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ABOUT

Türk iç giyim sektörü kaliteli üretimi ve ürün çeşitliliği ile her geçen yıl dünya ihracatındaki payını artırmaya devam etmektedir. Türkiye 

ihracatının beşte birine yakın bölümü tekstil ve hazır giyim sanayi tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünyanın 7’nci büyük hazır giyim 

ihracatçısı Türkiye, aynı zamanda Avrupa’nın 3’üncü büyük hazır giyim tedarikçisi konumunda bulunmaktadır. Hazır giyim sektörünün 

Türkiye’de gösterdiği gelişim, iç giyim sektörünün gelişimini de beraberinde getirmektedir. 

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

Giyim Ve Yatak Kıyafetleri Sektöründe Türk Markalarının Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Projesi” İstanbul Hazır Giyim ve Kon-

feksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Ekonomi Bakanlığı ve İHKİB, proje ile aynı sektörde faaliyet 

gösteren ve aynı değer zinciri içinde yer alan işletmelerin uluslararası ticaret ortamında daha rekabet edebilir bir yapı kazanmalarını 

hedeflemektedir. Hazır giyim sektörü için önemli ve dinamik bir sektör olan iç giyim ve yatak kıyafetleri sektörünün son yıllarda ihracatta 

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

çeşitliliği hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır. Ortak ihtiyaç ve ortak hedefler ekseninde iş birliği esas alınarak, 22 Türk iç giyim marka-

sı, bu kümelenme çalışmasında bir araya gelmektedir.

Küme içerisinde yer alan iç giyim markalarının 2014-2018 dönemini kapsayan ‘Onuncu Kalkınma Planı’ hedefleri ile uyumlu olarak müşteri 

odaklı, hız ve esnekliği ile üretici özelliklerini geliştiren, tasarım, koleksiyon ve marka yaratabilen, yenilikçi, çevreye duyarlı, pazarlama ve 

üretim kanallarında etkin olan bir yapıya dönüşümü desteklenmektedir. Bu amaç doğrultusunda yürütülen çalışma ile firmaların ürün ka-

litesinin ve dünya ihracat payının artırılması hedeflenmektedir.

Turkish underwear sector continues to increase its share in the world export with its high quality production and rich product range. 

Almost one fifth of Turkish export volume is provided by the textile and ready-to-wear industries. Turkey that is the seventh largest ready-

to-wear exporter of the world is also the third largest ready-to-wear supplier of Europe. The improvement of Turkish ready-to-wear 

sector leads to a parallel improvement in the underwear sector. 

With the support of Ministry of Economy of Turkey, the projet called “Improving the International Competitiveness of Turkish Brands in 

Underwear and Sleepwear Sector” is carried out in the supervision of Istanbul Ready-to-Wear and Confection Exporters’ Union (IHKIB). 

Turkish Ministry of Economy and IHKIB aims the organizations that operate in the same sector and involved in the same value chain to 

gain the power to compete in the international platform. By supporting the export momentum achieved by the underwear and sleep-

wear sector that is an important and dynamic sector for ready-to-wear, it is aimed to contribute to the 2023 export vision of Turkey, and 

to achieve the sustainable export and export market variety targets with this contribution. Based on cooperation on common needs and 

common goals, 22 Turkish lingerie brands united with this cluster based project.

The lingerie cluster members support transition to a customer-oriented, innovative, environmental-friendly structure that acts in line 

with the “Tenth Development Plan” covering the period of 2014-2018, improves producer qualities with its speed and flexibility, creates 

designs, collections and brands, and is effective in marketing and production channels. With the efforts made in line with this goal, it is 

aimed to improve the product quality and world export share of these companies.



I S T A N B U L  L I N G E R I E CLUSTER MEMBERS



1980 yılında yola çıkan Anıl İç Giyim, bugün İstanbul, Konya ve Ya-

lova’da olmak üzere toplam 10 bin m2 kapalı alana sahip üç fab-

rikada üretim yapmakta ve yaklaşık 250 kişiye istihdam olanağı 

sunmaktadır. Günlük üretim kapasitesi 15 bin parça olan Anıl İç 

Giyim’in üretiminin yüzde 70’i bayan, yüzde 30’u bay ve çocuk 

çamaşırıdır. Bu kreasyonlar hem Anıl markası altında, hem de dün-

ya markaları altında farklı pazarlara sunulmaktadır. Anıl İç Giyim, 

ürünlerini farklı yaş grubu, seçenek ve beklentilere göre tasarlar; 

koleksiyonlar spordan trendy, modern ve klasiğe kadar yaklaşık 

300 farklı kalemden oluşan çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

w w w . a n i l . c o m . t r

ANIL ÇAMAŞIR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

Anıl
Gallipoli
Goldenbay

ANIL LINGERIE
Anıl Lingerie was established in 1980 as manufacturing of wom-

en’s and men’s underwear. After having strong position in the local 

market, Anıl started to enter other markets all around the world. 

The company makes production in its three factories that are in 

Istanbul, Konya and Yalova with 10.000 sqm indoor space. It has 

more than 250 employees and has manufacturing capability of 

over 15,000 sets a day ensuring production flow with the highest 

quality. The company’s wide range of products includes brassieres, 

homewear and pajamas, seamless products, panties, bodies, vests, 

undershirts, briefs, and boxerbriefs for women and men.

Sururi  Mah. Necip Efendi Sk. Anıl İş Merkezi No: 18 
Yeşildirek / İstanbul Türkiye

+90 212 522 78 84
contact@anil.com.tr

Yönetici / Director Ö. BARIŞ ÖZDİNÇ

İLETİŞİM / OUR CONTACT

/anilicgiyim /gallipoliicgiyim /goldenbay-underwear



Kanpolat Tekstil, 1998 yılında İstanbul’da faaliyetine başlamıştır. 

