplik
üretim markası Korteks, EVTEKS’te ye-
rini aldı. Avrupa'nın en büyük ve entegre
polyester iplik üretim merkezi Korteks;
fuarda tente, branda, bahçe mobilyası
kumaşlarını ve otomotiv kumaşları pro-
jesi kapsamında geliştirilen ipliklerini
sergiledi. 
TAÇ Inova standında ise serin tutan pi-
ke, yazın soğuk kışın serin tutan Outlast
yastık, toz akarlarını uzak tutarak hijye-
nik bir ortam yaratan TAÇ Anti-Mite ko-
leksiyonu gibi inovatif ürünler sergilendi.
Doğal kristal poliol teknolojisiyle üreti-

len, cildin serin hissetmesini sağlayan
ve uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı
olan serin tutan pike ziyaretçilerin be-
ğenisini kazandı.

Bambu ormanları evlerde
Bambu ormanlarının doğallığını tropik
renklerin büyüsüyle birleştiren TAÇ’ın
Bamboo koleksiyonu da fuarda büyük il-
gi gördü. Bambu elyaflarla tasarlanan
Taç Bamboo koleksiyonunu;  hassas
ciltlere özen gösteren ipeksi dokusu ile
dikkat çekti. Gece boyunca mükemmel
nem transferi sağlayan nevresim takım-
larından uyku kalitesini artıran yastık ve
yorganlara, yumuşacık havlulardan bor-
nozlara kadar evlere doğallık katacak
birbirinden özel ürünler Taç Bamboo
Koleksiyonu'nda yer aldı.

EVTEKS ev tekstili sektör dergisi
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TAÇ Inova, inovatif ürünleriyle dikkat çekti

Neptün, özel tasarım havlu ve
peştamal ürünleri ile kokulu mum 

ve sabunlarını müşterilerine sundu.

EVTEKS 2017’de Neptün
bünyesinde yer alan
yetenekli tasarımcılar-

ca hayata geçirilen ve el ya-
pımı olarak üretilen mumlar
da sergilendi. Doğa ile uyum-
lu hammaddelerle üretilen

mumlar, şık tasarımlarıyla
göz doldurdu. Neptün, stan-
dında ayrıca tekstil grubunda
yer alan havlu ve peştamal
ürünlerini de fuarda sergiledi.
Neptün’ün standında oda ko-
kuları, kokulu taşlar ve sa-
bunlar da yer aldı. 
Doğadan esinlenerek hazır-
lanan ürünlerde deniz ve
meyve kokuları öne çıkıyor.
Ürünlerini başta Amerika,
Kanada, Almanya, İtalya ol-
mak üzere birçok ülkeye ih-
raç eden firma, müşterilerine
özel tasarım ürünlerle de
hizmet veriyor.

EVTEKS’e üç ayrı stant ile katılan Zorlu Tekstil; inovatif, 
sağlıklı ve çevre dostu ürünleriyle ilgi odağı oldu.

Taç Bamboo Koleksiyonu’ndaki tüm
ürünler sürdürülebilir bambu ormanları
sayesinde doğaya hiçbir zarar
verilmeden üretiliyor.

Neptün, doğa ile dost 
ürünlerini sergiledi
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Ev tekstili ve dekorasyon denildi-
ğinde akıllara gelen tek fuar olan
Home&Tex, 25 - 28 Ekim 2017 ta-

rihleri arasında CNR Expo İstanbul'da
düzenlenecek. 
Fuar, dünyanın en büyük fuarlarından
olan EVTEKS'in organizatörü İstanbul
Fuarcılık A.Ş tarafından, Türkiye Ev
Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Der-
neği (TETSİAD) iş birliğiyle bu yıl 5. kez
gerçekleşecek. 
Kısa süre içerisinde yurtiçine olduğu
gibi yurt dışında da bilinirliğini artıran

fuar, ev tekstili ve dekorasyon sektörün
yerli ve yabancı alıcılarla buluşturacak.

92 ülkeden alıcı grubu
Yaklaşık 600 firmaya ev sahipliği yapa-
cak olan Home&Tex; Almanya, Fransa,
Rusya, İtalya, Kuzey Afrika, Türki Cum-
huriyetler ve Orta Doğu ülkelerinin de
içinde bulunduğu 92 ülkeden alıcı gru-
bunu ağırlayacak. Üretim, istihdam ve
ihracatı ile ülke ekonomisinin lokomotif
sektörü durumunda olan ev tekstilinde
ihracatı artırmak amacıyla düzenlenen
Home&Tex fuarı, sektörün Türkiye'deki
potansiyelinin dış pazarlara tanıtılması
amacıyla düzenlenecek.

Home&Tex, ekim ayında 
CNR Expo İstanbul’da düzenlenecek

Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı Home&Tex, bu yıl 25 - 28 Ekim 2017
tarihleri arasında CNR Expo İstanbul'da gerçekleşecek.

EVTEKS artık Nisan
ayında
Dünyanın en büyük ev tekstili
fuarlarından EVTEKS İstanbul
Uluslararası Ev Teksitli Fuarı,
Türk katılımcıların fuar
sonrası daha rahat bir
sipariş ve üretim dönemi
yaşaması için Mayıs ayından
Nisan ayına çekildi. 24.
EVTEKS, 24-28 Nisan 2018
tarihlerinde CNR Expo
İstanbul’da gerçekleşecek. 



‘Gelecek yıl 30 
mağazası açmayı planlıyoruz’
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Karaca Home Genel Müdürü Bahadır Örsoğlu, Karaca Home
markasının oluşumunu ve bugüne dek geçirdiği büyüme süreci ile
markanın hedeflerini dergimize anlattı.
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güçlü bir ekiple beraber, tüketici beklentilerini kar-
şılayacak yönde koleksiyon çalışmalarımızı Eylül
2012’de başlattık. Markamızı konumlandırırken
tasarım ve kalitenin maksimum düzeyde olması-
na önem verdik. Bizim sektöre en büyük katkımız
sektörde yapılmayanları yapıp, ürün ve kalite an-
lamında trend belirleyen öncü bir marka olma-
mızdır. Ürün gamımızdaki çeşitlilik ve her sezon
çıkardığımız yeni koleksiyonlarla sunduğumuz
Türkiye’de üretilen özel tasarımlar, tüketici tara-
fından kısa zamanda büyük ilgi gördü. Bayi kana-
lıyla büyüyerek ardından franchise mağazalar aç-
maya başladık. 2015 yılı itibariyle de yaptığımız
araştırmalar sonucu perakende müşterisine daha
yakın olabilmek için AVM’lerde merkeze bağlı ma-
ğaza açma hedefi belirledik.

Bugün kaç mağaza ve bayilik ile 
müşterilere ulaşıyorsunuz?
2017 yılı itibariyle 700’e yakın bayimiz, 50 franc-
hise mağazamız, 14 AVM ve cadde mağazamız
ile tüketicilerimize ulaşıyoruz.

Karaca Home 2017 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nun tüketiciler tarafından
beğeniyle karşılandığını belirten Karaca Home Genel Müdürü Bahadır Örsoğlu,

gelecek yıl 30 mağaza açmayı hedeflediklerini söyledi.

2012’nin son çeyreğinde kurulan Karaca
Home, kısa sürede Türkiye ev tekstili
sektörünün liderlerinden biri oldu. Karaca
Home, 2017 yılı itibariyle 700’e yakın ba-

yi, 50 franchise mağazası, 14 AVM ve cadde ma-
ğazası ile tüketicilerine ulaşıyor. Karaca Home Ge-
nel Müdürü Bahadır Örsoğlu ile Karaca Home
markasının oluşumunu, bugüne dek geçirdiği bü-
yüme sürecini ve markanın hedeflerini konuştuk.

Kısa sürede Türkiye ev tekstili sektörünün
liderlerinden biri olan Karaca Home’un 
geçirdiği büyüme sürecinden 
bahseder misiniz?
Karaca markası, Karaca Porselen ile 1973 yılından
itibaren porselen sektöründe başarıları ile pera-
kende sektöründe hizmet vermektedir. Sektörde
uzun yıllardır edindiğimiz tecrübeler ve tüketici
beklentileri doğrultusunda onlardan gelen talep-
leri değerlendirerek farklı bir sektörde hizmet
sunmak istedik. Karaca Home markası olarak; ev
tekstili sektöründe daha önce de hizmet vermiş
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Karaca Home’un ürün gamından ve 
yeni koleksiyonunuzdan bahseder misiniz?
Karaca Home olarak ev tekstili grubunda yatak
odası başta olmak üzere; oturma odası, banyo,
mutfak ve ev içi aksesuarları grubunda da geniş
bir ürün yelpazesine sahip bir markayız. Ar-Ge
ekibimiz bir evin ihtiyacı olabilecek her detayı
en ince ayrıntısına kadar düşünerek tüketiciye
her koleksiyonda zevkli ve kaliteli ürünler sun-
maktadır. Karaca Home yeni koleksiyonunda;
mavi ve beyazın kusursuz uyumu ile marin de-
tayları, rengarenk ve egzotik desenleri ile tropik
düşleri; dantel dokular ve pastel tonlar ile san-
dıkların nostaljik havasını; baharat renkleri ve
mistik figürler ile de etnik duruşu yatak odaları-
na taşıyor. 

2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonunuzda 
Endülüs kültürüne ait motifler dikkat çeki-
yor. Bu koleksiyona nasıl tepkiler aldınız?
Karaca Home’un bu yıl en dikkat çeken koleksi-
yonlarından birisi olan etnik koleksiyonumuz ile
farklı kültürlerden esinlendik. Kültürel unsurları
bir araya toplayarak zıtlığın uyumunu, geometrik
ve sportif şıklıkla buluşturan farklı ve iddialı bir
seri oluşturduk. 
Modern hayata etnik bir yorumla yaklaşan doku-
ları, baharat renkleri, kilim desenleri yaşam alan-
larına taşıdık. Koleksiyon için özel olarak Fas’ta
çektiğimiz bir filmimiz de yer alıyor. Tüketici ta-
rafına baktığımızda ise bu koleksiyonunu çok se-
vildiğini söyleyebiliriz. Aldığımız yorumlar kolek-
siyon tasarımı konusunda ne kadar iyi iş yaptığı-
mızı bir kez daha gösterdi.

“Karaca Home
koleksiyon
tasarımlarımızı
İtalya, İspanya,
Hollanda ve
İngiltere
stüdyolarından
seçilen özel
tasarımcılarla
gerçekleştiriyoruz.
31 ülkede, 52
mağaza ile Orta
Doğu, Avrupa, Arap
Yarımadası
pazarlarında yer
alıyoruz.”

Türkiye’de ev tekstili tüketicisinin 
genel eğilimini nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye’de ev tekstili tüketicisini genel anlamda
ev hanımları, yeni evlenenler oluşturuyor. Her tü-
ketici kendi hayat stilini yansıtan ürünleri tercih
ediyorlar. 
Tüketiciler evlerini düzenlerken küçük detaylara
da büyük önem veriyorlar. Evlerine kendilerin-
den bir şey katmak, kendi tarzlarını yansıtmak
istiyorlar. 

Karaca Home olarak 2016’yı 
nasıl geçirdiniz, 2017 hedefiniz nedir?
2016 yılını beklentilerimizin üzerine çıkarak gayet
iyi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. 2017 yılında yine
aynı başarıyı tekrarlamak hedefimiz.  

Hangi pazarlarla çalışıyorsunuz?
Karaca Home koleksiyon tasarımlarımızı İtalya,
İspanya, Hollanda ve İngiltere stüdyolarından se-
çilen özel tasarımcılarla gerçekleştiriyoruz. Ta-
sarım işlerinin dışında 31 ülkede, 52 mağaza ile
Orta Doğu, Avrupa, Arap Yarımadası pazarların-
da yer alıyoruz. 

Yeni yatırım planlarınızdan ve 
hedeflerinizden bahseder misiniz?
Gelecek sene tüm Türkiye genelinde franchise ve
Karaca Home mağazaları toplamında 30 yeni
mağaza açma hedefimiz var. 
Yeni mağazaların dışında online alışveriş site-
mizdeki ürün gamımızı da arttırarak tüketici-
lerimize en iyi ürünleri sunmaya devam ede-
ceğiz.
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İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhra-
catçıları Birliği (İTHİB), ‘Türkiye’nin İh-
racatçıları Milli Gücümüz’ temasıyla

düzenlediği geleneksel gecede 2016’da
en çok ihracat gerçekleştiren üyelerine
ödüllerini verdi. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın tebrik telgrafı yolladığı
geceye; Türkiye İhracatçılar Meclisi Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Sanayi
Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, TOBB Tür-
kiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdül-
kadir Konukoğlu, Çalık Holding Yön. Krl.
Bşk. Ahmet Çalık, Zorlu Holding Yön. Krl.
Ü. Olgun Zorlu’nun yanı sıra ihracatçı bir-
likleri başkanları ve iş dünyasından çok
sayıda isim katıldı. Törende Özel Ödül ka-
tegorisinde kilo başına 120 dolar ihracat-
la Roja Brode Sanayi, 74 ülke ile en fazla
sayıda ülkeye ihracat yapan Kadifeteks Mensucat ve YKK
Metal, Afrika’da Gabon’a ihracat yaparak ihracat yapılma-
mış ülkeye tekstil ihracatı gerçekleştiren AYT Kumaşçılık
ödül aldı. 25 milyon dolar ve üstü ihracat yapanlara verilen
Platin Ödüller’in birincisi Aksa Akrilik oldu. 10-25 milyon
dolar ihracat yapanlarda birinciliği ise İleri Giyim üstlendi.

