
“BONISA, ZÜMRÜT TEKSTİL A.Ş.’in tescilli markasıdır.”
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Hakkımızda
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2000 yılında Şanlıurfa’da open end tesisi olarak kurulan 

ZÜMRÜT TEKSTİL A.Ş., kaliteli üretim politikası, titiz çalışması, 

işine olan özsaygısı ile kısa zamanda alanında önde gelen 

firmalardan biri haline geldi. 2006 yılında örgü tesisini hizmete 

alan ZÜMRÜT TEKSTİL A.Ş., iplikteki kalite ve müşteri 

memnuniyeti anlayışını örgü kumaş alanına da aktarmayı 

başarmıştır. 2011 yılında boya tesisinin de üretime geçmesiyle 

ZÜMRÜT TEKSTİL A.Ş., “BONISA” markasıyla hem yurt içinde 

hem de yurt dışındaki müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır.

Tüketicinin ihtiyaçlarını tam karşılama niyetiyle, güçlü bir 

marka olma yolunda ilerleyen Bonisa markasıyla hizmet veren 

ZÜMRÜT TEKSTİL A.Ş., dikey entegrasyonundan aldığı 

güçle, kaliteli ürün ve müşteri memnuniyeti ilkesini bir adım 

öteye taşımış; yeni ürün geliştirmeye ve örme kumaş alanında 

yenilikçi yaklaşımıyla ön plana çıkmaya odaklanmıştır. 

“ Köklerimizi unutmuyor,
  geleceğe dokunuyoruz ”



Misyonumuz
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Değişen teknoloji ve ihtiyaçların ışığında üretim, hizmet ve 

iletişim kalitemizi uluslararası standartlarda tutmak, müşteri ve 

çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayarak ülke ekonomisine, 

topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir 

şekilde artırmaktır.

“Herkes en iyisini hak eder...”



Vizyonumuz
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Yeniliklerin öncülüğünü yaparak, teknolojik altyapımızı, 

hizmet ve ürün kalitemizi sürekli geliştirmek, ulusal ve 

uluslararası düzeyde kalıcı bir saygınlık kazandırarak dünya 

tekstil sektöründe lider bir firma konumuna gelmektir.

“ Dünyayı takip etmek için değil 
  takip edilmek için çalışıyoruz...”



Değerlerimiz
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“ En önemli değerimiz,
  önce insan ”

• Doğal  selülozik  elyafların  ve  çevreyle  dost  kimyasalların  

kullanımı, 

• Isı geri dönüşüm sistemleri gibi sistemlerle enerji 

kullanımını minimize etme, 

• Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ve Şanlıurfa’nın gelişimine 

ve kalkınma hamlesine destek olma, 

• Entegrasyon ve innovasyonu ön plana çıkararak katma 

değeri yüksek üretim gerçekleştirme,

• İşletmenin yanında binlerce ağaçtan oluşan 

Zümrüt Ormanı’nın gittikçe büyütülmesi ve sürekliliğin ve 

bakımın sağlanması.



İplik



2000 yılından bu yana open end iplik alanında Schlafhorst 

ve Trüztschler marka makine parkuruyla; viskon başta olmak 

üzere, Birla modal, Iyocell tencel, bambu, viskon karışımları, 

organik pamuk, cupro gibi farklı hammaddelerden 8/1 Ne’den 

60/1 Ne’ye kadar kalınlıklarda üretim yapılmaktadır. Üretilen 

tüm iplikler Zümrüt işletmesinde üretilen BONISA kumaşları 

için kullanılmaktadır.
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“ İlmek ilmek mutluluğu örüyor
  her işimizi ilk işimiz gibi görüyoruz ”



Örgü
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2006 yılında Pilotelli marka Jersey örgü makineleriyle üretime 

başlayan örgü tesisi çok sayıda 26-30-32 ve 34 Pus yuvarlak 

örgü makinesinin yanı sıra 38 Pus makinelerde 10 ve 14 Fein ile 

üretim yapmaktadır. Son yatırımlarla genişleyen örgü tesisimize 

Terrot marka Ribana yuvarlak örme makinesi de eklenmiştir.

“ Geleceği görüyor, kaliteyi örüyor
   kendimizi sürekli geliştiriyoruz ”



Boyahane
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2011 yılında seçkin teknik ekibiyle üretime başlayan boyama 

tesisi “BONISA” markasıyla faaliyet göstermektedir. Avrupa ve 

yerli menşeli marka makine parkuruyla 22500 m2 kapalı alana 

yayılmış olan boya işletmesinde çok az sayıda boyahanede 

kullanılan otomatik boya ve kimyasal dağıtım sistemi 

bulunmaktadır. Artan numune ve koleksiyon taleplerini göz 

önünde bulundurarak çok sayıda numune boyama makinesi 

ön plana çıkarılmıştır. En iyi kalitede boyar madde ve kimyasal 

maddelerin kullanımıyla ön terbiye-boya ve apre işlemleri çok 

yüksek kalitede BONISA kumaşları üretmektedir.