BONDY ürünleri, gecelik, pijama, 6’lı setler, çeyizlik setler, sütyen, süt-

yen-külot takımları, lohusa gecelik, lohusa pijama takımları, lohusa 

sabahlık takımları gerek kalıpları gerekse kumaş ve üretim kalitesi, 

yaratıcı dantel, saten, tül ve farklı baskı detaylar kullanarak müşteri 

memnuniyeti ile iç giyim sektöründe öncü olmuş ve bayan iç giyim-

de en çok tercih edilen marka olmuştur. Son yıllarda ürün çeşitliliğini 

artırarak erkek iç giyimi ile erkeklere de hizmet vermeye başlamış; 

erkek pijama, erkek rob takımları ve çeyizlik erkek grupları ile penye 

ev giyim ürünleri, bayan iç giyimde şık ve rahatlık anlayışı ile bir kez 

daha aranılan marka olmuştur. Firmamız Rusya, Ortadoğu, Kuzey Af-

rika ve Avrupa’da toplam 40’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

w w w . b o n d y g l o b a l . c o m 

KANPOLAT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

KANPOLAT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kanpolat Tekstil has started its business in 1998. The products of 

BONDY, including nightgowns, pajamas, sets composed of 6 pieces, 

sets for trousseau, bra and panty sets, nursing nightgowns, nursing 

pajamas sets and nursing gowns, is the leader of the underwear sec-

tor based on customer satisfaction, due to the patterns, fabrics, man-

ufacturing quality, creative lace, sateen, veil, and different printing de-

tails and became the most preferred brand of women underwear. Our 

company, enhancing its product range, has started recently to serve 

male clientele for men underwear; and once again became the most 

demanded brand of the sector by its pajamas and robes for men, sets 

for trousseau, cotton house wear, women underwear and its percep-

tion of elegance and comfort. Our company is exporting to more than 

40 countries in Russia, Middle East, North Africa and Europe.

Yukarı Dudullu Mah. Nato Yolu Cad. Kardeşler İş Merkezi No: 186/6
Ümraniye / İstanbul - TÜRKİYE

+90 216 526 15 00 - +90 212 522 70 90-91 - +90 532 216 19 95
info@bondy.com.tr

Firma Sahibi / Company Owner NAZIM KANPOLAT

İLETİŞİM / OUR CONTACT

/BondyGlobal/ /bondyglobal /bondyglobal/

Bondy



Çift Kaplan Çamaşırları 1928 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Bu 

markanın yıllardır pazardaki imajı çok kaliteli ürün ve ilkeli pazar-

lama politikasıdır. 1984 yılından beri ihracat yapan firmanın müş-

terileri arasında ABD ve Avrupa’nın önde gelen markaları vardır. 

Markanın ürün çeşitleri: Doğumdan itibaren her yaştan insana 

göre pamuklu iç çamaşırı ve pijamadır. Markanın bebe body ve 

tulumlardan, bayan ve erkek pamuklu ve elastan iç çamaşırlarına; 

bayanlar için dış giyim olarak da kullanılabilecek bodylerden, yine 

bayan ve erkek pijama ve eşofmanlarına kadar çok geniş bir ürün 

gamı vardır. Bütün bu ürünler yüksek bir kalite anlayışı ve uzman 

personel tarafından üretilmektedir.

w w w . c i f t k a p l a n . c o m

ÇİFT KAPLAN ÇAMAŞIRLARI TİC. VE SAN. A.Ş

MARKALAR / BRANDS

Çift Kaplan 

ÇİFT KAPLAN ÇAMAŞIRLARI TİC. VE SAN. A.Ş
Çift Kaplan was founded in Istanbul in 1928. The image of Çift 

Kaplan in the market has always been high quality products 

and respectful marketing policy. Among the customers of 

the company that exports its products since 1984, there are 

leading brands of USA and Europe. The product range of the 

brand is cotton underwear and sleepwear for people of all 

ages. It extends from baby bodies and bodysuits to men and 

women cotton and spandex underwear, from women outer-

wear bodies to women and men sleepwear and tracksuits. All 

these products are produced by expert staff with a high qual-

ity mentality.

Marpuçcular Cad. Çarşılı Gürün Han No: 25 34116
Sultanhamam / İSTANBUL - TÜRKİYE 

+90 212 482 4490
info@ciftkaplan.com

Firma Ortağı / Partner ARNO TELLALYAN

İLETİŞİM / OUR CONTACT

/ciftkaplan1928 /ciftkaplan1928 /ciftkaplan1928/



ASRY Tekstil, 1999 yılından beri iç giyim sektöründe yer alan güç-

lü bir şirkettir. Ünlü Avrupa markalarına koleksiyon hazırlayıp ih-

raç etmekte, Doreanse tescilli markamızı çeşitli Avrupa ve tüm 

Balkan ülkelerinde pazarlamaktadır. Uzman ekip yılda 2.5 milyon 

adet kapasiteyle, bay ve bayanda; slip, string, boxer, atlet, T-shirt, 

gecelik, pijama, ev giyimi, body ve jartiyer gruplarından oluşan 

klasikten fanteziye yüksek kalitedeki geniş ürün yelpazesini, farklı 

lojistik seçenekleriyle son teknolojiyi de takip ederek sorunsuz bir 

şekilde alıcısına ulaştırmaktadır.

w w w . d o r e a n s e . c o m

ASRY TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

ASRY TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Since 1999, ASRY Textile that has been a powerful company in 

underwear market, prepares collections to famous brands around 

the Europe and markets its own trademark Doreanse Underwear 

to the world. Professional staff manufactures brief, boxer, athlete, 

t-shirt, nightgown, pyjama, homewear, body and garter groups 

for men and ladies with capacity of 2,5 million pieces per year. 

ASRY delivers high quality and its wide product range to all cli-

ents by using last technology without any problem with different 

logistical selections.

Firuzköy Mah. Aziz Cad. No: 24 34325
Avcılar / İSTANBUL - TURKEY

+90 212 423 61 83
info@doreanse.com

Firma Ortağı / Partner H. CAN UYSAL

İLETİŞİM / OUR CONTACT

/doreanse /doreanse /doreansegram/ /doreanse

Doreanse



/elsimapijama /elsimapijama /elsimapijama

Elsima, Türkiye’nin modern çocuk pijamaları üreten bir tekstil 

markasıdır. Elsima 1 ve 18 yaş arası pijamalar üretmektedir. Şirket 

1995 yılında kurulmuştur. Özgün tasarım, kaliteli ürünler, en iyi fi-

yat ve çocuk sağlığı firmanın temel vizyonudur. Günümüzde El-

sima, ürünlerini 40’dan fazla ülkeye ihraç etmektedir. Şirketin he-

defi dünyanın en çok tanınan çocuk markalarından biri olmaktır.

w w w . e l s i m a . c o m

ELSİMA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

ELSİMA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Elsima is a textile brand which produces modern child’s pyjamas 

in Turkey. Elsima produces pyjamas between 1 and 18 ages. The 

company was founded in 1995. Unique design, quality products, 

best price and health of children are vision of Elsima. Today, El-

sima exports its products more than 40 countries. The company 

aims to be one of the well-known kids brand in the world.