‘Sektörün geleceği akıllı kumaşlar’
İTHİB Başkanı İsmail Gülle gecede yaptığı konuşmada,
tekstil sektörünün geleceğinde akıllı kumaşların daha fazla
yer alacağına vurgu yaparak, “Bunun için daha fazla Ar-Ge
merkezleri kuracağız. Son 10 yılda sektörün ihracat birim

değerini 3’e katlamışız, gelecek 10 yılda
bir kez daha üçe katlamamız için önü-
müzde bir engel yok” dedi. Türkiye’nin
2023 hedefini hatırlatan Gülle, “Türki-
ye’nin ihracatçıları milli gücüdür diyo-
ruz. Bu hedeflerin hepsinde ihracatçılar
var. Bu ülkenin zenginliğinin temeli bi-
ziz” diye konuştu.

‘3 bin ihracatçıya 
yeşil pasaport verildi’
Törene katılan Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi,
“2017’yi atılım yılı ilan ederken sizlere
güvendik. Hükümetimizin de önemli
destekleri oldu. Yeşil pasaport 15 yıldan
bu yana gündeme geliyordu. Şu ana
kadar 3 bin ihracatçımıza yeşil pasa-

port verdik. Toplam 14 bin yeşil pasaport vereceğiz” diye
konuştu. Büyükekşi, ihracatçılara verilen diğer destekleri
de hatırlatarak, “16 Nisan referandumu sonucundan sonra
Türkiye’nin gündemi bundan sonra inşallah ekonomiye, is-
tihdama ve ihracata odaklanacak. Cumhurbaşkanımızın
bahsettiği gibi orta gelir tuzağından kurtulup 25 bin dolar-
lık kişi başı geliri 2023 yılında gerçekleştirmek için var gü-
cümüzle çalışacağız. Bu hedefe ulaşmak için katma değeri
yüksek ihracat yapmamız gerekiyor” dedi. 2023 yılı hedef
için 67 bin ihracatçının tek yürek olarak çalışması gerekti-
ğini anlatan Büyükekşi, her firmanın 2023 yılı için kendisi-
ne hedef koyması gerektiğini kaydetti.

İTHİB’ten ihracat 
şampiyonlarına ödül

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 2016’da
en çok ihracat gerçekleştiren üyelerine ödül verdi.
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Zorlu Tekstil’in ev tekstil mar-
kalarından Valeron, üstün
kalite anlayışının yanı sıra şık

ve zarif koleksiyonlarıyla dikkat çe-
kiyor. Valeron, ürünün üzerinde na-
kış veya desen isteyenler için kişiye
özel üretim yaparak kişinin kendisi-
ni ayrıcalıklı hissetmesini sağlıyor.
Valeron, “kişiye özel ürün” anlayışı
ile ürettiği nevresim takımları, masa
örtüleri, havlu ve bornozlar ile kişi-
nin tarzını yansıtacak detayları bir-
leştirerek özgün tasarımları yaşam
alanlarına taşıyor.

Renk, desen, yazı karak-
teri ve ölçü özgürlüğü
Valeron ile tekne sahipleri de
teknede kullandıkları tekstil
ürünlerini baştan yaratıyor. Kul-
landığı ürünlere isim, amblem
ve teknesinin adını taşımak is-
teyenler; renk, desen, yazı ka-
rakteri ve ölçü belirleyerek ken-
dilerine özel ürünlere sahip olu-
yor. Valeron’un kişiye özel ko-
leksiyonu Valeron Nişantaşı ve
Valeron Zorlu Center mağaza-
larında tanışılabilir.

Valeron’dan kişiye özel ürünler

Özdilek pikeler huzurlu
uykuya çağırıyor

Özel ipliklerle dokunan Özdilek pikeler,
renk ve desenleriyle doğanın rahatlatıcı

etkisini yatak odalarına taşıyor.

özdilek’in yazın sıcak günlerinde rahat ve huzurlu bir uyku
için hazırladığı pike takımları, cildin hava almasını sağla-
yarak deliksiz bir uykuya davet ediyor. 

Renk ve desenlerin özgürce dans ettiği, yazın enerjisini yatak
odalarıyla buluşturan Özdilek pike takımları, saflığın ve doğallı-
ğın en yumuşak halini sunuyor. Mor, turkuaz, pembe, somon ve
beyazın hakim olduğu Özdilek pike takımları, solmaz renk do-
kusuna sahip.

Yastık kumaşlarında
zengin renk geçişleri

Crate and Barrel, geniş ürün
yelpazesinde şık ve kullanışlı

ürünleri bir arada sunuyor. 

Crate and Barrel için
özel olarak elde üre-
tilen Linden yastık

kılıfları; altın, bakır, gri, in-
digo, mürdüm, petrol, sarı,
yeşil ve açık mavi renkle-
riyle dikkat çekiyor. Linden
yastıklar için zanaatkârlar,
işe öncelikle iplikleri yıka-
yıp kaynatarak başlıyor.
Ardından ip çileleri, uzun
çubuklar ile boya kazanla-
rına batırılıyor. Boya kazanlarında elde boyanan ipler, da-
ha sonra güneşte kurutuluyor ve dokunmaya hazır hale
geliyor. Elde boyanan ipliklerin geleneksel dokuma tez-
gâhlarında dokunmasıyla da zengin renk geçişlerine sa-
hip yastıkların kumaşları ortaya çıkıyor. Crate and Bar-
rel’ın doygun renkli halıları da yaşam alanlarında göz alı-
cı bir görüntü yaratıyor. Crate and Barrel’ın ürünlerinin
satışı Akasya, Zorlu Center, Ankara Next Level AVM,
Bodrum Midtown AVM, Bodrum Yalıkavak mağazaların-
dan ve web sitesinden gerçekleşiyor.

Zorlu Tekstil’in yenilikçi ve özgün ev tekstil markası Valeron, kişiye özel
koleksiyonu ile yatak odaları ve tekneleri özgün mekânlara dönüştürüyor.
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TAÇ’tan yazın serin, kışın sıcak tutan yastık

TAÇ, ilk kez Ulusal Havacılık ve Uzay
Dairesi (NASA) tarafından geliştiri-
len ısıya duyarlı mikrokapsül tekno-

lojisini kullanarak yenilikçi bir tasarıma
imza attı. Isı yönetimi sağlayan TAÇ’ın ye-
ni ürünü Outlast Yastık, yaz-kış rahat bir
uyku sağlıyor. İnovatif yastığın bir tarafı
yazlık, diğer tarafı kışlık kullanıma uygun.
Bir yüzeyiyle aşırı ısınmayı engelleyerek
yaz mevsiminin sıcak günlerinde serinlik
hissi veren TAÇ Outlast Yastık, yaz gece-
lerinde uyuyamayanlara yepyeni bir çö-

züm sunuyor. İçerisindeki ısıya duyarlı
mikrokapsüller sayesinde ısı yönetimi
sağlayan ürün, rahat bir uyku sunuyor. 

Yıkamayla etkisini kaybetmiyor
Aynı yastığın diğer tarafı ise kış mevsi-
minde uyku keyfine sıcak bir dokunuş ka-
tıyor. Özel yüzde 100 pamuk kumaşı ve
yumuşak dolgusu ile konforlu bir uyku su-
nan yastık, Outlast teknolojisi sayesinde
birçok yıkamadan sonra bile özelliğini
kaybetmiyor.

TAÇ’ın yeni inovatif ürünü Outlast Yastık, ısı yönetimi sağlayarak 
yaz-kış konforlu uyku sağlıyor.

Tropikal kuşağın
tüm canlı renklerini
tropik koleksiyonu-

na taşıyan Karaca Home;
desenli pikeler, yaprak
motifli nevresimler ve na-
kışlı yastık kılıfı alternatif-
leriyle yatak odası yaz
dekorasyonunun en göz-
de parçalarını bir araya
getiriyor. Tropikal yaşa-

mın huzur veren doğasını tasarımlarına taşıyan Karaca Home;
palmiye yapraklı, egzotik çiçek ve bitki desenlerini tasarımla-
rıyla buluşturuyor.

Tamamlayıcı aksesuarlar
Neon renklerin ön plana çıktığı
koleksiyonda, nevresim, pike ve
yastık kılıfı alternatiflerine birbi-
rinden özel aksesuar seçenek-
leri eşlik ediyor. Farklı üretim
tekniğiyle daha uzun ömürlü
kullanım sunan pikeler, desen-
leriyle tropik renklerin canlığını
yansıtırken yaprak detaylı vazo-
lar, renkli fotoğraf çerçeveleri,
eğlenceli flamingo ve papağan
bibloları koleksiyonun tamam-
layıcısı oluyor.

Karaca Home’dan tropik koleksiyon

Z&R Home’dan 
doğal ve rahat 
bornozlar

Z&R Home, Bam-
bu Aile Bornoz
Seti’nde rahatlı-

ğı, şıklığı ve kalitesiyle
öne çıkıyor. Çevre dos-
tu olan, kimyasal mad-
de içermeyen ve sağlık
açısından tehdit oluş-
turmayan setteki ürün-

ler; yüksek su hapset-
me özelliğine sahip.
Yüzde 60 bambu, yüz-
de 40 pamuk ipliğinden
üretilen bornoz ve hav-
lular, oldukça yumuşak
bir his yaratıyor ve yı-
kama sonrası sertleş-
me yapmıyor. 

Karaca Home, yaz aylarının yüksek enerjili havasını, 
tropik koleksiyonuyla evlere taşıyor.
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Livving’in Kurucusu Yeşim Midilli, dergimize ürünlerinin tasarım
ve üretim süreçlerini anlattı.



lay temizlenmesine dikkat ettiğini anlattı. Midilli,
Livving’in yeni vintage temalı koleksiyonun Ekim
ayında satışa sunulacağını söyledi.
Doğal malzemelerin ağırlıklı olarak kullanıldığı
Livving koleksiyonlarında yüzde yüz keten ürünler
de dikkat çekiyor. Yüksek kalitede ev tekstili ürün-
leri sunan Livving, yumuşak renk tonlarını, doğal
malzemeleri ve minimalist desenleri bir araya ge-
tiriyor. Yüksek kalite ithal pamuk kumaşlara ya-
pılan özel nakışlı nevresimler, taş yıkama yatak
örtüleri, özgün desenli keten peçete, amerikan
servis ve havlular firmanın ürün yelpazesini oluş-
turuyor.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Üsküdar Amerikan Lisesi ve İstanbul Teknik Üni-
versitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu-
yum. Uzun yıllar hazır giyim ihracat sektöründe
çalıştım, üst düzey yöneticilik yaptım. 2011 Aralık
ayında Livving markası ile ev tekstili sektörüne
atıldım.

Livving markasının kuruluş 
hikâyesinden bahseder misiniz?
Ev tekstili ve dekorasyona her zaman çok merak-
lıydım. Uzun yılları bulan tekstil tecrübemi bu me-
rakımla birleştirerek kendime ait bir iş kurmak is-
tedim. Eski işim detaylı bir organizasyon yönetimi
idi. Bu işimde çıkış noktam yaratıcılığımı daha

Tekstil sektöründeki tecrübesini 2011 yılında kurduğu ev tekstili markası
Livving’e taşıyan Yeşim Midilli, “Ürünlerimizi sade ve özel olarak

tanımlayabilirim. Doğal malzemeleri kullanmayı seviyorum” diyor.

Uzun yıllar tekstil sektöründe üst düzey
yöneticilik yapan Yeşim Midilli, 2011 yı-
lında Livving markasını kurarak hayalin-
deki ürünleri ev tekstiline uyarladı. Ye-

şim Midilli ile Nişantaşı’ndaki showroom’unda bu-
luşarak markayı ve ürünlerini konuştuk. Tasarım-
larını “sade ve özel” olarak tanımladığını belirten
Midilli, ürünlerin uzun süre kullanılmasına ve ko-
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fazla kullanabilmek, kendi tasarladığım ürünleri
satabilmek oldu. Tabii iyi organize olmak her işte,
her zaman çok önemli.

Tasarımlarınızı nasıl tanımlarsınız?
Kısaca “sade ve özel” diyebilirim.  Uzun yıllar kul-
lanılması, bu süre içinde güncel kalabilmesi en
çok önem verdiğim özelliği. Ayrıca, ürünlerimin
kolay kullanılmasına, kolay temizlenmesine dikkat
ediyorum. 

Livving’in ürün gamında neler yer alıyor?
İlk başladığımda nevresim, yatak örtüsü, pike gibi
yatak ürünleri ve peçete, Amerikan servis, örtü
gibi masa grubu ürünleri vardı. Ancak zaman
içinde masa grubu çok daha fazla öne çıktı. Bu-
nun yanı sıra ürünlerimiz arasında dekoratif kol-
tuk şalları ve yastıklar da yer alıyor.