Özel ön yıkama ünitesiyle öne çıkan işletmede BONISA 

marka kumaşlara çok özel tuşe ve pürüzsüzlük özellikleri 

kazandırılmaktadır.   

“ Rengimizi doğadan alıyor,
  dünyaya sunuyoruz ”
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ARGE
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“ Var olanla yetinmiyor,
 hep daha iyisi için çalışıyoruz ”

ZÜMRÜT TEKSTİL A.Ş. sürekli yenilik arayışıyla öne çıkan 

bir firmadır. Güçlü ARGE’miz sayesinde dikkat çeken teknik 

özelliklere sahip olan ve farklı kumaşlar geliştirmekteyiz. Yeni 

tür kumaşların yanı sıra yeni elyaflar, yeni karışımlar ve yeni 

tekniklerle geliştirilmiş kalitelere sahip olmak şirket hedeflerimizin 

en önemlilerinden birini oluşturmaktadır.



Bonisa
 Kumaşları
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Open end, Ring ve Vorteks bükümlerde viskon, Birla modal, 

lyocell tencel, bambu, pamuk, organik pamuk, cupro ve bunların 

karışımlarında farklı inceliklerde üretilen kumaşlar boyahanede 

özel makinelerle ve apre işlemleriyle çok özel BONISA kaliteleri 

haline gelmektedir. Her bir BONISA kumaşı elyaftan boyalı 

kumaş haline özenli bir sürecin sonunda gelmekte ve dünyanın 

önde gelen markalarının örgü koleksiyonlarında yerini almaya 

hazır hale gelmektedir. 

Single jersey, ribana, interlok, kaşkorse, iki iplik, üç iplik, çelikli 

interlok tarzı örgü çeşitleriyle ön plana çıkmaktadır.

“ İnsana saygı, doğaya dost teknoloji ve kalite,

 bizim kumaşımızda var ”



 Kimya 
Laboratuvarı
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Kimya laboratuvarımız Tecnorama WS pipetleme ve 

Datacolor spektrofotometre cihazlarıyla ön plana çıkmaktadır. 

Alanında uzman kadrosuyla göz dolduran Zümrüt kimya 

laboratuvarında kullanılan Tekstil Yardımcı Maddeleri REACH 

Mevzuatı kapsamında bildirimi yapılan SVHC Aday Listesinde 

(EK 1) bulunan kimyasalları içermemektedir. Kullanılan boya ve 

kimyasalların Oekotex sertifikaları bulunmaktadır. 

“ En iyi sonuç için, en son teknoloji:              
 Kimyamız çok iyi ”



Fizik
Laboratuvarı
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Fizik Laboratuvarımız son teknoloji laboratuar ekipman ve 

makineleriyle pek çok standartta pilling, çekmezlik, dönme, 

ışık haslığı, patlama mukavemeti, renk haslığı, ter haslığı, kuru 

temizleme haslığı, sürtme haslığı, ph değeri, su haslığı, deniz 

suyu haslığı, klorlu su haslığı gibi testleri gerçekleştirebilecek 

kapasiteye sahiptir. İşletmemizde her üretim partisinin testi 

büyük özenle yapılmakta ve uluslar arası standartlarda ve 

müşteri istekleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

“ Uluslar arası standartlar, modern ekipmanlar:     
 Fiziğimiz pekiyi ”



Sertifikalar
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“ Test edildi, onaylandı ”



İstanbul Ofis
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“ Daha iyi hizmet,
  dünyaya daha entegre bir ofis ”

Tekstilkent Koza Plazada yer alan İstanbul ofisimiz, 

ihracat ve yurtiçi pazarlama departmanlarımızı içermektedir. 

Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ofisimiz 

içerisinde bir showroom da bulunmaktadır. 



İletişim
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“ İyi bir kumaş gördüğünüzde,

  markasına bakın bizi göreceksiniz ”

ZÜMRÜT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fabrika:

Organize Sanayi Bölgesi

4. Cadde-ŞANLIURFA

T : 0(414) 369 13 15  F : 0(212) 369 13 14

www.bonisa.com.tr / info@bonisa.com.tr

İstanbul Ofis:

Tekstilkent Koza Plaza A-Blok

Kat.19 Esenler-İSTANBUL

T : 0(212) 438 46 38 (pbx)

F : 0(212) 438 46 39

E : info@bonisa.com.tr







“BONISA, ZÜMRÜT TEKSTİL A.Ş.’in tescilli markasıdır.”

“Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.”