Tarakçı Caferağa Sok. Akın İşhanı No: 20/3
Eminönü / İstanbul - TÜRKİYE

+90 212 514 67 00 - +90 532 433 32 05
elsima@elsima.com

Firma Sahibi / Company Owner EŞREF GEYİK

İLETİŞİM / OUR CONTACT

Elsima



Türkiye iç giyim sektörünün en köklü firmalarından GECEM 

GROUP 1973 yılında kurulmuştur. 60’tan fazla ülkeye ihracat ya-

pan firmamızın Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde 

birçok müşterisi bulunmaktadır. Kendine özgü model, kesim ve 

kalıplarıyla günün renk ve modasını takip eden 5 markamız bu-

lunmaktadır. New Night dikişsiz iç çamaşırı, korse, saten gecelik, 

Dika bayan pijama ve ev giyimi koleksiyonu, Diamond sütyen ve 

sütyen takımı koleksiyonu, Erotica fantezi çamaşır koleksiyonu ve 

New Bride gelinlik çamaşır koleksiyon markasıdır. Koleksiyonları-

mız her yaştan ve her bedenden müşterimizin beğenisine hitap 

eder. Amacımız; kalitemizle, yeniliklerimizle ve uyguladığımız fi-

yat politikasıyla müşterilerimize en iyi şekilde hizmet etmektir.

w w w . n e w n i g h t . c o m . t r

GECEM ÇAMAŞIR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

GECEM ÇAMAŞIR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
GECEM GROUP is one of the long-established companies of Turk-

ish underwear sector has been established in 1973. The company 

is developing the export to the countries of the world more than 

60 with its own brands and with this energy of itself, going on to 

be a lobal brand surely. The biggest feature of us is the quality of 

fabrics. They do not show the deformations as stretching, fray-

ing and softening. It is different with the cuttings, moldings and 

models that are specific for itself. It has the today’s fashion color 

and the lines. Our products address to consumers from all ages. 

Our purpose is; being on the agenda with our quality, novelties 

and our price policy and serving to our customers ideally.

Bakkal Sokak Uğurlu Han No: 3-4
Yeşildirek / İstanbul - TÜRKİYE

+90 212 512 26 21 - +90 212 522 52 04
info@gecem.com.tr

Firma Ortağı / Partner CEM ALABALIK

İLETİŞİM / OUR CONTACT

Gecem



İç giyim imalatı ile ticaret hayatına 1976 yılında başlayan firmamız 

40 yıllık birikimi ve tecrübesi ile iç giyim sektörünün lider kuru-

luşlarından biridir. Bay, bayan ve çocuk her yaş grubu için üretim 

yapan Güryıldız, zengin bir ürün koleksiyonunu bünyesinde bu-

lundurmakta ve aynı zamanda siz değerli müşterilerimize çeşitlilik 

sunmaktadır. Ağırlıklı olarak penye, pamuk, modal ve likralı iplik-

lerinden üretim gerçekleştirilmektedir. Firmamız, ipliğinden kuma-

şına, modelinden tasarımına kadar üretimin her aşamasını ulusla-

rarası standartlara uygun olarak faaliyet göstermektedir. Güryıldız 

ürünlerini ve kalitesini yakından görebileceğiniz iki ana toptan satış 

mağazası ve yaklaşık 250 kişilik bir işgücüne sahip firmamız bu 

yönleriyle, ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlamaktadır.

w w w . g u r y i l d i z . c o m . t r 

GÜRYILDIZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MARKALAR / BRANDS

Güryıldız
Has Altunkoza
Mevsim

GÜRYILDIZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Güryıldız textile has established in 1976 as a manufacturer of under-

garments in İstanbul. With 40 years of knowledge and experience, 

it has become one of the leading companies in domestic apparel/

undergarments industry. Güryıldız produces a rich collection of un-

dergarments for men, women and children of all ages, manufactur-

ing a wide ranges of products help Güryıldız to offer a variety to 

company’s valued customers. In production, Güryıldız uses mainly 

4 type of yarns; combed cotton, cotton, modal, elastane. From yarn 

to fabric, model to design stages of our production is carried out in 

accordance with international standards of textile. Company has a 

workforce about of 250 people which includes highly experienced 

customer service team, blue collar units and management. Given 

the size and scope of the company, Güryıldız makes a significant 

contribution to the national economy.

Keresteciler Sitesi Karadal Sok. No: 9 34173
Merter / İstanbul - TÜRKİYE

+90 212 637 17 67 - +90 532 797 04 99 - +90 530 341 82 57
info@guryildiz.com.tr

Genel Müdür / General Manager HASAN ALTUN
İhracat ve İş Geliştirme Müdürü / Export & Business Development Manager İSA ÜSTÜNDAĞ 

İLETİŞİM / OUR CONTACT

/Guryildiz Lingerie /Guryldztekstil /Guryildiz Textile 



İberya Tekstil 2008 yılında faaliyetine başlamıştır. Pierre Cardin 

bayan pijama giyim lisansörü olarak koleksiyon tasarım üretim ve 

satış operasyonunu yönetmektedir. 2013 yılında U.S. Polo ASSN. 

erkek kadın iç giyim ve pijama, Türkiye ve 60 ülkede tasarım 

üretim ve satış lisansını alarak US. Polo markası ile koleksiyonlar 

sunmaya başlamıştır. İberya Tekstil kendi markası olan Mod Col-

lection markası ile erkek pijama ve eşofman ürünlerini üreterek 

müşterilerine hizmet vermektedir. İberya tekstil 2500 m2 üretim 

alanında dünya tasarım trendlerini yakından takip eden tasarım 

ekipleri ve uzman üretim kadroları ile en son teknolojiyi kullana-

rak üretim yapmaktadır.

w w w . i b e r y a . c o m . t r

İBERYA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

MARKALAR / BRANDS

İBERYA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
Iberya Textile commenced its operations in 2008. The company 

executes collection design, production and sales operations as 

the Pierre Cardin women’s sleepwear license holder. The com-

pany won the design, production and sales license of U.S. Polo 

ASSN. men and women underwear and sleepwear for Turkey and 

60 other countries in 2008, and began to offer collections under 

Polo brand. And with its own brand ‘Mod Collection’, Iberya Tex-

tile produces men’s sleepwear and tracksuits, and offers them to 

its customers. Iberya Textile continues its production using state-

of-the art technologies on a 2500 sqm production area with its 

design team and expert production staff that follows the world 

design trends closely.