Üretim süreci nasıl gerçekleşiyor?
Her şeyin başı yaptığım seyahatler ve okuduğum
kitaplar. Etkilendiğim konuları bir dosyada birik-

tiriyorum. Uygun zamanlarda bu konuları ev
tekstili ürünlerine nasıl yansıtabileceğimi araştı-
rıyorum; kumaş, baskı, model denemelerini ya-
pıyorum. O sezonda yer vermeyi düşündüğüm
tema çerçevesinde, kumaş, desen ve renk seçi-
mi ile üretim süreci başlıyor. Ardından numune-
ler üretiliyor ve teknik testler yapılıyor. Sonrasın-
da imalat başlıyor. Ara kontrol ve son kontrolle-
rimizi gerçekleştirip ürünlerimize son şeklini ve-
riyoruz. Tüm bu süreçler bittikten sonra ürünler
satışa giriyor.

Ürünlerde keten kumaş öne çıkıyor. 
Neden keteni tercih ettiniz?
Doğal malzemeler kullanmayı seviyorum. Keteni
tercih etme nedenim şıklığı ve dayanıklılığı. Eski-
den yastık, çarşaf hatta çuvallar dahi ketenden
yapılırmış. Fiyatın yüksekliği nedeniyle bu güzel-
likler hayatımızdan çıksa da peçetelerle kısmen
yaşatmaya çalışıyoruz.

Yeni koleksiyonunuzdan 
bahseder misiniz?
Yüzde yüz ketenin yanında; keten, pamuk, pol-
yester karışımlı çok çeşitli ürünler var. Ayrıca
pek çok baskılı ürün de var. Vintage temalı ko-
leksiyonumuz Ekim 2017 itibariyle mağazalarda
yer alacak.

Ürünlerinize hangi satış kanallardan 
ulaşılabilir?
Ürünlerimiz Paşabahçe Mağazaları’nda satışa su-
nuluyor. Bunun yanı sıra, özel siparişler için Liv-
ving’in showroom’undan ve web sitesinden bize
ulaşılabilir.

“Eskiden yastık,
çarşaf hatta
çuvallar dahi
ketenden
yapılırmış. Fiyatın
yüksekliği
nedeniyle bu
güzellikler
hayatımızdan
çıksa da
peçetelerle
kısmen yaşatmaya
çalışıyoruz.”



EVTEKS ev tekstili sektör dergisi

25İHRACAT

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği
(TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın, ev tekstili sektö-
rünün 3 milyar dolarlık ihracatı, 12 milyar dolarlık iç

pazar büyüklüğü ile 15 milyar dolarlık bir hacme sahip ol-
duğunu açıkladı. Dünya ev tekstili sektörünün ihracat bü-
yüklüğünün 95 milyar dolar civarında olduğu bilgisini veren
Aydın, bu ihracatın yarısını Çin'in gerçekleştirdiğini söyledi.
Aydın, Türkiye'deki bütün sektörler yan yana konulduğunda
dünyada marka olan tek sektörün ev tekstili olduğunu ve
dünyanın her yerinde Türk ürünlerinin bulunabileceğini dile
getirdi. 
Referandumdan sonra Türkiye'nin olumlu bir sürece girdi-
ğine işaret eden Aydın, "Bu sadece Türkiye'nin iç pazarına
yönelik değil. Yabancı alım yapan firmalar noktasında da
Türkiye'ye karşı bir güven gelmeye başladı. Siparişlerimiz-
de artışlar var. 2017'de ihracatta minimum yüzde 4-5'lik
artış bekliyoruz. 2018'de ise bu rakamın daha fazla olaca-
ğından eminiz. Gidişat bunu gösteriyor. Türk markaları ile
Türk tasarımlarının da bunu desteklediğini çok net bir şe-
kilde görüyoruz” diye konuştu.

‘Rusya pazarının toparlanmasını bekliyoruz’
Türk ev tekstili sektörünün en büyük ihracatını Avrupa'ya
yaptığını belirten Aydın, ev tekstili sektörünün Rusya'ya yıl-
lık 700-800 milyon dolarlık ihracat yaptığını,  uçak krizin-
den sonra bu pazara olan ihracatta büyük bir kayıp yaşan-
dığını, yıllık kaybın 500 milyon doları bulduğunu dile getirdi.

Aydın, gelecek dönem-
de bu pazara olan ihra-
cat kaybının toparlan-
masını beklediklerine
işaret ederek, "Bu yıl bu
pazara ihracatta 400
milyon dolarları bulu-
ruz" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin ev tekstili ih-
racatında dünyada 4. sı-
rada olduğunu aktaran
Aydın, bu anlamda bi-
rinci ülkenin Çin, ikinci
ülkenin Hindistan, üçün-
cü ülkenin de Almanya
olduğunu ifade etti.

‘KDV indirimiyle döşemelik kumaş 
sektörü hareketlendi’
Aydın, “Referandum sonrasında birçok sektörde kıpırdan-
ma başladı. Yılbaşından sonra devletimizin mobilyada KDV
indirimi getirmesi, özellikle döşemelik kumaş sektörünü
çok fazla hareketlendirdi. Bu noktada pazarın gelişme sü-
reci de devam edecektir. Her sene bir iki seçim atlattığımız
için, insanların belli bir seçim yorgunluğu oldu. Artık önü-
müzü gördüğümüz için çok büyük bir rahatlama var. 2017
yılında iç pazarda satışların yüzde 15 artmasını bekliyoruz"
diye konuştu.

‘Türkiye, Çin’e olan önyargıyı fırsata çevirebilir’
Aydın, Amerika'daki ev tekstili pazarının özel olduğunu, bu
pazar için üretilen ürünlerin bu ülkeden başka yere satıl-
madığını söyledi. Amerika'nın Çin'den de ciddi anlamda
ürün ithal ettiğini anımsatan Aydın, burada ABD Başkanı
Donald Trump'ın ucuz mal almak istediğini, ama çöp nez-
dinde bir mal almak istemediğini dile getirdi. Aydın, Çin'in
bütün mallarının kalitesiz olmadığını, bu ülkenin de kaliteli
ürünleri olduğunu ama Çin'e dair oluşan olumsuz algıyı
Türkiye'nin fırsata çevirebileceğini ifade etti. Türkiye'nin
Amerika'ya ev tekstili ihracatının 600 milyon dolar civarın-
da olduğu bilgisini veren Aydın, şartlar iyi değerlendirile-
bilirse ihracatın 2 katına çıkabileceğini belirterek, "Ameri-
ka'da Türkiye için ev tekstili anlamında 600 milyon dolarlık
daha fırsat var" diye konuştu.

‘Amerika’da 600 milyon 
dolarlık fırsat var’

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Ali Sami
Aydın, “Amerika'ya ev tekstili ihracatımız 600 milyon dolar civarında,

şartlar iyi değerlendirilirse iki katına çıkabilir” dedi.   



Türkiye mobilya sektörünün önde gelen
markalarından Doğtaş Kelebek, yatak
ve ev tekstili mağazaları açmak için ça-

lışmalara başladı. Yatak üretimi yapan firma,
mobilyanın gölgesinde kalan bu ürün grubu-

nu yeni markayla yeni mağazalarında
tüketiciyle buluşturacak. Doğtaş Ke-
lebek CEO’su Ersin Serbes, yatak
üretimi yaptıkları halde tüketicinin
aklında hep mobilyacı olarak yer
aldıklarını belirterek, “Bu nedenle
yeni yatak markası çıkarıyoruz.
Eylül sonu ekim ayı başında
lansmanını gerçekleştireceğiz.
Önce Doğtaş mağazaları içinde

bir alanda yer alacak. Daha sonra dışarıya ta-
şıyarak yatak ve ev tekstili mağazası konsep-
tiyle büyüteceğiz” dedi.

Önce beyaz ev tekstili 
ardından renkli tekstil
Serbes, 2 milyar dolarlık yatak pazarında
markalı olarak kabul edilebilecek oranın halen
yüzde 5-10’larda olduğunu belirterek, “Biz za-
ten bu alanda varız ama tüketici bizi hep mo-
bilyayla özdeşleştiriyor. Yatak algısı yaratan
yeni bir marka yaratacağız. Çok da iddialı ola-
cağız. 3-5 yılda sektörün en önemli oyuncu-
larından biri olmayı hedefliyoruz. Hemen her
yere yayılacağız. Yurt dışındaki mağazalarda
da olacak” diye konuştu.
Serbes, “İlk etapta yatak ve beyaz ev teksti-
linde mağazalaşıyoruz. Yatak, baza, başlık ve
yatak odası içinde olabilecek yorgan, yastık
gibi beyaz ürünler olacak. Daha sonra da ren-
kli dünyaya gireceğiz” bilgisini verdi.
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ev tekstiline giriyor
Doğtaş Kelebek, mobilyanın yanı sıra yatak ve ev tekstili alanında

mağazalaşmak için çalışmalara başladı. Firmanın CEO’su Ersin Serbes,
“Bu alana yeni bir markayla gireceğiz. Çok iddialıyız” dedi.

Yatsan CEO’su Gökalp Bahçeli,
Antalya’da düzenlediği basın
toplantısında geçen yılki ciro-

larının 175 milyon liraya ulaştığını, bu
yılki hedeflerinin ise 210 milyon lira
olduğunu açıkladı. Yatsan'ın yeni bir
yatırımını daha açıklamaktan mutlu-
luk duyduğunu dile getiren Bahçeli,
"Uykuyu kusursuzlaştıran ve kullan-
dığı en kaliteli, en doğal ham mad-
deler ile Yatsan, bundan böyle ev
tekstili ürünleriyle de Yatsan Maison
adıyla mağazalarında sizleri bekliyor
olacak" dedi.

‘5 yılda 220 mağazaya 
ulaşmayı hedefliyoruz’
Bahçeli, 140 yıldır yatak üreten Ame-
rikan yatak endüstrisinin dev marka-
larından Sealy'yi Yatsan olarak bundan
böyle Türkiye'de üreteceklerini söyledi.
Yatsan'ın 5 yıllık büyüme hedeflerine
de değinen Bahçeli, "Yatsan olarak,
Türkiye'de 220 mağaza olmayı, dolar
bazında şirket değerini 2 katına çıkar-
mayı, ciromuzu 3 katına çıkarmayı,
Türkiye yatak ihracatındaki payımızı
yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz" di-
ye konuştu.

’dan yeni yatırım: Yatsan Maison
Yatsan CEO’su Gökalp Bahçeli, yeni markaları ‘Yatsan Maison’ ile ev tekstili

ürünlerini müşterileriyle buluşturacaklarını açıkladı.
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Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen Techtextil
Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden bin 500’e yakın iplik, ha-
zır giyim, kumaş ve makine üreticisi katıldı. Fuara

Türkiye’den katılan firmalardan Berteks; akustik perde, solar
perde, enkapsülasyonlu ve özel kaplamalı kumaşlarını müş-
terilerine sundu. Teknik tekstilde markalaşmış olan Tech-
textil Fuarı’na gelecek yıllarda da katılmaya devam edecek-
lerini belirten Berteks Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan,
“Sektörümüzde oldukça önemli bir fuara katılarak, dünyanın
her yerinden teknik tekstil konusunda bilinçli ziyaretçiler ile
buluştuk. Yerinde kurmuş olduğumuz Ar-Ge Merkezi ile her
gün üretimimize yenilikler ekliyoruz. Devir teknoloji devri.
Bizler de bunun bilincinde alt yapımızı kurduk ve çalışma-
larımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Ses kontrollü perde ilgi gördü
Sesin kontrolünü sağlayan akustik perde kumaşlarının fu-
arda en çok ilgi gören çalışmalarından biri olduğunu belir-

ten Noyan, “Gün ışığını istediğiniz kadar evinizin içine so-
karken şimdilerse ise perdede gün ışığını enerjiye dönüş-
türme çalışmalarımız var. Berteks ailesinde yer alan tüm
çalışanlarımız ile öncü olduğumuz sektöre yenilikler kat-
maya devam edeceğiz” diye konuştu.

Techtextil Fuarı’na katılan Berteks’in Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan,
“Devir teknoloji devri. Bizler de bunun bilincinde alt yapımızı kurduk ve

çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Bursa’da havlu ve bornoz üretimi yapan ve ürünlerinin
yüzde 80’ini 25 ülkeye ihraç eden Sökücüler Tekstil Ge-
nel Müdürü Cabir Sökücü, “Genel manada yurt dışından

ülkemize karşı yoğun bir baskı hissediyoruz. Bazı ülkelerde,
gümrüklerde yaşadığımız sorunlar var. Alışverişimizin devam
ettiği ülkelerden ticaret insanlarının ülkemize geliş gidiş zor-
luklarını görüyoruz. Yaşanan olumsuz gelişmeleri yeni pazar-
lara açılarak çözeceğiz” dedi. 
Sökücü, "Amerika’da ön açılışı yapılan Türk Ticaret Merke-
zi’nde yer almaktayız. Amerika pazarında da kalıcı bir oyuncu
olmayı arzuluyoruz” diye konuştu. Sökücü, Ortadoğu’da Suudi
Arabistan, Dubai, Kuveyt; Uzakdoğu’da Malezya; Avrupa’da
Bulgaristan, Yunanistan, İsviçre, Polonya ve Hollanda ile ça-
lıştıklarını ifade etti.
Sökücü, “Ayrıca Türki Cumhuriyetlerle de iş birliği yapıyoruz.
Rusya, Ukrayna’ya ürünler yolluyoruz. Afrika Bölgesi’nde de
Cezayir, Fas, Tunus Güney Afrika ile süren ticaretimiz var. Ay-
lık 150 ton ürün üretiyoruz. Bunun ortalama yüzde 80’inin
yurt dışında 25 ülkeye pazarlıyoruz” diye konuştu.

