
 

 

 

 

 

 

ODA ÜYEMİZ ZEKİ MERT İPEK FANTAZİ KUMAŞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Mert İpeğin Hikayesi;  

" "Tahir Mert (Zeki Mert babası) 1918-1981 yıllarında yaşamıştır. Kamıştan dokuma tarağı, bisiklet 
jantından çıkrık, kargıdan gülcen, kemikten mekik, kargıdan masur, tahtadan makara, iplikten gücü, 
çivilerden çözgü yaparak el tezgahlarında ipek dokumaya başlamıştır.  

 
Mert İpek, Türkiye'deki entegre tek ipek fabrikasıdır ve şirket 
politikası olarak sadece İpek, Keten ve Yün gibi doğal elyaflar, kupro, 
organik pamuk ve çeşitli karışımlarla viskon ile çalışmaktadır; 
dokuma ve örme kumaşlar koleksiyonun temel unsurlarıdır. 2011 yılı 
sonrasında, kendi kumaşlarından konfeksiyon üretimi ve ihracatına 
başlayan Mert Ipek; iplikten hazır giyim ürününe kadar tam entegre 
bir tesis olmuştur.  
  
Yolculuk 1949'da İpek yolunun sonunda Birgi'de başladı. Yöremiz o 
günlerde ipek üretimiyle ünlüydü. Tahir Mert ilk dokuma tezgâhını 
satın aldı ve yerel pazara ipekli kumaş tedariği işine başladı. Eski 
makinelerde olduğu gibi icatlarıyla teknik imkansızlıklarla savaşacak 
kadar dahiydi.  

 
Dokuduğu kumaşları bakır kazanlarda pişirmiş, kömürlü ütülerle ütülemiş ve kendi döneminde bir 
mendil ustası olmuştur. İpek mendilden sonra pembezar işine girmiştir. O dönemdeki sanat okulu 
hocalarıyla büküm makinası tasarlamışlar ve uygulamışlardır.  
 
Tahir Mert yaşadığı dönemde zanaatının en iyi ustalarındandır, aynı zamanda dürüst, akıllı, 
becerikli ve yardımsever bir insan olarak tanınmıştır.  
 
Bu mesleği hiç eksiksiz dönemin şartlarına göre gayet ustaca yerine getirmiş, aynı zamanda 
çocukluk döneminde geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle engelli olarak hayatını sürdürmüştür.  
 
1950 yılında evlenmiş, 3 erkek çocuk sahibi olmuştur. 1951 yılında en büyük çocuğu İsmail, 1954 
yılında Mehmet doğmuşlar ve 1959 yılında Zeki Mert doğmuştur.  
 
 

 

 

 



Zeki Mert çocukluktan beri baba mesleğine yakın ilgi 
duymuş olduğu için ailede işi devam ettiren tek çocuk 
olmuştur.  
İlk büküm makinasını 1963 yılında, ilk motorlu tezgahı 1971 
yılında Bursa’dan temin etmişler ve otomatik masura 
makinası, sarma makinası, çile makinası da bu tarihten 
sonra gelmiştir.  
Hala Birgi’de baba yadigarı olarak duran evin giriş katında 
dokuma işlerine başlanmıştır. 
 
Tahir Mert el tezgahında ilk armürlü ipek kumaş dokuyan ve 
erkek takımlıklar yapıp Amerikalı müşterilere ürettiklerini 
satan bir adamdı.  
İpek mendilçilik dışında pembezar dokuyup satarak Ödemiş 
Kadınlar Pazarında en iyi pembezar ustası olarak isim yaptı 
ve rakibi de yoktu.  
 
1981 yılında ölümünden sonra işleri Zeki Mert devralmış ve 
22 yaşında baba çırağıyken, kendi işinin ustası olmuştur.  
İşe ipek mendil, pembezar, idare çarşafı dokuyarak 
başlamıştır ve 1985 yılına kadar bu şekilde devam edilmiştir. 

1984 yılında Gülten Mert ile evlendikten sonra; Mert İpek kurulmuştur. Kısa süre içerisinde yerel 
pazar talepleri ideallerine küçük gelince İzmir pazarına açılmışlar ve birlikte, işi yerelden bölgesel 
hale getirmişlerdir.  
 