Abdurrahmangazi Mah. Alpaslan Cad. No: 11
Sancaktepe / Samandıra / İstanbul - TÜRKİYE

+90 216 561 60 50
info@iberya.com.tr / emrah.akaydin@iberya.com.tr

Firma Sahibi / Company Owner EMRAH AKAYDIN

İLETİŞİM / OUR CONTACT

/iberya

U.S. Polo
Pierre Cardin
Mod Collection



Yılların vermiş olduğu tecrübe ve deneyimle LAVERGINE markası 

altında oluşturduğumuz kaliteli ve profesyonel ürün gamını beğe-

nilerinize sunuyoruz. Her geçen gün ürün yelpazesine yeni ürün-

ler katarak farklı ve yeni ürün trendlerini hazırlayan LAVERGINE, 

Ar-Ge çalışmalarını profesyonel bir ekiple hazırlamaktadır. Amacı 

en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturmak olan 

LAVERGİNE, bu amacı doğrultusunda imalat aşamasından sizlere 

sunum aşamasına kadar tüm bantları denetlemektedir. 

w w w . l a v e r g i n e . c o m

ALKIZ TEKS. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

ALKIZ TEKS. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
We present you our high quality and professional product range 

that we created under the brand of LAVERGINE with our years 

of experience and knowledge. LAVERGINE, which creates unique 

and innovative product trends by constantly adding new prod-

ucts to its product range, continues its R&D efforts with a pro-

fessional team. LAVERGINE that aims to present you the highest 

quality products with affordable prices audits all phases from 

production to presentation.

Örücüler Şeker Ahmetpaşa Sk. No: 16-1 Mercan
Eminönü / Fatih / İstanbul - TÜRKİYE

+90 212 522 10 03 
info@lavergine.com

 Genel Müdür / General Manager ABDÜLHAMİT SATILMIŞ 
Müş. Temsilcisi / Customer Representative MUSTAFA HELMY / Yrd. Temsilci / Customer Representative Assistant YUSUF SEÇEN 

İLETİŞİM / OUR CONTACT

/lvlavergine /laverginelingerie/

       

La Vergine



1998 yılında kurulan şirketimiz zaman içerisinde gerçekleştirdiği 

atılımlarla aktif bir aile şirketi olgunluğuna ulaşmıştır. Bu süreçte 

gelişmekte olan sektörün planlama, koleksiyon, imalat gibi önemli 

departmanlarında ihtiyacı olan ofisleri, atölyeleri, satış mağaza-

larını eğitimli ve yetenekli ekibi, yüksek teknoloji cihaz ve ekip-

manlarıyla destekleyerek en kıymetli prensibi olan müşteri mem-

nuniyeti ve kaliteli üretim anlayışını her zaman zirvede tutmayı 

başarmıştır. Kaliteli ürün, müşteri memnuniyeti ve güvenilirlik il-

kelerimizden taviz vermeden rekabetçi politikaları, profesyonel 

ekibi, zengin ve modern koleksiyon anlayışı ile siz değerli müşte-

rilerimize uzun yıllar hizmet vermek dileğindeyiz.  

w w w . m a r a n d a i c g i y i m . c o m   

MARANDA TEKS. KONF. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

Maranda
Viola Alba
Alita

MARANDA TEKS. KONF. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
The company Maranda Tekstil Ltd. was founded in 1998. Today, 

we are accomplishing the complete cycle production of bras, 

panties, sets, nightdresses, tights, bodies and undershirts. Our 

company’s motto is: ‘The high quality is the first.’ So, we do all 

in our power to improve the undergarments’ quality and update 

the production cycle. Therefore, our workshops are equipped 

with up-to-date machinery and facilities; we do research con-

cerning fashion tendencies, customers’ demands, chemistry, 

fabric composition, female anatomy, dermatology, gerontology 

and age changes, new technologies of production. Our factory 

does the complete cycle of underwear manufacturing. We pay 

an intent attention to fabrics and threads used for underwear 

manufacturing.

Sururi Mah. Sultan Mektep Sok. No:21 Murat Pasajı Dükkan No: 40
Yeşildirek / Fatih / İstanbul – TÜRKİYE 
+90 212 514 45 61 - +90 533 383 80 78

info@marandaicgiyim.com / maranda@marandaicgiyim.com / erkan@marandaicgiyim.com

Firma Sahibi / Company Owner ERKAN SOYYİĞİT

İLETİŞİM / OUR CONTACT
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Mendoğlu olarak 1983 yılından beri sektörde hizmet vermekteyiz. 

Çalışma hayatımızda “Rahatlık Ayrıntıda Gizlidir” sloganını hep 

önemsedik. Ürünlerimizi üretirken tüketici hisleriyle hareket et-

meye çalıştık. Çağın getirdiği tüm teknolojik imkânları üretimin 

her aşamasında kullanmaya gayret ettik. Koleksiyonlarımızı ha-

zırlarken, sezon trendlerini dikkate alarak ürünlerimizin özgün ta-

sarıma sahip ve kullanışlı olmasına önem vermekteyiz. Tüm ürün-

lerimizi kanserojen içerikli zararlı hammadde ve boyadan uzak 

tutarak, her safhada teste tabi tutmaktayız. Ürünlerimizin yüzde 

85’ini başta İngiltere olmak üzere Fransa, İrlanda gibi Avrupa ül-

kelerine ihraç etmekteyiz.

w w w . m e n d o g l u . c o m

MENDOĞLU ÇAMAŞIRLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

MENDOĞLU ÇAMAŞIRLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Mendoglu Underwear is reflecting 32 years of experienc in the 

women underwear production on the international markets. The 

target of our company which took off with the slogan ‘Comfort is 

hidden in the details’ and has been exporting for 32 years brands 

‘MENDOGLU’ and ‘MENDO’ is to obtain the place it deserves 

on the world market. We are exporting our products mainly to 

England, France, Spain, Ireland, Germany and other European 

countries. Our company covers all units from cutting to sewing. 