‘İhracattaki baskı yeni pazarlarla çözülecek’
Bursa’dan 25 ülkeye ihracat yapan Sökücüler Tekstil Genel Müdürü Cabir

Sökücü, ihracattaki Avrupa baskısını Afrika ve Asya gibi 
yeni pazarlara açılarak çözeceklerini söyledi.

‘Devir teknoloji devri’
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ağırlıkta olduğu görülüyor. Yatak örtüsü, nevresim
takımı, yogan, yastık, battaniye ile masa örtüsü,
sehpa örtüsü gibi ürünler evlilik hazırlığında alı-
nan ürünlerin başında geliyor. 
Bornoz, havlu setleri, banyo halıları, masa örtü-
leri ve mutfak havluları ise banyo ve mutfak gru-
bundaki ev tekstili ihtiyacını oluşturuyor. Ayrıca
perdeler de evlerin vazgeçilmezi olarak listede
yerini alıyor.

İşlemeli ve güpürlü ürünler 
tercih ediliyor
Çeyiz alışverişinde işlemeli, dantelli ve güpürlü
ürünlerin daha çok tercih edildiği görülüyor. Ko-
leksiyonlarda renk olarak ise beyaz, ekru, pudra
ve soft renkler hâkim.

Çeyiz alışverişleri 
iç pazarı hareketlendirdi

Türkiye’de her yıl gerçekleşen ortalama 600
bin evlilik ve çeyiz hazırlama geleneğinin
oldukça yaygın olması, ev tekstili sektörü-

nün iç pazar satışlarını olumlu yönde etkiliyor. Ev-
liliklerin özellikle yaz döneminde yoğun olması da
ev tekstili sektörünün hareketli bir ilkbahar-yaz
dönemi geçirmesini sağladı. Kumaş satın alarak
çeyiz ürünlerini kendi hazırlayanların sayısı gide-
rek azalırken; ev tekstili ürünü satan han ve çar-
şılar ile AVM’lerde perakende mağazaların popü-
lerliği arttı. Ev tekstili ürünü satan perakende ma-
ğazalarda ciro artışı görüldü.

Yatak grubu başı çekiyor
Evlilik hazırlığı aşamasında en çok satın alınan
ürünlere bakıldığında ise yatak odası ürünlerinin

Yaz döneminde evliliklerin yoğunlaşması,
ev tekstili sektörünün hareketli bir

ilkbahar-yaz dönemi geçirmesini sağladı.
Koleksiyonlarda öne çıkanlar ise 

güpürlü detaylar ile soft renkler oldu.



EVTEKS ev tekstili sektör dergisi

29DOSYA

SAVAŞ TEKSTİL 
Güzide Ev Modası’nın Gül Çeyiz Paketi’nde; nevresim takımı, yatak

örtüsü, çeyiz sandığı, aile bornoz seti, klozet takımı ve kokulu taşlar
yer alıyor. Takımın ekru, pudra, pej, su yeşili ve turkuaz renk

seçenekleri bulunuyor.

HOME SWEET HOME  
Home Sweet Home Jeny Masa Örtüsü, polyester kumaş üzerine dantel
detaylarıyla şık ve ışıltılı görünüme sahip. Ürünün klasik tarzı odalarına yansıtmak
isteyenler için 3 ebat seçeneği bulunuyor.   

KAYAOĞLU ÇEYİZ  
Kayaoğlu Çeyiz’in Lux Kordella Masa Örtüsü, polyester kumaş
üzeri nakış ve güpür detaylarıyla dikkat çekiyor.

DANTELA VİTA 
Dantela Vita’nın Elisa Güpürlü Çeyiz Seti’nde çift kişilik pike, nevresim, 

çarşaf, volanlı ve güpürlü yastık kılıfları yer alıyor. Setin ekru 
ve soft pembe renk seçenekleri bulunuyor.

DANTEL BUTİK 
Dantel Butik’in şık çeyizlik ürünleri farklı zevklere hitap ederek dekoratif
çözümler sunuyor. Şık amerikan servisi dikkatleri üzerine toplayarak
tarz sahibi sunumlar yaratıyor.
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Model Tekstil Evelina Home Collection Yönetim Kurulu Üyesi 
İlker Çolak ile firmanın faaliyetlerini konuştuk.



manın faaliyetlerini ve ürünlerini konuştuk. Çolak,
ürünlerinin Avrupa standartları kalitesinde oldu-
ğunu belirterek, paketli ürün yapmaya iplikten
başladıklarını söylüyor.
Çolak, Türk ev tekstili sektörünün dünya arena-
sındaki konumunun daha da iyi yere gelebilece-
ğinin altını çiziyor. 
Çolak, Bunun için içe dönük iş yapmalıyız. Çin’den
yarı mamul ürün alımlarını durdurmalıyız. Türki-
ye'ye ürün almaya gelen yabancı müşteriler Çin
malı için gelmiyor” diyor.

Evelina Home'un kuruluşundan bugüne 
geçirdiği süreci anlatır mısınız?
1997 yılında sadece yatak örtüsü ile başladığımız
bu yolculuğa bugün kendi dantelimizi ve kumaşı-
mızı yaparak devam etmekteyiz. 2002 yılından
itibaren Model Tekstil Evelina Home Collection
markasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ye-
nilikçiliğimiz ve müşteri memnuniyetini daima ön
planda tutmamız ile tekstil alanında ülkemizin ön-
de kuruluşları arasında yer alıyoruz.

Ürün gamınızdan bahseder misiniz?
Yatak örtüsü, pike takımı, nevresim, banyo pas-
pasları, masa örtüsü, tül ve perde ürün çeşitle-
rimiz arasında yer alıyor. Avrupa standartları ka-
litesindeki ürünlerimiz ülkemizle sınırlı kalmayıp
birçok Avrupa ülkesinde de mekanlara hayat
vermektedir.

Model Tekstil Evelina Home Collection Yön. Krl. Ü. İlker Çolak, “Ev tekstili sektörünün
daha da gelişmesi için Çin’den yarı mamul ürün alımlarını durdurmalıyız. 

Türkiye'ye ürün almaya gelen yabancı müşteriler Çin malı için gelmiyor” diyor.

Yatak örtüsü, pike takımı, nevresim, ban-
yo paspasları, masa örtüsü, tül ve perde
gibi ürünleri bünyesinde barındıran ge-
niş ürün yelpazesine sahip Model Teks-

til Evelina Home Collection, üretiminin yüzde
70’ini ihraç ediyor.  
Suudi Arabistan, İran, Irak, Mısır, Lübnan, Rusya
gibi ülkelere ihracat gerçekleştiren Evelina Home
Collection Yönetim Kurulu Üyesi İlker Çolak ile fir-
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İç pazarda satışlarınızı hangi ağlarla 
yürütüyorsunuz?
İç piyasada çok ağırlığımız yok ihracat odaklı bir
firmayız. Yüzde 30 oranında iç pazara çalıştığımı-
zı söyleyebilirim. Satış temsilcilerimiz ile satışla-
rımızı yürütüyoruz.

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz, 
hedefler pazarlarınız nelerdir?
Suudi Arabistan, İran, Irak, Mısır, Lübnan, Rusya,
Azerbaycan, Yunanistan, Kuveyt ve Umman ile
çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerine ih-
racat yapıyoruz. Yeni pazar arayışı yapmaktansa
elimizdeki pazardan en iyi şekilde yararlanmak
gerektiği fikrindeyiz. Bu nedenle yeni Pazar ara-
yışına girmedik.

Türkiye ev tekstili sektörünün dünyadaki
konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sektörün daha da gelişmesi için 
sizce neler yapılmalı?
İyi bir konumdayız ama daha da iyi konumda ola-
bilirdik. Sektörün gelişmesi için Çin’den yarı ma-
mul ürün alımlarını durdurmalıyız. Tamamen içe
dönük iş yapmalıyız. Türkiye'ye ürün almaya ge-
len yabancı müşteriler Çin malı için gelmiyor.

Ürünlerinizde kaliteyi nasıl 
yakalıyorsunuz?
Paketli ürün yapmaya iplikten başladığımız için
bütün süreç gözümüzün önünde ilerliyor. Kaliteyi
tamamen müşterinin isteği doğrultusunda belir-
liyoruz.
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ABD’nin en önemli ticaret merkezlerinden New
York’ta düzenlenen Texworld USA 2017 Fuarı’na ka-
tılan Bursalı tekstilciler yabancı alıcılarla buluştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acen-
tesi Projesi kapsamında 90 kişilik heyetle fuara katıldı.
KOSGEB destekleriyle ABD pazarıyla buluşan Bursalı fir-
malar, burada sektördeki yeni gelişmeleri ve trendleri ya-
kından inceledi. Fuarda Türkiye’den 18 firma stant açtı.
BTSO üyeleri, yabancı iş dünyası temsilcileriyle ikili iş gö-
rüşmeler de gerçekleştirdi.

‘ABD, Türk ürünlerinin kalitesini biliyor’
Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) Başkanı Ali
Koçak da ikili iş görüşmeleri sırasında Bursalı firmaları zi-
yaret etti. ABD’nin 320 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın
en büyük pazarlarından birisi olduğunu ifade eden Koçak,
ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin her geçen yıl
arttığını belirtti. Koçak, ABD pazarında kalıcı oyuncu olmak
için en önemli iki faktörün kalite ve fiyat olduğunu söyledi.
Türk ürünlerinin kalitesinin ABD halkı tarafından çok iyi bi-
lindiğini belirten Koçak, “Bu kaliteyi korumak ve sürdüre-
bilmek çok önemli. ABD’de ciddi bir rekabet ortamı var. Fir-
malarımız kaliteyi yüksek tutup, fiyatı ise normal seviyede
tutarsa, ABD pazarında başarılı olabilir” dedi.
ABD pazarında kalıcı oyuncu olmak isteyen firmaların ön-
celikli olarak pazar araştırmasını iyi yapması gerektiğini
kaydeden Koçak, BTSO’nun Küresel Fuar Acentesi çalış-
masının Bursalı firmaların dünyaya açılması noktasında
büyük fayda sağladığını kaydetti. BTSO’nun iş dünyasına
yönelik vizyoner çalışmalara imza attığına işaret eden Ko-
çak, “ABD pazarında Bursalı firmalar mutlaka var olmalıdır.

Bunun için karşılıklı ziyaretler büyük önem taşıyor. Bu pa-
zar zor ama istikrarlı ve uzun vadeli bir özelliğe sahip. Bur-
salı firmalar mutlaka ABD’deki fırsatları iyi değerlendirmeli”
ifadelerini kullandı. Koçak, Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde
TİM işbirliğiyle BTSO’nun destekleriyle faaliyet gösteren
New York Türkiye Ticaret Merkezi’nin de firmaların ABD
pazarında kalıcı olması noktasında önemli bir adım oldu-
ğunu belirtti.

‘Texworld Fuarı sektörümüz 
için büyük anlam taşıyor’
Türk ürünlerinin kalitesinin dünya tarafından kabul edildi-
ğini kaydeden BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İs-
mail Kuş, “Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında şim-
diye kadar 4 bin 500’den fazla iş dünyası temsilcimizi yurt
dışı fuar organizasyonlarıyla buluşturduk. Texworld Fuarı
da sektörümüz için büyük anlam taşıyor. Türk ürünlerimi-
zin kalitesini burada bir kez daha gördük. KOSGEB ve oda-
mızın destekleriyle üyelerimiz, ABD’de yabancı yatırımcı-
larla bir araya geldi. İş dünyası temsilcilerimiz, sektördeki
yeni gelişmeleri yakından inceleme fırsatı yakaladı” diye
konuştu. Heyet Başkanı ve Meclis Üyesi Hasan Çepni, yurt
dışı fuar organizasyonlarının Bursalı firmalara yeni ufuklar
kazandırdığını vurguladı. ABD’nin Türkiye ve Bursalı firma-
lar için fırsatlar taşıdığını kaydeden Çepni, “Tekstil üreti-
minde kentimiz ve ülkemiz büyük bir tecrübeye sahip. Bu
birikimle sektörde katma değerli üretimimizin payı da ar-
tıyor. Sadece Avrupa değil, alternatif pazarlarda da var ol-
mamız gerekiyor. Bu yüzden ABD pazarındaki yeni fırsat-
ları görmeliyiz” dedi.