O dönemde Mert İpek müşterileri: Zuhal Yorgancıoğlu, Esin Yılmaz, Hanife Çetiner, İzmir 
Olgunlaşma Enstitüsü, Aysel Aytenler, İkbal Mağazaları, Hacılar Mağazaları ve en önemli 
müşterileri olarak Nato Karargahıydı. 1986 yılında bu müşterilerden kazandıklarıyla şimdiki fabrika 
arsası ve inşaatı yapıldı. 
  
İlerleyen dönemde İzmir pazarı da küçük gelince, 1990 yılında İstanbul'a servis vermeye başlandı. 
O dönem müşterileri; Vepa Tina hanım, Derishow, Yargıcı, Park Bravo, Beymen Akademia, 
Osmanbey kumaşçıları ve daha birçok müşteriye Ödemiş’te üretilen kumaşlar satılmıştır. 
  
Bu pazarın ardından 1995 yılında ihracat hedefi koyan Mert İpek ve 2001 krizine kadar yoğun ve 
birçok zorlu dönemden geçmiştir. 2001 krizinde merkezi İstanbul'a taşıma kararı alınmıştır ve bir 
gecede alınan bu kararın ilginç bir hikayesi vardır:  
 
Almanya Merkez Bankası D&B EURO’ya geçecekti ve bununla ilgili para kesesi teklifi sunulan bir 
ihaleye girildi. Olağanüstü değerlerde ve testlerde, dikişsiz ve tamamen dokumadan elde edilen, 
100% keten kumaştan, metal ve kağıt para kesesi ihalenin konusuydu. 
 
Belçika'dan lif tedarik edildi, Çekoslavakya’da ipliği çektirildi, ve dokuması Mert İpek’te yapıldı. 
Kumaş testleri Ege Üniversitesi tarafından yapılıyordu ve toplamı 5 milyon marklık bir işti. İhaleye 
çok iyi hazırlanılmasına rağmen, sonuç alınamadı.  
 
Bir gecede, mevcut kriz ortamında ayakta kalabilmek için başka bir yol arayışına girildi ve Zeki Mert 
sırtında kartela çantası ile İstanbul'a gitti. Aktif pazarlamaya başlayarak, bir firmaya girip, bir 
firmadan çıkarak ve akşamları da üretim planlaması yaparak zor dönemler atlatıldı ve İstanbul’da 
artan işlerle birlikte 500 m2’lik bir ofis kiralandı. Mert İpek merkezi bu şekilde İstanbul’a taşınmış 
oldu. Ancak üretim İzmir/Ödemiş’teki fabrikada devam etti.  



Şuanda üretimin %90’ı ihracattır. Müşterilerinden bazıları: Ermenigildo Zegna, Hugo Boss, Tommy 
Hilfiger, Gucci, Armani, Marks&Spencer, Massimo Dutti, H&M, Zara, Mango ve daha birçok dünya 
markasına hizmet verilmektedir.  
Almanya ve Fransa’daki uluslararası kumaş fuarlarına katılan Mert İpek, dünyanın her yerine servis 
ve kumaşlarını ulaştırıyor. Hollywood film yapımcılarına bile dönem dönem kumaş vererek tarihi 
filmlerde kumaşları kullanılmıştır.  
 
Sadece organik ve doğal, sürdürülebilir, tasarım ürünlerle çalışmakta ve Zeki Mert bu işin delisi 
olarak anılmaktadır.  
 
İpek kalitelerde 600 tip, Ketenlerde yaklaşık 200 tip ve Yün kumaşlarda da yaklaşık 100 ayrı tiple 
toplamda 900’e yakın kumaş cinsi vardır ve her yeni sezon yeni tasarımlar/kumaşlar eklenmektedir. 
35 ayrı finishle müşterilere çok geniş bir koleksiyon sunulmaktadır. 
  
Hikayenin en başından beri de anlattıldığı gibi Mert İpek hep aile şirketi olarak kalmıştır. 
Kuruculardan Gülten Mert boyahane üretiminden sorumludur ve bu alanda yaklaşık 35 yıllık 
deneyimi vardır. 3. nesil Tahir Mert 2008 yılında İtü Tekstil Mühendisliğinden mezun olduktan sonra 
aktif olarak şirket yönetiminde görev almış ve şuan fabrika müdürü olarak çalışmaktadır. Tahir 
Mert’in eşi Sevinç Hanım 2012 yılında evlilikleri sonrası kumaş satış&pazarlama ve ihracat yetkilisi 
olarak görev almaktadır. Konfeksiyon üretim ve ihracatını; 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme 
bölümünden mezun olduktan sonra Tuğba Mert yürütmeye başlamıştır. Tuğba Mert’in Endüstri 
mühendisi olan eşi Sercan Taşkan da fabrikada Planlama Mühendisi olarak görev almaktadır.  
Zeki Mert halen kumaş tasarımı, Ar&Ge, yatırım ve kapasite artırma işleriyle aktif olarak 
ilgilenmektedir.  
 