Quality control to packaging under one roof and obtained the 

justified appreciation of the customers with its original designs 

and modern collection. Our underwear, which has the first con-

tact with the skin, are subject to various health test.

Fatih Mah. Cumhuriyet Cad. No: 319
Beykoz / İstanbul - TÜRKİYE

+90 216 479 93 00 
osmanalyuz@mendo.com.tr   

Firma Sahibi / Company Owner OSMAN ALYÜZ

İLETİŞİM / OUR CONTACT

Mendo



Avrupa Tekstil, tekstil sektöründe 60 yılı aşkın tecrübeye sahip  

Çarşıbaşı Tekstil Şirketler Grubu bünyesinde, 2006 yılında kurul-

muştur. Klasik ve moda koleksiyonlarının yanısıra, yüksek tekno-

loji ve Ar-Ge çalışmaları gerektiren özel fonksiyonel ürünlerden 

oluşan geniş ürün yelpazesi, kaliteden ödün vermeyen üretim 

anlayışı ve müşteri odaklı servisi ile sektörün öncü markaları ara-

sındadır. Avrupa Tekstil, Pierre Cardin markalı, geniş ürün yelpa-

zesine sahip, kadın ve çocuk çorap, tayt, dikişsiz iç ve dış giyim 

koleksiyonları ile seçkin mağazalarda yerini almıştır. Bayanlar için 

hazırlanan vücut şekillendircileri, fonksiyonel ürünler ve korseler 

ile dikkat çekmektedir.

w w w . a v r u p a t e k s t i l . c o m . t r

AVRUPA TEKSTİL İÇ VE DIŞ GİYİM LTD. ŞTİ. AVRUPA TEKSTİL İÇ VE DIŞ GİYİM LTD. ŞTİ.
Avrupa Tekstil has been established in 2006 as part of the 

Çarşıbaşı Group of Textile Companies with more than 60 years 

of experience in textile industry. Avrupa Tekstil is one of the 

leading companies in its area, with its high quality production, 

customer oriented service and wide product range composed 

of special functional articles that needs high end technology 

and detailed research and development studies besides its basic 

and fashion collections. Avrupa Tekstil is in the shelves of elite 

shops with the wide product range of its Pierre Cardin brand,   

tights, leggings, seamless underwear and outwear collections  

for women and children. Great interest in body shapers, special 

functional articles and slimming products for women.

Pierre Cardin Plaza İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 
Zırnık Sok. No: 1/A 34956 Tuzla / İstanbul - TÜRKİYE

+90 532 435 20 81
yasemin.bozkurt@avrupatekstil.com.tr

İhracat Müdürü / Export Manager YASEMİN BOZKURT

İLETİŞİM / OUR CONTACT

MARKALAR / BRANDS

Miorre



2002 yılında kurulan firmamız Simteks Tekstil, Türkiye’de dikişsiz 

iç giyim üreten ilk firmalar arasında yer almaktadır. Yurtdışında 

birçok ülkeye ihraç ettiği ürünler ile dikişsiz iç giyim üretiminde 

dünya standartlarını yakalayan firmamız üretiminin yüzde 80’ini 

Avrupa ve Amerika gibi ülkelere pazarlamakta ve her geçen gün 

büyümesine devam etmektedir. İhracattan edindiği deneyim ve 

tecrübeyi Miss Fit markası ile Türkiye pazarına taşıyan Simteks, 

kısa bir sürede Türkiye’nin sektöründe önde gelen firmaları ara-

sına girmeyi başarmıştır. Ürettiği ürün kalitesi, kullandığı son tek-

noloji makine parkuru, tecrübe ve bilgi birikimiyle sektöründe 

önemli bir yeri olan Simteks Tekstil, iç giyim, korse, spor giyim ve 

dış giyim alanlarında üretim yapmaktadır.

w w w . s i m t e k s . c o m . t r

SİMTEKS TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

MISS FIT

SİMTEKS TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
Simteks Textile is established in 2002 and is one of the leader 

firms which produce  seamless wear in Turkey. The company 

which exports  80% of its products to European  Countries 

and the USA, has become world class and it is also getting 

developped day by day. Simteks has a good export experince 

and has also a brand which is known as Miss Fit in domes-

tic market. Miss Fit brand is a leader in seamless underwear 

market in Turkey. The company Simteks, having an import-

ant place in the work-field with the quality of products, a 

very good know-how,  experience and last technological ma-

chines, also underwear, corsets, outdoor clothing and sports 

outfit.

Yunus Emre Mah. Sabır Cad. No: 3
Sancaktepe / İstanbul - TÜRKİYE 

+90 216 466 70 95
 simteks@simteks.com.tr / celal@simteks.com.tr / volkan@simteks.com.tr

Firma Sahibi / Company Owner CELAL EMİRMAHMUTOĞLU
Genel Müdür / General Manager VOLKAN GÖRKEM

İLETİŞİM / OUR CONTACT
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Monamise sağlıklı, rahat, şık, zengin renk, desen ve değişik tasa-

rımlarıyla kalite çizgisinden ödün vermeden, modaya bakış açısıyla 

sektöründe en çok tercih edilen marka olmak için günün moda-

sına uygun göz kamaştıran gecelik, pijama ve sabahlık modelleri 

sunmaktadır. Monamise kuruluşundan bugüne kadar konusunda 

eğitimli ve deneyimli kişilerle çalışarak sektördeki farklılığını marka 

yönetimi, ürün zenginliği ve kendine has modelleri ile her dönem 

gündemde tutmayı başarmıştır. Monamise’nin desenli ve gözenekli 

kumaşının en güzel ve alımlı uygulama alanı renkli gecelikleridir. 