Bursalı tekstilciler 
Texworld USA 2017’ye katıldı

ABD'nin en önemli ticaret merkezlerinden New York'a giden Bursalı
tekstilciler, Texworld USA 2017 Fuarı'nda yabancı alıcılarla buluştu.
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Ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen firmaların-
dan olan Menderes Tekstil, üniversite-sanayi işbirli-
ğinin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında

farklı bölümlerden 80 üniversite öğrencisine staj imkânı
sağladı. “Geleceğe Yatırım, Üniversitelerle Tasarım ve Ar-
Ge İşbirliği”  projesi kapsamında stajlarını başarıyla tamam-
layan öğrenciler, Menderes Tekstil İnsan Kaynakları Birimi
tarafından düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.  Men-
deres Tekstil İnsan Kaynakları Müdürü Kaan Özgümüş, sta-
jını başarıyla tamamlayan bazı öğrencilerin diplomalarını
aldıktan sonra Menderes Tekstil’de işbaşı yapacaklarını
söyledi. 
Özgümüş, “Menderes Tekstil, işsizlikle mücadele için
önemli çalışmalara imza atıyor. Stajını bizde yapan öğren-
cilerimizin bazıları ile önümüzdeki süreçte profesyonel
olarak çalışacağız. Öğrencilerimiz mezun olmadan işleri
hazır. Mezun olur olmaz kendileriyle temasa geçeceğiz”
diye konuştu. 

Dünyanın önde gelen ev tekstili üreticilerinden Menderes Tekstil, 
staj imkânı sağladığı öğrencilerden başarılı olanlara 

mezun olur olmaz işbaşı yaptıracak.

Bursalı Tekstil, Kızılay’ın “Kan acil değil, sürekli ihtiyaç-
tır” sloganı ile başlattığı kan bağışı kampanyasına
destek vererek, bünyesinde kök hücre numunesi ve

kan bağışı organizasyonu düzenledi. Firmanın Demirtaş Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ndeki
üretim tesislerinde gerçekle-
şen organizasyona çalışanlar
yoğun ilgi gösterdi. Organi-
zasyon kapsamında, Kızılay
Bursa Kan Bağışı Merkezi
Müdürü Orhan Emin Latif,
Hemovijilans Birim Şefi Mus-
tafa Ramadan ve Güney
Marmara Bölge Planlama
Sorumlusu Özgür Dündar
Gürel de Firmanın Yönetim
Kurulu Başkanı Fuat Bursa-
lı’ya, yaptıkları çalışmalar ile
ilgili bilgi verdi. Kan bağışı

konusunda toplumsal farkındalığın artması gerektiğine vur-
gu yaparak, bir gün hepimizin kana ihtiyacı olabileceğine
dikkat çeken Bursalı, “Kan, kök hücre ve ilik nakli konusunda,
tüm insanların birbirine muhtaç olduğu gerçeğini asla unut-

mamız gerekiyor. Bu anlamda
bizler de Kızılay ile düzenli
olarak gerçekleştirdiğimiz
kan bağışı kampanyaları kap-
samında, toplumsal farkında-
lığı artırmayı ve üzerimize
düşen sorumlulukları yerine
getirmeyi amaçlıyoruz. Yapı-
lan tüm bu bağışlar, yaşam
mücadelesi veren hastaları-
mıza umut olacaktır. Herkesin
bu sorumluluk anlayışıyla ha-
reket ederek, kan bağışı ko-
nusunda duyarlı olması gere-
kiyor” ifadelerini kullandı.

Bursalı Tekstil’den Kızılay’a bağış
Bursalı Tekstil, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında tüm çalışanlarının

katıldığı kan ve kök hücre bağışı organizasyonu düzenledi. 

Menderes Tekstil’den genç 
istihdamına destek
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Bella Maison, ilk mağazasını 
Hilltown’da açıyor

Ev tekstili sektörünün yeni markası Bella Maison, ilk mağazasını 
eylül ayında Hilltown AVM’de açacak. Bella Maison Yönetim Kurulu

Başkanı Muhammed Tan, mağaza konseptini dergimize anlattı.

Bir yıldır hazırlık çalışmalarına devam eden ev tekstili
sektörünün yeni markası Bella Maison, ilk mağaza-
sını İstanbul Küçükyalı’da konumlanan ayda 2.5 mil-

yon kişinin ağırlaması beklenen Hilltown AVM’de açmaya
karar verdi. Bella Mai-
son’un ilk mağazası ey-
lül ayı sonunda tüketici-
lerle buluşacak. 
Bella Maioson Yönetim
Kurulu Başkanı Muham-
med Tan, dergimize ma-
ğazalaşma politikaları
mağazalarının konsepti
konusunda bilgi verdi.
Tan, mağaza konumlan-
dırmalarında öncelikli
olarak AVM’leri tercih
edeceklerini, ardından
İstanbul’un prestijli cad-
delerinde mağazalar
açacaklarını söyledi.
Tan, mağaza konseptle-
rini şöyle anlattı: “Müş-
terilerimiz alacakları her
bir ürünü, başka bir
ürünle çok rahat kombin
edebilecekler. Biz onlara
seçenek sunacağız. İs-
terlerse mağaza görev-
lilerimizden de destek
alarak evleri için en gü-
zel kombinleri yapabile-
cekler. Neden müşterilerimiz sadece belli kalıplarla sınırlı
kalsınlar ki? Müşterinin seçme özgürlüğünün kendisinde
olması müthiş bir şey. Biz bu hissi mağazalarımızın her
metrekaresinde müşterimize yansıtacağız.”

‘Mix & macth akımını 
mağazalarımıza yansıtacağız’
Bella Maison mağazalarında trend alanları yer alacağını
ifade eden Tan, “Artık tüm dünyada mix & match akımı ha-
kim. Biz de mağazalarımızda bu akımı en doğru şekilde
sunacağız. Yine mağazalarımız içerisinde özel trend alan-

ları oluşturacağız. Bu trend alanlarında, eve ait ne varsa,
hepsi için ortak bir renk yelpazesi mevcut. Trend alanı şek-
linde yerleştirilmiş raflarımıza gelen müşterilerimiz, vazo-
dan nevresime, ev giyimden mutfak eşyasına kadar her

parçada kombin yarat-
ma fırsatı bulacaklar.
Müşterilerimiz uyurken
giyeceği pijama ile için-
de uyuyacağı nevresi-
minde bile bir renk
ahengi yakalayacak.
Tam da bu noktada biz
ev giyimi modasıyla da
farklılığımızı ortaya ko-
yacağız. Çünkü ev kıya-
fetlerimiz de eve ait bir
aksesuar ve ev giyi-
minde ne yazık ki mar-
kalar bir seçki sunmu-
yorlar. Biz sektördeki
bu boşluğu kapataca-
ğız” diye konuştu.

Mağaza açılışıyla 
birlikte online
ticaret başlayacak
Yılsonuna kadar Avru-
pa Yakası’nda 2, Ana-
dolu Yakası’nda 1 ol-
mak üzere toplam 3
mağaza, 2018 yılında
ise 8 mağaza açmayı

hedefleyen Bella Maison’un 5 yıl içerisindeki hedefi ise 50
mağazaya ulaşmış olmak. 
Bella Maison, ilk mağazasıyla birlikte online satışa da baş-
layacak. Tan, “Yapılan son istatistiklere göre online ticaret
de hızlı bir ivme söz konusu, özellikle de ev ve mutfak eş-
yaları sektöründe. Hem markalar kendi satış kanalları yo-
luyla hem de büyük alışveriş sitesi kanallarıyla ürünlerini
satmayı tercih ediyorlar. Online alışveriş tüm dünyada ol-
duğu gibi ülkemizde de yükselen bir trend. Hatta artık ha-
yatı kolaylaştırıcı bir akım olarak ilerliyor. Bu yüzden online
ticarete de ayrıca önem veriyoruz” dedi.
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Düzce'de Brode Sanayicileri 
Derneği kurulacak

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından AB hibe desteğiyle yürütülen
projede; Brode Sanayicileri Derneği kurulması kararlaştırıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından AB
hibe desteğiyle yürütülen tekstil sektöründe kayıtlı
istihdamın teşvik edilmesi projesinin kapanış prog-

ramı, proje ortakları Düzce Üniversitesi yetkilileri, Çalışma
ve İş Kurumu İl Müdürü Ferat Acar ve Sosyal Güvenlik İl
Müdürü Necmi Köroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Toplantı
sırasında kayıtlı istihdamın ve sigortalı olmanın önemi ile
ilgili SGK tarafından hazırlanmış kamu spotları de dönü-
şümlü olarak ekranlarda gösterildi. Projeden sorumlu Yö-
netim Kurulu Üyesi Hayati Eğilmez DTSO tarafından yürü-
tülen ilk AB hibe destekli proje deneyimleri olması açısın-
dan projenin özel bir öneme sahip olduğunu belirterek “Bu
proje deneyimi ile birlikte odamızın proje yazma ve uygu-
lama kültürünün kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesini he-
defledik. Ülkemizde kayıtsız istihdam oranının her ne kadar
belli bir oranda düşüş göstermiş olsa da halen önemli de-
recede işlevini devam ettiriyor. Kayıt dışılığın sadece çalı-
şanı değil, işvereni ve devleti de olumsuz şekilde etkiliyor.
Kayıt dışı çalışan firmalar, kayıtlı olarak faaliyet gösteren
firmalara karşı çok haksız bir rekabet oluşturuyor” dedi.

Eğilmez, proje faaliyetlerinin yeni fırsatlar yakalamaya bir
vesile olduğunu bildirdi. Özellikle firma ziyaretleri ve çalış-
tay çalışmalarında brode sektörünün Düzce’de sahip oldu-
ğu potansiyeli daha yakından gördüklerini işaret eden Eğil-
mez, bu çerçevede öncelikle brode imalatçılarının ham-
madde ve sarf malzemesi alımlarında maliyetleri daha
aşağıya çekmek üzere ortak hareket etmek, sektörü ge-
liştirmeye yönelik çalışmalar yapmak üzere Brode Sana-
yicileri Derneği kurma kararının alındığını söyledi. 

Brode tasarım merkezi projesi hazırlandı
Eğilmez, firma ziyaretleri ve çalıştay çalışmalarında brode
sektöründe tasarım yapmanın zorluğu ve yüksek maliyet-
leri yüzünden yaşanan zorlukları tespit ettiklerini, bu ne-
denle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sektörel Rekabet
Programı, İmalat Sanayi alt bileşeni için brode tasarım
merkezi projesi hazırladıklarını, temmuz ayının ilk haftası
içerisinde başvurusunu yapacaklarını söyledi. Ayrıca brode
imalatçılarına yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı Uluslarara-
sı Rekabetçiliği Geliştirme Destekleri’nden faydalanmak
üzere bir kümelenme projesini önümüzdeki aydan itibaren
hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti. 
Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi Köroğlu, Kayıt Dışı İstih-
dam ile Mücadele ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda
kayıt dışı istihdamın çeşitleri, kayıtsız istihdamın yarattığı
olumsuz sonuçlar, Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıt dışı
istihdam ile mücadele stratejileri, kayıt dışı istihdamın ma-
liyetleri ve SGK tarafından sağlanan devlet destekleri ko-
nusunda bilgiler verdi. Proje Koordinatörü Tuncay Yüksel
ise yürütülen proje faaliyetleri ile ilgili yaptığı tanıtımın ar-
dından, proje kapsamında hazırlanan web platformunun
tanıtımını gerçekleştirdi.
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Denizli havluları 
EUROLEAGUE FINAL FOUR’da 

Denizli’de üretilen ‘Turkish Towels’ markalı havlular, Turkish Airlines
Euroleague Final Four’da kullanıldı.

Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu
Turkish Airlines Euroleague Final Four’da yer alan
en iyi dört takımın kullandığı

tüm havlular Denizli’de üretildi. Fe-
nerbahçe’nin şampiyonluğuyla so-
nuçlanan Turkish Airlines Eurolea-
gue Dörtlü Final Basketbol Turnuva-
sı’nda kullanılan üretilen ‘Turkish To-
wels’ markalı havlular, Euroleague-
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) iş-
birliğiyle üretildi.

‘Büyük bir gurur kaynağı’
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan
Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği
Başkanı Süleyman Kocasert, böyle-
sine büyük bir organizasyonda ‘Tur-
kish Towels’ markasının yer alması-
nın heyecan verici olduğunu belirte-
rek "Bu sene Turkish Airlines Euro-
league ile bir başlangıç yaptık ve Fi-
nal Four'un sponsorlarından birisi ol-
duk. Dünyanın en ünlü basketbolcu-
larının sırtlarında Türk havlusunun yer alması hepimiz için
büyük bir gurur kaynağı. Finaller iki yüzün üzerinde ülkede
canlı olarak yayınlandı ve yüz milyonlarca insan televiz-
yonlardan maçları takip etti. İnanıyorum ki, bu proje Türk

havlusunun markalaşma sürecinde bize çok büyük katkılar
sunacak” diye konuştu.

Havlu ve bornoz ihracatının 
yüzde 70’i Denizli’den
Turkish Towels markasıyla 2016’da, 4
yıl sürecek Turquality Projesi’ne baş-
ladıklarını kaydeden Kocasert, “Eylül
ve Mart aylarında ABD’de düzenlenen
Global Home Show etkinliğinde mo-
deller tarafından sergilenen ‘Turkish
Towels’ logolu bornozların tanıtımı
yapıldı. 2017’de dünyanın en büyük ev
tekstili fuarı olan Heimtextil Fuarı’nda
Turkish Towels markası tanıtıldı” dedi.
Kocasert, Türkiye’den ihraç edilen
havlu ve bornozun yaklaşık yüzde
70’inin, çarşafın da yüzde 35’inin De-
nizli’de üretildiğini belirtti.