Mert İpek, memleketi Ödemiş olan bir aile olarak, bu topraklara bir vefa borcu hissetmekte ve hala 
Ödemiş'te işlerine devam etmektedir. Ancak işin boyutları yerel pazarı çoktan geçmiş, global bir 
boyut kazanmıştır. 
 
Elyaftan yola çıkarak kendi kumaş koleksiyonunu oluşturmakta; bilgisi, teknolojisi ve 40 yılı aşkın 
tecrübesini moda trendleriyle birleştirerek kendi yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 
 
Ürün yelpazesi çok geniştir, bu nedenle müşteri portföyü de çok geniştir: dünyaca ünlü hazır giyim 
tekstil markalarından veya en büyük perakende markalarından küçük butiklere ve hatta tek tüketici 
ve tasarımcılara kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.  
 
Mert İpek sadece kumaş pazarlamaz, doğal elyaflarla, sürdürülebilir bir hizmet anlayışıyla  ; teknik 
olarak hazır giyim üretiminde veya genel konseptte günlük kullanım için doğal lifler konusunda da 
danışmanlık vermektedir. Müşterilerini ürünler hakkında kültürel, teknik altyapı ve yapılarının 
standartları açısından detaylı olarak bilgilendirmektedir. 
 
Müşterilerini daha fazla kar elde etmek için araç olarak görmemekte ve ilişkilere yatırım yapmanın 
önemine inanmaktadır. Pazar ve müşteri portföyüyle birlikte sürekli gelişmekte ve değişen taleplere 
göre şirketi ve iş modelini güncellemektedir.  
 
Mert İpek, pazarla doğrudan bağlantıları sayesinde değişimlere yatırım yapar ve dünyanın her 
yerinden müşterilere her geçen gün daha iyisini üretmek ve daha iyi/hızlı hizmet etmek için 
kapasitesini her yıl artırmaktadır.  
Sadece teknoloji ve işin büyümesi için değil, aynı zamanda topluma, çevreye ve geleceğe yatırım 
yapan Mert İpek, sağlıklı büyümenin ancak sürdürülebilirlikle mümkün olacağına inanmaktadır. 
Aktör olduğu tüm sonuçlardan kendini sorumlu hisseder ve şirket ideolojisi hiçbir zaman günü 
kurtarmakla ilgili olmamıştır. 
 Bugün 3. nesil ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 firmasından biri olmanın gururunu yaşamakta 
olan Mert İpek, Türkiye'de doğal elyaf alanında üretim ve ihracat yapan lider bir firmadır. 



 
 
 
 
 
LONDRA TEKSTİL FUARI  
Mert İpek her sezon uluslararası fuarlara 
katılmaktadır.  
Doğal liflerle yapılan en yeni koleksiyonlarımızı 
sürdürülebilir bir şekilde sunmak için sergiliyoruz. 
Her sezon ipek, keten, yün, pamuk ve viskon 
karışımları üzerine yeni kumaşlar, yeni renk kartları 
ve yeni baskılar geliştiriyoruz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MÜNİH TEKSTİL FUARI  



Merkez : Mert İpek Fabrika Adres: Birgi Karayolu Üzeri no: 6-1 Ödemiş 35750 İzmir, Türkiye  
Telefon: +90 232 531 50 80  
Whatsapp: +90 232 531 50 81  
sales@mertipek.com  
instagram : zmertipek  
facebook : zmertipek  
www.mertipek.com  
İstanbul Showroom Adres: Rumeli Cad. No:42-6  
Nişantaş 34363 İstanbul, Türkiye  
Telefon: +90 212 505 00 11 

Tanıtım Videosu Youtube: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=29TtJ_cEB24&feature=youtu.be 



 

 

 

 

TÜRKİYE’NİN HIZLI BÜYÜYEN 

ŞİRKETLERİ ARASINDA İLK 100’DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