Monamise, pike ile uykuyu tamamlayacak sade ama çekici ve kul-

lanışlı incecik pijamalar, gecelikler ve sabahlıklar sunmaktadır.

w w w . m o n a m i s e . c o m . t r

MURAT TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

MURAT TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Monamise produces variety of healty, comfortable, stylish and 

fashionable pajamas and dressing gown with different pat-

terns and designs without compromising on quality and aims 

to be a fashion industry’s most preferred brand. Monamise 

managed to keep the diversity, working with trained and ex-

perienced people and success of brand management, product 

richness and its own uniqe models since its establishment. The 

most beatiful and attractive application area of Monamise’s 

patterned and textured fabric is nightwear. Monamise offers 

simple but attractive and useful complement of sleep with thin 

pajamas, nightwear and robes.

Sururi Mah. Tarakçı Cafer Sok. Hamarat Aykın Han No: 109 - 115
Yeşildirek / Fatih / İstanbul - TÜRKİYE

+90 212 458 70 14
monamise@hotmail.com

Firma Sahibi / Company Owner HÜSEYİN AKTAŞ

İLETİŞİM / OUR CONTACT
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1983 yılında üretime başlayan Nurteks Konfeksiyon 33’üncü yılı-

na girerken, ulaşmış olduğu başarının gururunu yaşıyor. Nurteks 

Konfeksiyon, tecrübesiyle, 33 yıldır iç giyim, gecelik, sabahlık, 

beybidol ve pijama modellerinde en iyiyi, en güzeli ve en sağlıklı-

yı, toplam kalite felsefesini kendine ilke edinmiş genç, dinamik ve 

profesyonel kadrosu ile tüketicisine sunmaya devam edecektir. 

Yıllık ortalama 450 bin parça üretim kapasitesi olan ve toplam 

üretiminin yüzde 30’unu ihraç eden Nurteks, kalite ve marka gü-

venilirliğini başlıca değerleri olarak kabul eder. Bu marka pers-

pektifini paylaşan tüm çalışan ailesi, ürün standartlarında ve diğer 

her alanda sürekli bir inovasyon çabasıyla, müşterilerinin talep ve 

isteklerine cevap vermeyi amaçlar.

w w w . n u r - t e x . c o m

NURTEKS KONF. VE TEKS. ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

Nurteks
Intimo Donna

NURTEKS KONF. VE TEKS. ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Nurteks Konfeksiyon was established in 1983 and proud to cele-

brate his 33rd anniversary. Since then, its professional team has 

been producing ladies’ lingerie, based on Total Quality Manage-

ment philosophy. Nurteks manufactures approximately 450.000 

units per year. Half of those units are exported to European and 

Arabian countries, particularly to Turkey’s neighbors. Since its 

inception, at a global scale, Nurteks represents a trademark of 

high quality. Its brand confidence, as a primary value, is shared by 

the entire working family, which continuously strives to improve 

efficiency and productivity. Nurteks Konfeksiyon proactively re-

sponds to customer needs with continuous innovation, therefore 

creating a high level of customer satisfaction.

Osmanpaşa Cad. No: 43 34212
Güneşli / İSTANBUL - TÜRKİYE

+90 212 656 16 90
info@nur-tex.com

Firma Sahibi / Company Owner NURHAN MONTEVERDE

İLETİŞİM / OUR CONTACT

/nurtekskonfeksiyon/ /nurteksintimodonna/



1970’li yılların başında kurulan Sevim İç Giyim, tekstil sektörün-

deki özel üretim açığını gidermiş ilk firmalardan biri olma özelli-

ğini taşımaktadır. Çağdaş gereksinimleri karşılamak için, üretim 

ekipmanları ile birlikte personel kalifikasyonuna özen gösteren 

Sevim İç Giyim, sürekli kendini yenileyen dinamik bir görüntü or-

taya koymakta ve kaliteyi üretimin her aşamasına yayarak, gelen 

taleplerin sağlıklı şekilde sonuçlanmasını sağlamaktadır. Sevim İç 

Giyim, 2000 yılından sonra iç piyasanın yanında ihracata da ağır-

lık vererek tüm dünya ülkelerinde pazarlara girmiş ve bu alanda 

dünyada marka olmayı başarmıştır. Sevim İç Giyim, Sevim Ladies 

Underwear ile bayanlara, Zey Zey Kids markası ile çocuklara, SVM 

markası ile de erkeklere özel üretim yapmaktadır.

w w w . s v m i c g i y i m . c o m . t r

SEVİM İÇ GİYİM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

Sevim Ladies Underwear
SVM
SE
Zey Zey Kids

SEVİM İÇ GİYİM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Sevim Iç Giyim, which was founded at the beginning of 1970s, is 

one of the first companies to fulfill the need for custom produc-

tion in the textile sector. Sevim Iç Giyim, which attaches impor-

tance to personnel qualifications along with production equip-

ments in order to fulfill modern requirements, displays a dynamic 

image and ensures that the demands are fulfilled healthily by 

extending its quality mentality to all stages of production. Sevim 

Iç Giyim entered into all global markets by focusing on export 

besides the domestic market after 2000, and managed to be-

come a global brand in this field. Sevim Iç Giyim produces cus-

tom products for women under Sevim Ladies Underwear brand, 

for kids under Zey Zey Kids brand and for men under SVM brand.

Mahkeme Sokak Gökçe İş Hanı Kat: 2 34440
Mahmutpaşa / Fatih / İstanbul - TÜRKİYE

+90 532 616 67 86
info@svmicgiyim.com.tr

İLETİŞİM / OUR CONTACT

/Sevim-İç-Giyim /sevimicgiyim /sevimicgiyim

Firma Sahibi / Company Owner SÜRURİ SEVİM



KOMYILDIZ Tekstil, Avrupa standartlarındaki kaliteyi, günün moda 

trend tasarımlarıyla makul fiyatlara tüm tüketiciye sunmaktadır. 