Turnuvalarda Denizli imzası
Türk havluları; Euro 96, 2000, 2004,
2008, Fransa 98 Dünya Kupası, Gü-

ney Afrika 2010 Wimbledon Tenis Turnuvası ve Universia-
de 2011 Erzurum Kış Olimpiyatları gibi organizasyonlarda,
2016 Rio Olimpiyatları’nda ve 2013 yılında Slovenya’da ya-
pılan Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda da kullanıldı.

Kocasert, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye
turnuvada kullanılan havludan hediye ederek,
Türk havlusunun tanıtımına bakanlık olarak

verilen destek nedeniyle teşekkür etti.
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1998 yılında İzmir’in Bostanlı
ilçesinde 42 metrekarelik ma-
ğazada faaliyetlerine başla-

yan perdelik ve döşemelik kumaş
üreticisi Degrape, bugün Türkiye’de
300 noktaya ürün gönderen, Du-
bai’deki projelerde yer alan bir fir-
ma konumunda. Merkezi İzmir’de
bulunan firmanın Mehmet Gürel,
firmalarının dünyanın birçok ülke-
sine ürün gönderen bir yapıda ol-
duğunu söylüyor. 2012’den itibaren
İzmir Altındağ Moda Tekstil Kon-
feksiyon (MTK) Sitesi’nde hem
imalat hem de toptan ve peraken-
de satış yapabilmelerine olanak
sağlayan bin 500 metrekarelik bir
alanda çalışmaya başladıklarını be-
lirten Gürel, “Bu alanlar bize yet-
memeye başlayınca geçen sene
bir o kadar daha büyüklükte yer
tuttuk. 2 bin 400 metrekarelik bir depolama alanımız var.
Havaleli kumaşlar olduğu için sürekli büyüyoruz, yenileniyo-
ruz ve bu nedenle bulunduğumuz alanlar yetmiyor tabi. Şu
anda hem İzmir Alsancak’taki showroom mağazamız hem
de MTK’daki büyük yerimizle faaliyetimizi sürdürüyoruz” de-
di. Toptan satış konusunda ilk başta çok fazla yayılmayı dü-
şünmediklerini fakat ürünlerinin çok beğenildiğini vurgula-
yan Gürel, “Son 2 yıl içerisinde ortalama 300 bayiye ulaştık.
Yurt dışında da 12 ülkede 40 noktada varız. Sürekli genişle-
yen bir pazara sahibiz. Genelde Kazakistan, Bakü, Dubai, Ka-
tar, Suudi Arabistan, İran gibi ülkelerle çalışıyoruz. Uluslar-
arası arenaya çıkmak istiyoruz. Biz toptana başlayalı 5 yıl
oldu ve bu süreçte yurt dışında satış yaptığımız yer sayısı

40’a çıktı. Bir 5 yıl içerisinde kaliteli
100 müşteri daha edinirsek o za-
man uluslararası arenada da söz
sahibi olacağız. Kibir olmasın ama
şu anda hazırladığımız ürünlerin
renkleri ve dokularıyla Türkiye’de
bir moda meydana getirdiğimizi
düşünüyorum. Dış piyasada şimdi-
lik birilerini takip ediyoruz ama ile-
ride bizi takip edeceklerine emi-
nim” ifadelerini kullandı. 

'Franchising ile mağaza 
açmak istiyoruz'
Franchising sistemiyle mağazalar
açmak istediklerini belirten Gürel,
“Şu anda Çanakkale ve Bodrum’da
mağazamız var. Bu iki noktada de-
neme amaçlı bir yıldır devam edi-
yoruz. Son derece de başarılı ol-
duk. Normalde diğer 300 bayiye

ürünü kesip veriyoruz, onlar ne şekilde dikeceklerine kendi-
leri karar veriyor. Fakat Çanakkale ve Bodrum’daki mağaza-
larımız bizden dikim hizmeti istiyor. Bu ikisinin bütün her şe-

yiyle biz ilgileniyoruz. Evlerin dekorasyonunda uyguladıkları
her nokta için bizimle temasa geçiyorlar, ‘Kumaş şöyle ya-
pılacak, perde böyle dikilecek’ şeklinde bilgi veriyorlar. Biz
de burada kendimiz dikip, paketleyip gönderiyoruz. Bir tek
montajına karışmıyoruz. Ancak montaj sonrası fotoğraflarını
istiyoruz” diye konuştu.

Küçük bir mağazadan dünyaya açıldı
42 metrekarelik mağazada faaliyetlerine başlayan perdelik ve döşemelik

kumaş üreticisi Degrape, bugün Türkiye’de 300 bayiye sahip, 
yurt dışında ise 12 ülkede 40 farklı noktada yer alıyor.
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Gziantep yöresi-
ne özgü zarafe-
tin ve estetiğin

simgesi olan Kutnu
kumaşı, ünlü moda ta-
sarımcısı Bora Aksu
tarafından 15 Eylül’de
Londra Moda Hafta-
sı’nda tanıtılacak. Bir
dönem Osmanlı padi-
şahlarının kaftanları-
nın dikildiği, bu yüz-
den ’Saray kumaşı’
olarak da bilinen kut-
nu kumaşı, modacı
Bora Aksu tarafından
Londra Moda Hafta-
sı’nda modaseverlerin
beğenisine sunulacak. Kutnu kumaşının uluslararası boyut
kazandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şa-
hin, kutnu kumaşının yok olma tehlikesi yaşadığını belirterek,
“Biz geldiğimizde bu tarihi kültürel mirasın yok olma tehli-
kesine yüz tutuğunu gördük. Birkaç tane tezgah ve 1-2 usta

dışında bu kumaşı üreten kalmamıştı. Bu kumaşa dokun-
mazsak yok olacağını gördük. 3.5 yıl önce arkadaşlarla bu
işe başladık. Bu işin hem pazar payı hem de üretimiyle ilgili
çok önemli kararlar aldık. Bugün geldiğimiz noktada bize ait
olan bir kumaşı yok olmakta olan bir kumaşı artık Londra’da
uluslar arası bir boyutta bir defileye dönüştüğünü görmenin
büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Eylül ayının ortasında Lon-
dra’da Gaziantep rüzgarı esecek. Şimdi Gaziantep’e gelme
zamanı sloganımız bu vesileyle uluslar arası boyut kazana-
cak” şeklinde konuştu.

‘Hedefim gelenekleri modernleştirmek’
Moda tasarımcısı Bora Aksu ise 21 yıldır Londra’da yaşadığını
ve son 14 yıldır Londra Moda Haftası’nı takip eden tasarım-
cılar arasında olduğunu belirtti. İngiltere’den birçok ödül alan
Aksu, hedefinin geleneklerini modernleştirmek olduğunu be-
lirterek, Gaziantep’in kendisine büyük bir hazine sunduğunu
ifade etti. Aksu bunları bir moda trendi yapmak istediğinin
altını çizerek, ”Benim hedefim Türkiye’nin kendine has de-
ğerlerini bir şekilde modernleştirip, çağdaşlaştırarak moda
platformunda seyircilere sunmaktır. Bu benim amacımdır.
Her defilemde bunu canlandırmaya çalışıyorum. Gaziantep’te
bu konuda bana inanılmaz bir hazine sundu. Kumaşlarla 15
Eylülde Londra Moda Haftası’nda yaz 2018 koleksiyonunu
hazırlamayı düşünüyoruz. Bu benim için çok heyecanlı bir
olaydır. Bu kadar el emeği göz nuru bir değerin kıyafetlerle
canlanması ve bir moda trendi haline gelmesi benim için çok
önemli” diye konuştu.

Kutnu kumaşı Londra'da görücüye çıkıyor
“Saray kumaşı” olarak da bilinen Gaziantep yöresine özgü 

kutnu kumaşı, moda tasarımcısı Bora Aksu tarafından Londra Moda
Haftası’nda beğeniye sunulacak.

Suni ipek ve pamuk ipliğinin kullanıldığı kutnu kumaşı, 
organik üretim teknikleriyle imal ediliyor. 
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Türkiye'nin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda, de-
ğişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak
ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla

Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) projesi sırayla hayata ge-
çiriliyor. Tekstil, hazır giyim ve deri sektörleri işbirliğinde
açılması planlanan yeni merkezin yeri ise Rusya’nın baş-
kenti Moskova’da olacak. Merkezi proje toplantısı; İstanbul
Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Şenocak, Ege Deri ve Deri Mamulleri İh-
racatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan
Zandar, sektör temsilcileri ve ilgili firmaların katılımıyla İz-
mir’de gerçekleşti. 
Toplantıda, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Zandar, Amerika,
Dubai ve İran’dan sonra yeni açılacak Türkiye Ticaret Mer-
kezi’nin (TTM) Moskova’da olmasının beklendiğini, bu nok-
tada Türkiye Ticaret Merkezleri projesinin sektörler ve ül-
kemiz adına hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşma nok-
tasında önemli bir misyon edineceğini belirtti. Moskova’nın
ticari konumuna vurgu Zandar, “Sektörümüz için kısa va-
dede hızlı sonuç alınabilecek tek yer Moskova’dır. Önümüz-
deki dönemde de sektörümüzün önemli fuarlarından biri
olan ve Moskova’da düzenlenen Euroshoes Fuarı’na Ege
Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları olarak mili katılım or-
ganizasyonu yapmayı planlıyoruz. Moskova’nın, Tüm Rus-
ya’nın geçiş noktası ve alıcılarının toplandığı yer olması
bizlere ticari açıdan avantaj sağlıyor. TTM’ler sadece ürün
sergilemek için değil aynı zamanda orada düzenlenecek

fuar ve heyetlerle de hareketlenip dış ticarete katkı sağla-
yacaktır. Moskova’da açılması planlanan Türkiye Ticaret
Merkezi’ne ilgi duyan tüm firmaları bu oluşuma katılmaya
davet ediyoruz” diye konuştu.

‘Firmalar yüzde 75 devlet desteği alacak’
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak; tekstil, hazır giyim, deri
sektörleri işbirliğince bir oluşum içinde olduklarını belirtti.
Şenocak, “Keşif amacıyla iki defa söz konusu TTM’nin açıl-
ması planlanan AVM’ye gittik, 34 bin metrekarelik net ma-
ğaza alanı var, sergi alanları yeterli. Söz konusu TTM’ye
katılmak isteyen firmalardan ön başvurular tamamlandık-
tan ve Bakanlık onayları alındıktan sonra hedef ülke kate-
gorisine girmesinden dolayı firmalarımız yüzde 75’lik dev-
let desteği alacak, böylece proje firmalarımıza çok fazla
maddi yük getirmeyecek bunun yanı sıra fayda doğuracak-
tır. Sadece Moskova’da değil hali hazırda açılmış olan Du-
bai, İran ve Amerika’da bulunan TTM’lerde de yer almak
isteyen firmaların o bölgelerde yatırım olanaklarının oldu-
ğunu belirtmek isterim” diye konuştu. 
Rusya’da ekonominin biraz kötüleştiğini ifade eden Şeno-
cak; “Moskova’da açılacak bir TTM Rusya için de çok büyük
önem taşıyor. Çünkü Rusya uluslararası kurallara dayanan
ticaret yapma isteğinde. TTM’ler onlar için de uluslararası
ticarete uygun yerlerin açılması demek, bu da sektörleri-
mizin planlı hareket etmesine ve ticareti geliştirmesine,
nakliye lojistik maliyetlerimizin düşmesine olanak sağla-
yacaktır” dedi.

Moskova’da Türk Ticaret 
Merkezi kurulacak

Türkiye Ticaret Merkezleri projesi kapsamında 
Moskova’da tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerini kapsayan bir 

Türk Ticaret Merkezi açılacak.
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uyguladığı apre işlemleri ve yanmaz-
lık testlerine büyük önem veren Boy-
teks, ihracat sıralamasında TİM veri-
lerine göre Kayseri'de birinci, Türkiye
genel sıralamasında da 100. sırada
yer aldı. 

“Endüstriyel tekstilin en
önemli markaları arasındayız”
İplikten kumaş üretimine kadar bütün
prosesleri ERP sistemi ile çalışan tam
entegre tesislerde gerçekleştiren
Boyteks, böylece dünyada en çok ta-

Türkiye tekstil sektörünün lider
markalarından Boyteks, 2016
yılında büyük bir başarıya daha

imza attı. Dünyanın önce gelen yatak,
döşemelik kumaş ve halı üreticilerin-
den Boyteks, Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) verilerine göre 2016 yı-
lında en fazla ülkeye ihracat yapan 9.
firma oldu. Boyteks, 2016’da 101 ül-
keye ihracat gerçekleştirdi. Yatak ku-
maşı, döşemelik kumaş ve halıda sa-
dece bir tekstil ürünü değil; sağlık,
güven ve konfor da sunan, üretimde

Dünyanın önce gelen yatak,
döşemelik kumaş ve halı
üreticilerinden Boyteks, 

TİM verilerine göre 2016 yılında
en fazla ülkeye ihracat 

yapan 9. firma oldu. Boyteks,
2016’da tam 101 ülkeye

ihracat yaptı.

nınan Türkiye markaları arasındaki
yerini de aldı.
Boyteks Genel Müdürü Mustafa Yıldı-
rım, “Küresel anlamda endüstriyel
tekstilin en önemli markaları arasında
yer alıyoruz. Serinlik hissi veren Coo-
ler, denge ve konsantrasyonu sağla-
yan Biorytmic Sleep, manyetik terapi
etkisi sağlayan Magnerest gibi farklı
teknolojilere sahip 100’den fazla ürü-
nümüzü, Ar-Ge ekibimizin yoğun ça-
baları ile yaşam alanlarına taşıyoruz.
Boyteks inovasyon anlamında sektö-
rün öncüsü ve böyle olmaya devam
edecek” diye konuştu.

Önce insan sağlığı
İnsan sağlığını ön planda tutarak ba-
şarıya ulaştıklarını belirten Yıldırım,
“Gün boyu koşturmaca yoğun iş stresi
beyin ve beden yorgunluğunun tek gi-
derildiği yer olan uyku süreci insan
sağlığı açısından çok önemli. Biz de
tüm teknolojik adımları atarken önce
insan sağlığını düşündük” dedi. 
Yıldırım, "Boyteks olarak sadece yatak
kumaşı değil; döşemelik kumaşta do-
kuma, çözgülü örme, nubuk, ofis ve
bahçe mobilyası kumaşları gibi çok
geniş bir ürün çeşitliliğimiz mevcut.
Halıda da rakiplerimize fark atan ino-
vatif ve tasarımsal çözümlerimiz ile
sektöre farklı bir soluk getiriyoruz" ifa-
delerini kullandı.

Boyteks, 2016’da 
101 ülkeye ihracat yaptı
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2005 yılında tekstil sektörüne gi-
ren Aleran Tekstil,  7 bin 500
metrekare kapalı alanda ileri

teknoloji ürünü üretim ekipmanları ile
faaliyetlerini sürdürüyor. Ev tekstili
grubunda perdelik, fonluk, brode ve
döşemelik kumaş üretimi yapan firma;
gelişmiş Ar-Ge yapısıyla üretim süre-
cinin başından sonuna kadar tüm iş-
lemleri özenle gerçekleştirerek pazara
sunuyor.

Yılda 2 milyon 500 bin 
metre üretim
Modern tekniklerle yılda 2 milyon 500
bin metre üretim yapan firma, ürünle-
rinim büyük kısmını ihraç ediyor. Ale-
ran Tekstil, başta Rusya, Ukrayna, İn-
giltere, Almanya, Bulgaristan, Ekvator,
İran, Irak, Tunus ve  Libya olmak üzere

50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleş-
tiriyor.  Bona, Bona Perde  Senfony
markaları faaliyetlerini sürdüren firma;
ulusal ve küresel pazarda ürün çeşit-
liliği ve kalitesiyle öne çıkıyor.

50’den fazla ülkeye ihracat
Perdelik, fonluk ve döşemelik kumaş üretimi yapan Aleran Tekstil,

üretiminin büyük bir kısmını 50’yi aşkın ülkeye ihraç ediyor.

Tekstil sektöründeki 25 yıllık birikimle 2007 yılında ku-
rulan Vino Kadife, mobilya ve tekstil endüstrisinin en
önemli temel gereksinimlerinden biri olan kadife üreti-

mini gerçekleştiriyor. Bursa’daki yerleşik tesislerinde armür
ve jakar tezgâhları ile hizmet veren firmanın, uzmanlık alanı
hakiki kadife kumaş üretimi. Vino Kadife, üretim (dokuma, bo-
yama, bitim) ve Ar-Ge departmanlarını  tecrübeli uzman per-
sonelleri le yönetiyor.

Müşteri talebine göre üretim
İç ve dış piyasadaki trendler ve müşterilerin talepleri çer-
çevesinde ürün gamını yeni desenler, yeni renkler ile zen-
ginleştiren Vino Kadife, ürünlerini kalite kontrol ve test la-
boratuvarlarında standart testlerinden geçiriyor. Firma, dö-
şeme ve perde kumaşlarında müşterilerinin güç tutuşma,
kir-su-yağ itme, anti bakteriyel olma gibi isteklerini de ye-
rine getiriyor.

Ustalıkla üretilen kadifeler: Kadife
Vino Kadife, mobilya ve tekstil endüstrisinin en önemli temel

gereksinimlerinden biri olan kadife üretimini ustalıkla gerçekleştiriyor.
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2000 yılında faaliyete başlayan dekoratif perde sis-
temleri üreticisi Efor Perde’nin ürün yelpazesinde;
kumaş stor perde, zebra perde, ahşap stor, dikey

perde, japon perde, metal jaluzi, ahşap jaluzi ve pilse perde
bulunuyor. Efor
Perde, yurt içi
ve yurt dışında
müşterilerinin
beğen i l e r i ne
sunduğu stor
perde çeşitliliği-
ni sürekli olarak
çoğaltıyor. Ürün
yelpazesini her

geçen gün geniş-
letmeyi ilke edi-
nen Efor Perde,
yenilikçi bir anla-
yışla hizmet veri-
yor. Efor Perde’nin
ürettiği stor per-
deler; modern ya-
şam alanlarının
vazgeçilmez de-

korasyon unsuru olarak öne çıkıyor. Müşterilerine hızlı ve
kaliteli hizmet vererek ihracatını artırmayı amaçlayan Efor
Perde, aynı zamanda ülke ekonomisine faydalı olup istih-
damı arttırmak yolunda ilerliyor.

Dekoratif perde sistemleri üreticisi Efor Perde’nin ürettiği stor perdeler,
modern mekânların vazgeçilmez dekorasyon unsuru olarak öne çıkıyor.

Dekoratif ve teknik tekstil tasarımı ile üretiminde köklü
bir geçmişe sahip olan Elvin Tekstil, dünyanın saygın
editör firmaları ile çalışıyor. İtalya, İspanya, Almanya,

ABD, Japonya, Kore, Hong Kong, Rusya gibi ülkeler başta ol-
mak üzere 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan Elvin Tekstil; bü-
küm, dokuma ve boyahane birimleri le modern ve entegre bir
tesiste üretim faaliyetlerini yürütüyor. Elvin Tekstil tasarım gru-
bu, Chanan Desings, Elvin Perde, Sade ve Elvin Kids markaları

için desen ve konsept çalışmalarının yanı sıra dünyanın saygın
ev tekstili markalarına da tasarım, üretim, ve proje geliştirme
hizmetleri veriyor. 
Tasarım alanındaki başarısı, dünyanın en seçkin tasarım ödül-
leri “RedDot Product Design Award” ve “IF Design Award" ile
birçok kez tescillenmiş olan firma, 50 yılı aşkın tecrübesi, genç
ve dinamik ekibiyle, dekoratif kumaş alanında dünya markası
olmak için çalışıyor.

Dekoratif kumaş tasarımında öncü:
Tasarım alanındaki başarısı, dünyanın en seçkin tasarım ödülleri ile

tescillenmiş olan Elvin Tekstil, dekoratif kumaş alanında dünya markası olma
hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Modern mekânların vazgeçilmezi:
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Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından tekstil sektörü
için tasarımcı yetiştirme amacıyla hayata geçirilen
“Denizli Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi”, 30 kur-

siyere eğitim veriyor.  6 aylık eğitime tabi tutulacak kursi-
yerler, teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra ihracat ve
istihdamı ile ön planda olan firmaları da yerinde görerek
bilgi ediniyor. “Denizli Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi”
öğrencileri,  bu kapsamda Denizli’nin köklü firmalarından
Menderes Tekstil’in Ar-Geve tasarım merkezlerindeki ça-
lışmaları inceledi. Eğitim gezisine katılan öğrenciler, Men-
deres Tekstil’in Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki yetkili-
lerden bilgi aldılar. Kursiyerlere eşlik eden Denizli Ticaret
Odası Başkanı Uğur Erdoğan, tekstil sektörünün ihtiyacı
olan tasarımcılar yetiştirdiklerini belirterek, “Denizli tekstili,
dünya pazarlarında ancak yenilikler ve özgün tasarımlar
üreterek rekabet edebilir. Biz de tekstilin bu alandaki ihti-
yacını karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

‘Rekabet için özgün tasarım şart’
Erdoğan, uluslararası piyasalarda rekabet edebilmek için
yenilikler ve özgün tasarımlar üretmek gerektiğini belir-
terek, “Kurduğumuz Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi,
Denizli’de tekstil sektörünün bu alandaki ihtiyacını karşı-
lama amacı taşıyor. Kursiyerlerimiz, odamızın 6. katında
bulunan merkezimizde gerek teorik gerekse de uygula-
malı eğitimler alıyor. Bu ekibimizi Denizli’de Ar-Ge ve ye-
nilik merkezi kuran tekstil firmaları ile buluşturmaya Men-
deres Tekstil ile başladık. Bu tür teknik gezilerin ufuk aç-

tığına inanıyoruz. Bu sebeple de gezilerimizi devam etti-
receğiz. Bizleri ağırlayan, sıcak ilgi gösteren Menderes
Tekstil’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Üretim yapmanın yanı sıra 
yeniliğe de açık olunmalı’
Menderes Tekstil Genel Müdürü Ali Atlamaz ise Ar-Ge ça-
lışmalarına önem verdiklerini belirterek, “Günümüzde üre-
tim yapmanın yanı sıra yeniliğe de açık olunması gerek-
mektedir. Bizler kurum olarak bu kapsamda çalışmalar yü-
rütüyoruz. Denizli Ticaret Odası’nın da Tekstil Yenilik ve Ta-
sarım Merkezi oluşturması çok yerinde bir karar. Tasarımcı
arkadaşlarımızı burada görmekten mutluyuz” dedi.

DTO, tekstil sektörüne 
tasarımcı yetiştiriyor

Denizli Ticaret Odası tarafından tekstil sektörü için 
tasarımcı yetiştirme amacıyla hayata geçirilen Denizli Tekstil Yenilik

ve Tasarım Merkezi’nin öğrencileri, Menderes Tekstil’in Ar-Ge
merkezindeki çalışmaları inceledi.
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1991 yılında Sultancahamam’da faaliyetlerine başlayan
Canavar Tekstil, 1994 yılında “Majestik” markası ile
yüzde yüz yerli sermayeli saten kurdele üretimine

başladı. 2003 yılında bugüne ise “Majestik Collection” mar-
kası ile perde aksesuarları üretiminde bulunuyor. Son tek-
noloji üretimi makineleri bünyesine katan firma, yıllık 2 mil-
yon metre üretim kapasitesiyle; 12, 17, 21 cm dokuma ve
örme cırtlı ekstrafor üretiminde dünyanın birkaç, Türki-
ye’nin ise ilk ve tek üreticisi konumunda.  Firma, ekstrafor
üretimin yanı sıra; yıllık 20 milyon metre kurdele, 650 bin
metre boncuklu perde aksesuarı, 250 bin adet braçol üre-
tim kapasitesine sahip. 
Türkiye perde sektörünün büyük ve öncü kuruluşları ile ba-
şarılı işbirlikleri gerçekleştiren firma, çok sayıda toptancıya
hizmet veriyor. Bugün gelinen noktada ulusal alanda sek-
törünün öncü ve lider kuruluşlarından biri konumunda olan
Canavar Tekstil, uluslararası pazardaki faaliyetlerine sürekli
olarak gelişerek devam ediyor.

Majestik Collection, yıllık  2 milyon metre üretim kapasitesiyle 
dokuma ve örme cırtlı ekstrafor üretiminde dünyanın birkaç, Türkiye’nin

ise ilk ve tek üreticisi konumunda.

Ekstrafor üretiminde Türkiye’de tek

Denizli’de faaliyet gösteren Menekşe Tekstil, 1973 yılında
havlu ve bornoz üretimi yapan küçük bir işletme olarak
kuruldu ve sektördeki

gelişimini sürdürerek 1992
yılında tamamen ev tekstili
üretimi yapan bir firma hali-
ne geldi. 
El tezgâhlarıyla başlayan
üretimini bugün son sistem
ve teknolojik makinalarla ya-
pan firma, 1996 yılında ta-
mamen ihracata yönelik üre-
tim yapmaya başladı. Bugün
12 bin 500 metrekaresi ka-

palı olmak üzere toplamda 17 bin metrekare alanda aylık 200
ton kapasiteyle havlu ve bornoz üretimi yapıyor. Ürünlerini

Avrupa, Orta Doğu ve Ame-
rika’ya sunan firma, desen
ve kalite konusunda farklılığı
ön plana çıkartan değişik
konseptlerle müşterilerinin
karşısına çıkıyor. 
Müşteri beklentilerini tatmin
edecek kalitede ürünlerini
zamanında sunan firma, pa-
zar payını ve rekabet gücünü
her geçen gün daha da artı-
rıyor. 