Tüm ürünlerimizde kullanılan hammadde ve malzemeler EKOTEKS 

100 standartlarına sahiptir. SGI 1992 yılından beri Türkiye’den tüm 

dünyaya yaptığı ihracatlarla sektörün öncü firmalarından biri ol-

muştur. Kaliteli ürün gamıyla birbirinden çeşitli model ve beden-

leriyle müşterilerinin bütün taleplerini karşılamaktadır. SGI ailesi 

olarak tüm Türkiye’nin ve iş yaptığımız coğrafyalardaki müşterile-

rimizin kaliteli, sağlıklı, trend ürünlere makul fiyatlara sahip olma 

hakkı olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. SGI’nin viz-

yonuna paralel olarak, tüm dünyanın lider örme giyim markaların-

dan biri olma gayretiyle yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

w w w . s g i u n d e r w e a r . c o m

KOMYILDIZ TEKSTİL LTD. ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

SGI

KOMYILDIZ TEKSTİL LTD. ŞTİ.
Komyıldız Textile is one of the biggest home wear producer in 

Turkey and established in 1992. We offer the european quality 

standards with today’s fashion trend designs at proportionate 

prices to all consumers in clothing sector with our brand SGI. All 

raw materials and consumables which are used in our products 

have OEKOTEX 100 standards. Our company is continuously ex-

porting to the markets all over the world with good referenc-

es. Our mission is a sustainable growth through superior service 

with quality and innovation. The vision of our company is to be-

come one of the global home wear leader producer in the world 

market.

Atışalanı Birlik Mah. Bahçeler Cd. Gökay Plaza No: 16
Esenler / İstanbul - TÜRKİYE

+90 541 466 16 24 - +90 212 430 19 44
sales@sgiwear.com

Dış Ticaret Müdürü / Foreign Trade Director SELÇUK UTKU

İLETİŞİM / OUR CONTACT
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1991 yılında üretim alanında iç giyim sektöründe faaliyete girmiş 

olan firmamız; kendi ürünlerini üretmekle birlikte piyasadaki bir-

çok firmaya da üretim anlamında destek vermiştir. 2012 yılından 

itibaren bütün tasarımlarını SHIRLY markası adı altında, bünyesin-

de çalışan tasarım ekibi ile oluşturan Bayrak İç Giyim, günün moda 

ve trendlerine uygun olarak senede İlkbahar-Yaz / Sonbahar-Kış 

olmak üzere iki koleksiyon hazırlamaktadır. Başta Ortadoğu ül-

keleri olmak üzere Kuzey Afrika, Avrupa ve Türkî Cumhuriyetlere 

de ihracat gerçekleştiren Bayrak İç Giyim, hem istihdam gücüyle, 

hem piyasa tecrübesiyle, hem de ihracatıyla sektörümüze ve ül-

kemize katma değer sağlayan bir firma olmayı başarmıştır.

w w w . s h i r l y . c o m . t r

BAYRAK İÇ ÇAMAŞIRLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

BAYRAK İÇ ÇAMAŞIRLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
The company that entered into the underwear production sec-

tor in 1991 supports many companies in the sector in terms of 

production besides producing its own products. Bayrak Iç Giyim, 

which began to create all of its design with its own design team 

under SHIRLY brand in 2012, prepares two collections based on 

the fashion and trends of the day every year: Spring - Summer 

and Fall - Winter. Bayrak Iç Giyim exports its products to North 

Africa, Europe and Turkic Republics and mainly to Middle East, 

and manages to be a company that adds value to both the sec-

tor and Turkey with its employment power, market experience 

and export volume.

Sururi Mah. Sultan Mektebi Sok. No:2/11 Yeşildirek 
Fatih / İstanbul - TURKEY  

+90 532 433 02 58 - +90 212 513 61 16
info@shirlynetwork.com

Firma Sahibi / Company Owner YALÇIN BAYRAK

İLETİŞİM / OUR CONTACT

Shirly
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Tekstil sektörüne 1999 Yılında Çuhadar Çamaşır adı ile giriş yapan 

firmamız kısa sürede kendini kanıtlamış ve daima yenilikçi bir an-

layışla yerel ve küresel pazara hitap edebilen bir firma olmuştur. 

2002 yılında şirketleşen firmamız ÇUHADAROĞULLARI TEKSTİL 

SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. adı altında toplanıp ÇUHADAR ÇAMAŞIR, 

SEXEN, BLACK PEARL ve SİYAH İNCİ markalarını müşterilerinin 

beğenilerine sunmaktadır. Çuhadaroğulları Tekstil, iç çamaşırı ala-

nında bayan, erkek ve çocuğa hitap ederek yaklaşık 1000′i aşkın 

modelle her geçen gün ürün yelpazesini genişletip iç piyasanın 

yanı sıra ihracata ağırlık vererek yaklaşık 20 ülke pazarına girmeyi 

başarmıştır.

w w w . c u h a d a r i c g i y i m . c o m

ÇUHADAROĞULLARI TEKSTİL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

ÇUHADAROĞULLARI TEKSTİL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Arriving in the textile sector in 1999, with the name of ÇUHA-

DAR LAUNDRY proven as soon as possible and our company 

is always an innovative approach has been a company that can 

cater to the local and global market. In 2002, our company is the 

company ÇUHADAROĞULLARI TEXTILE INDUSTRY and TİC.

LTD.ŞTİ. collected under the name, ÇUHADAR LAUNDRY, SEX-

EN and BLACK PEARL brands and offers tastes of customers. In 

the field of lingerie for women, men and children by addressing 

nearly every day over 1000 models expand its range of products 

with particular emphasis on the domestic market as well as ex-

port market has managed to become nearly 20 countries.

Sultanmektebi Sk. Hacı Lord Han. No: 15/2
Yeşildirek / İstanbul - TÜRKİYE

+90 212 512 12 05 - +90 212 526 00 60
info@cuhadaricgiyim.com / muhasebe@cuhadaricgiyim.com

Firma Sahibi / Company Owner NECATİ ÇUHADAR

İLETİŞİM / OUR CONTACT
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Siyah İnci
Çuhadar Çamaşır
Black Pearl



1994 yılında Almanya’nın Pullheim kasabasında Türk-Alman or-

taklığı sonucunda faaliyete başlayan SUWEN’in merkezi, 2002 yı-

lında Türk ortaklarının denetimine geçerek İstanbul’a taşınmıştır. 