Ayda 200 ton havlu ve bornoz 
üretim kapasitesi

Havlu ve bornoz alanında faaliyet gösteren Menekşe Tekstil, 
40 yılı aşkın sektörel tecrübesiyle Avrupa, Orta Doğu ve 

Amerika’ya ihracat gerçekleştiriyor.
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1988 yılında kumaş
imalatı ile sektöre
adım atan Doksan

Tekstil, bugüne dek 35 bin-
den fazla tasarım oluşturdu. Türkiye’nin sayılı kumaş üre-
ticilerinden olan Doksan Tekstil, alanlarında uzman bini aş-

kın personeliyle müşterilerine en iyi hizmeti vermek için ça-
lışmalarına devam ediyor. BSCI, OEKOTEX, REACH, GOTS,
SUPIMA gibi kalite belgelerine sahip olan firma, çevre dostu
üretimiyle de dikkat çekiyor. 
Ağır kimyasal ve alkol çözücüler kullanmayan firma, ha-
vayı ve suyu temiz tutmak için her türlü ekipman ve ci-
haza sahip. Doksan Tekstil’in ürün gamında ise havlu,
bornoz, sabahlık, battaniye ve bebek ürünleri yer alıyor.
Bu ürünlerde müşteri talebine uygun olarak jakarlı doku-
ma, armürlü dokuma, düz ürme, jakarlı örme ve baskı
teknikleri kullanılabiliyor.

Yeşil bacadan 35 
bini aşkın tasarım

Dönmez Tekstil, Buldan’s markasıyla
geleneksel üretim yöntemleri ile 

son teknolojiyi buluşturuyor.

Geleneksel üretim ve
teknoloji bir arada

Yılda 1 milyon metre üre-
tim kapasitesi ile ev teks-
tili ve ev giyimi alanında

faaliyet gösteren Dönmez Teks-
til, ürünlerini “Buldan’s” markası
ile tüketicilerine ulaştırıyor. Ge-
leneksel üretim yöntemleri ve
bilgi birikimini teknoloji, kaliteli
hammadde ve usta el işçiliği ile
harmanlayan firma, özel tasa-
rımlarını yurt içi ve yurt dışında
perakende noktalarda tüketicisi-
ne ulaştırıyor. Buldan’s’ın yaygın satış bayilerinin yanı sıra
online alışveriş kanalı da bulunuyor. Firma ayrıca Türkiye,
İtalya, Yunanistan, Fransa, Avustralya ve Amerika’dan seç-
kin markalar için özel üretim de yapıyor.

Usta terziler özenle dikiyor
Nevresim takımları, yatak örtüleri, masa örtüleri, peştamal,
bornoz, peşkir, koltuk örtüleri, şal, plaj kıyafetleri  ve fason
kumaş üretimi olmak üzere geniş bir yelpazede ürün sunan
Dönmez Tekstil; pamuk, keten, ipek, yün, bomboo, modal ve
tencel gibi doğal lifler kullanıyor. En yeni teknolojide armürlü
ve jakarlı tezgâhlarda dokunan renk haslıkları güçlü iplikler,
ekoteks serfitikalı boyahanelerde lifleri ezilmeden özel iş-
lemlerden geçiriliyor ve usta terziler tarafından el makası
ile özenle kesilip dikiliyor.

Çevre dostu üretime büyük önem
veren Doksan Tekstil, kurulduğu
günden bugüne dek 35 bini aşkın

tasarıma hayat verdi.
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
(BTSO) heyeti, ABD ekonomisi-
nin kalbi olan New York’un

Manhattan bölgesinde yanında yer
alan ve Ekonomi Bakanlığı öncülü-
ğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) iş birliği ve Bursa Ticaret ve Sa-
nayi Odası (BTSO) desteğiyle açılan
New York Türk Ticaret Merkezi’ni zi-
yaret etti. Türk firmalarının ABD pa-
zarındaki rolünü artırmak amacıyla
açılan; ev tekstili, halı, konfeksiyon ve
iş kontratları sektör temsilcilerinin
yer aldığı New York Türk Ticaret Mer-
kezi, Bursalı firmaların global pazarda
etkili bir oyuncu olmasını katkı sağla-
yacak. Merkezin 2 katında ise BTSO
imzası bulunuyor. Bu iki katta tekstil ve iş kontratları sek-
töründe faaliyet gösteren 14 firma yer alıyor.

Posta kutusu fiyatına showroom desteği
Türk Ticaret Merkezi’nde incelemelerde bulunan BTSO Yö-
netim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ticaret merkezlerinin
Türkiye’nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda
şirketlerin dünyaya açılmasını sağladığı söyledi. Dünyada
ticaretin kurallarının değiştiğini, 20 yıl önceki gibi eline ba-
vul alıp ülke ülke gezme devrinin kapandığını dile getiren
Burkay, Ekonomi Bakanlığı’nın ihracat noktasında sunduğu
desteklerin firmaların dünyaya açılması için fırsat olduğunu

dile getirdi. Burkay, bir ülkede ciddi bir aktör olmak için o
pazarda mutlaka yerel oyuncu kimliği kazanılması gerek-
tiğinin altını çizdi. Bu merkezlerle firmaların hedef pazar-
larda yerleşik bir düzene sahip olacağını ifade eden Bur-
kay, “Sektör temsilcilerimiz, New York’taki merkezimizde
yeni müşteriler kazanarak, ihracatlarını artıracak. Merke-
zimiz aynı zamanda Empire States binasına yakın bir ko-
numa sahip. Bugün dünyada birçok firma, bu bölgede yer
almak için adeta yarışıyor. Birçok yabancı şirket, bu bölge-
de adresi olması için sadece posta kutusu satın alıyor. Ba-
kanlığımızın maddi destekleriyle firmalarımız, posta kutusu
maliyetine burada showroom sahibi oluyor. Bu destekler
firmalarımız için büyük fırsat” dedi.

‘Hedefimiz merkezlerin sayısını artırmak’
Burkay, Ekonomi Bakanlığı tarafından bu merkezlerin mas-
raflarının hedef ülkelerde yüzde 75’e, diğer ülkelerde ise
yüzde 60’a varan oranlarda desteklendiğini belirtti. Bakan-
lığın her merkez için kira, istihdam ve dekorasyon konula-
rında 2 milyon 350 bin dolara kadar destek sağladığına
dikkat çeken Burkay, “İnanıyorum ki firmalarımız en yakın
zamanda ihracatlarını daha da artıracak. ABD pazarında
ihracatımız yüzde 10 artıyorsa, buradaki firmalarımızın ih-
racatı yüzde 70-80 artacak. Hedefimiz, Bakanlığımız ve
TİM öncülüğünde bu merkezlerin sayısını daha da artır-
mak” diye konuştu.

New York Türk Ticaret Merkezi, 
tekstil üreticilerini buluşturacak

Bursa heyeti, Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın iş birliğinde açılacak olan 
New York Türk Ticaret Merkezi’ni ziyaret etti.



ye’nin ne kadar üretken ve güçlü bir
ülke olduğu adeta tüm dünyaya gös-
termiştir” dedi.

‘Rekor artışta katkısı 
olanları kutluyorum’
Erdoğan, “Türk sanayicisinin, Türk ih-
racatçısının şimdi de Türkiye’nin orta
ve uzun vadedeki ihracat hedefleri için
seferber olarak 2023 hedefleri için
üzerine düşeni yapacağına inancımız
tamdır” diye konuştu.

Temmuz ayı ihracatının geçen yı-
lın aynı dönemine göre yüzde
31.2 artışla 11 milyar 474 milyon

dolar olduğunu açıklayan Denizli Tica-
ret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Uğur Erdoğan, Türkiye’nin bu ar-
tışla tüm dünyaya gücünü gösterdiğini
kaydetti. 
Erdoğan, “Ülke genelinde geçen yıl
Temmuz ayı rakamlarına karşılık 2017
Temmuz ayında yüzde 31,2 gibi rekor
bir artış gösteren ülke ihracatı, Türki-

Denizli Ticaret Odası
(DTO) Yön. Krl. Bşk. 

Uğur Erdoğan,
Türkiye’nin ihracat

seferberliğiyle
gücünü tüm 

dünyaya gösterdiğini
belirtti.
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“İhracat seferberliğine destek veren ve
ihracattaki bu rekor artışta katkısı olan
tüm sanayici, ihracatçı, esnaf ve işçi
kardeşlerimi yürekten kutluyorum” di-
yen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur
Erdoğan, Denizli ihracatındaki artışın
da sürdüğünü belirtti. 
Erdoğan, “2017 Haziran ayı sonu itiba-
riyle Denizli ihracatı, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 6,77 oranında
artışla 1 miyar 436 milyon 847 bin do-
lar olarak gerçekleşti” dedi. 

Efkan Ala: 
Merkezi gördüğümde 
heyecanlandım
İçişleri eski Bakanı ve Bur-
sa Milletvekili Efkan Ala,
Türkiye’nin ABD ile ekono-
mi ilişkilerin yeterli düzey-
de olmadığını söyledi.
Merkezin iki ülke arasında-
ki ihracatın artmasına bü-
yük destek olacağını ifade
eden Efkan Ala, “Bakanlığı-
mız, TİM ve BTSO çok
önemli bir işe imza atmış-
lar. Herkese teşekkür ediyorum. Merkezi gördüğümde he-
yecanlandım. Çok güzel bir konsept kurgulanmış. Bu mer-
kezler ülkemizin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak. Fir-
malar da merkezden oldukça memnun. Hayal bile etme-
dikleri ülkelerde artık ofislere sahipler” ifadelerini kullandı.

‘ABD’deki fırsatları 
görmeliyiz’
Türkiye Cumhuriyeti
New York Başkonsolo-
su Ertan Yalçın ise New
York’un dünya ekono-
misinin başkenti oldu-
ğunu belirterek, “Mer-
kezimiz, ülkemiz için
büyük önem taşıyor.
Artık mesafeler kısaldı.
ABD bize uzak değil.
Burası büyük bir pazar.
Buradaki fırsatları gör-

memiz lazım. Nüfus ve satın alma gücüne baktığımızda
büyük bir ticaret merkezi” diye konuştu.
Başkonsolos Yalçın, Türk Ticaret Merkezi’ni bu açıdan
Türk firmalarının ihracatçı kimliğini daha da güçlendire-
ceğini belirtti.

‘2023 yılı için 
ihracatçılarımıza güvenimiz tam’
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Medyafors Fuarcılık Gen. Md.
Aycan HELVACIOĞLU

Bu yıl fuarda dünyaca ünlü üç önemli franchise
zirvesi gerçekleştirilecek. Cakarta’da düzenle-
nen Dünya Franchise Konseyi ve Asya Pasifik
Konfederasyonu toplantılarına katılan Ufrad

Başkanı Dr. Mustafa Aydın, WFC ve APFC Dönem Baş-
kanlıkları ile 2017 zirvelerini Türkiye’ye taşıdı. 
Asya Pasific Franchise Konfederasyonu (APFC) ve Dünya
Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Federas-
yonu(EFF) Toplantısı Ekim 2017 tarihinde Ufrad ev sa-
hipliğinde, Ufrad Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın büyük des-
tek ve uğraşlarıyla İstanbul’da, fuar ile eş zamanlı olarak
gerçekleştirilecek. Toplantılar kapsamında Amerika’dan
Çin’e, Güney Afrika’dan İngiltere’ye yaklaşık 45 ülkenin
franchise dernekleri üye markaları ve yetkilileri, ekonomi
bakanları, yetkilileri İstanbul’da bir araya gelecekler. Dün-
ya franchise sektörünün masaya yatırılacağı toplantılara
Ufrad üyeleri ve fuar katılımcıları da iştirak edebilme fır-
satı bulacaklar.
Her sektörden 300’den fazla katılımcının yer aldığı fuar-
da bu yıl franchise veren markalara ürün ve hizmet te-
dariki sağlayan markalar da standları ile yer alacak ve
fuarda ‘’Tedarikçi özel bölümü’’ olacak. Tedarikçiler, fu-

arda artık ziyaretçi olarak değil, franchise veren firmalar
ile aynı platformda katılımcı olarak yer alacak. Bu saye-
de, firmalar tedarikçilerini; tedarikçiler müşterilerini aynı
ortamda görecek.
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu;
‘’Medyafors Fuarcılık olarak, franchising sistemine ve ge-
lişimine önem veriyor, bu konuda yurtiçinde ve yurtdı-
şında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yurt içinde dü-
zenlediğimiz Bayim Olur musun Fuarı ve yurt dışında
yetkili acentesi olduğumuz Franchising Fuarları ile mar-
kaların ulusal ve uluslararası arenada tanınmasına ve et-
kin rol oynamasına katkıda bulunuyoruz. 
Fuarın bu yıl 15. yılı ve gerçekleştireceğimiz Dünya
Franchise Zirvesi sektörün gelişimi adına çok büyük
önem taşıyor. Ufrad Başkanı Sn. Dr. Mustafa Aydın’a
Dünya Franchise Zirvesinin İstanbul’a taşınması konu-
sundaki destekleri ve üst düzey uğraşları için çok teşek-
kür ederiz. Bu tür gelişmeler Türkiye ekonomisinin ölçe-
ğinin büyümesini sağlıyor, ölçek büyüdükçe de sektör-
lerdeki gelişimin daha da artacağına inanıyorum. Rota-
mız, başarılı bir şekilde gelişmek ve markalarımıza değer
katmak” dedi.

Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve 
Ortadoğu’nun birincisi olan fuar; Medyafors Fuarcılık 

organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye 
Ana Sponsorluğunda 12-15 Ekim 2017’de CNR’da…

2017 Dünya 
Franchise Zirvesi 

İstanbul’da...