Logomuz W harfi ulusal olarak kadının kısaltması olup, renkleri-

miz kadınların en sevdiği renkler olan pembe, yavruağzı, ekru ve 

pudra gibi soft renkler skalasındadır. İç giyimde modayı belirle-

yen öncü markalardan biri olarak SUWEN, kadınların tüm iç giyim 

ihtiyaçlarını trendy, klasik ve fonksiyonel iç giyim, mayo bikini, pi-

jama ve ev kıyafetleri, çeyizlik ürünleri, hamile lohusa iç giyim ve 

çorap korse ürünleriyle karşılayarak dış giyim modasına uygun 

şıklığı, rahatlığı ve çekiciliği esas alıp genç bir tasarım çizgisiyle 

birleştirir.

w w w . s u w e n i n t . c o m

EKOFER TEKSTİL ve PARFÜMERİ SAN. PAZ. A.Ş.

MARKALAR / MAIN BRANDS

EKOFER TEKSTİL ve PARFÜMERİ SAN. PAZ. A.Ş.
Suwen was established as a German-Turkish joint corpora-

tion in Pullheim town of Germany in 1994. In 2002, SUWEN 

came under Turkish management and moved to Istanbul. Our 

logo colors are soft like pink, light pink, ecru and powder pink 

which are favourite colors of women which W signifies an 

international acronym of women. As a trendsetting pioneer 

of underwear brands to cover all needs of women; trendy, 

classic, fuctional, swimwear, pyjamas and homewear, preg-

nant and maternity groups socks and corsets, outside trendy 

clothing elegance to design a comfort and charming line for 

youth to become Turkey’s and whole regions most important 

underwear brand.

Namık Kemal Mah. Cengiz Topel Cad. Billur Sok. No: 32/4
Ümraniye / İstanbul - TÜRKİYE

+90 216 344 46 86 - +90 532 490 40 50
ferda.sumer@suwenint.com

Firma Ortağı / Partner FERDA SÜMER

İLETİŞİM / OUR CONTACT
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Suwen



İç giyim sektöründe Türkiye’nin en köklü ve en büyük şirketlerin-

den biri olan TEN, üretim serüvenine 1956 yılında başladı. Bugüne 

kadar başta korse olmak üzere iç giyimde birbirinden farklı renk 

ve modelleri ile tüm yaş gruplarından kadın ve erkeklere hitap 

eden TEN, Türkiye’nin lider iç giyim markalarından biri oldu. TEN, 

2015’te günlük kullanıma uygun, iz yapmayan özel korseleriyle bir 

ilke imza atarak kadınları anında 1 beden incelten, tüm gün giyile-

bilen “Yeni Nesil Korse” kavramı ile tanıştırdı. TEN ayrıca dünyada 

sayılı bulunan ve yeni kullanılmaya başlanan yapıştırma teknolijisi 

ile iz yapmayan, dikişsiz iç çamaşırı üretmektedir. Bunun yanı sıra, 

ABD, Avrupa, İsrail ve Arap Yarımadası gibi birçok bölgeye ve 

dünya ülkesine de ihracat yapmaya halen devam etmektedir.

w w w . t e n . c o m . t r

TEN İÇ GİYİM ANONİM  ŞTİ.

MARKALAR / BRANDS

TEN İÇ GİYİM ANONİM  ŞTİ.
One of Turkey’s largest and well-established companies in linge-

rie fashion, TEN started its textile manufacturing journey in 1956. 

TEN, which is selected by men and women at various ages thanks 

to its striking various colors and models in lingerie fashion, espe-

cially corsets, became one of Turkey’s leading lingerie manufac-

turers of Turkey in the industry. In 2015, TEN launched an innova-

tive product and introduced women to “New Generation Corsets” 

non-chafing corsets fit for casual use and reduce the size by one. 

TEN manufactures lingerie without stitches, using a new and inno-

vative technology called sticking which is used by very few textile 

manufacturers in the world. In addition, USA, Europe, Israel and 

many Middle Eastern countries are among our export markets.

29 Ekim Cad. No. 14 34197
Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul - TÜRKİYE

+90 212 552 95 75 - 444 78 36
deha@ten.com.tr 
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Firma Sahibi / Company Owner  E. DEHA ORHAN



Thermoform markası, Hazal Tekstil’in giyim alanında on üç yılı 

aşkın tecrübesinin sonucudur. Thermoform’un tüm ürünlerinde 

doğal ve teknik ipliklerin kendine has özelliklerinden yararlanıl-

mıştır. Thermoform ürünleri özellikle aktif sporlar, eğlence spor-

ları ve günlük kullanım için dizayn edilmiştir. Vücudumuz hareket 

ettikçe terler, tenin kuru kalabilmesi önemlidir. Özellikle sportif 

aktivitelerde ve günlük kullanımlarda breathable (nefes alabilen) 

bamboo, modal, polyester, polyamide ve özel üretilmiş teknik ip-

liklerden yapılmış thermal iç giyim ve çoraplar tercih edilmelidir. 

“Naylon ve polyester hava geçirmez, terletir” yanlış bir şartlan-

madır. Naylon ve polyester türevli iplikler rejenere selülozik elyaflı 

ürünlerdir.
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HAZAL TEKSTİL GİYİM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
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HAZAL TEKSTİL GİYİM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Thermoform brand is a result of over thirteen years of experi-

ences in the field of clothing. We have utilized the specific prop-

erties of the polyester in all products of Thermoform. Thermo-

form products have been designed specially for active sports, 

recreation sports and casual wear. When we are active our body 

sweats, it is important to keep the skin dry. Especially in sport 

activities and causal wear, breathable thermal underwear and 

socks should be preferred. These are produced from specific 

technic yarns like polyester, polyamide, bamboo, modal. The ex-

pression “Nylon and Polyester is not breathable” is wrong. Nylon 

and polyester is higher density knitted materials than cotton thus 

they don´t keep moisture. You’ll find a wide range of our prod-

ucts consisting of thermal underwears, socks and accessories.

Site Mah. Atay Cd. No.1 34770
Ümraniye / İstanbul - TÜRKİYE

+90 216 533 38 00 - +90 543 814 50 20
can@thermoform.com.tr / omer.gunyol@thermoform.com.tr

İthalat İhracat Sorumlusu / Import Export Specialist CAN COŞKUNER
Üretim Müdürü / Product Manager ÖMER GÜNYOL
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