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PHILOSOPHY
OUR

F E L S E F E M İ Z

As Turanlar Group, we believe in the phenomenon that our 
productions and the quality of the services we offer is a mirage 
and should always be followed.

“Every design that passes the test of reason and thought will 
surely be realized someday on a time scale.”

“Peace and prosperity arising from being beneficial to our 
country and our people and doing our duty will ignite our energy 
potential and lead us in the direction of our aims.”

Turanlar Group olarak üretimlerimiz ve 
sunduğumuz hizmetlerdeki kalitenin,
bir serap olduğu ve  hep peşinden 
koşulması gerektiği olgusu temel 
inancımızdır.

“Mantık ve düşünce sınavını kazanan her 
tasarımımız zaman ölçeğinde bir gün 
mutlaka gerçekleşecektir.”

“Ülkemize ve halkımıza yararlı olmanın, 
görevini yapmış olmanın vereceği huzur ve 
kıvanç, enerji potansiyelimizi ateşleyecek 
ve bizleri amaçlarımız doğrultusunda 
yönlendirecektir.”



turanlar
group 

is everywhere
in the world 

Turanlar
Group 

Dünyanın her 
noktasında 



Turanlar Şirketler Grubu, Hasan, Fuat ve 
Nihat Turan kardeşler tarafından 1953 yılında 
İstanbul’da kurulmuş ve günümüze kadar orman 
ürünleri endüstrisi, turizm, deniz nakliyat, gıda sektörü ve 
müteahitlik gibi bir çok alanda faaliyetlerini sürdürmüştür.

Bugün grubumuz, şirketleri ile orman endüstrisi, turizm, kağıt 
ve gıda sektöründe faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte ve 
yatırımlarına hızla devam etmektedir.

Turanlar Group of Companies was established in Istanbul by 
Hasan- Fuat- Nihat Turan brothers in 1953 and has continued 
its activities until today in many areas such as the forest 
products industry, tourism, maritime transport, food industry 
and contracting. 

 Today, our group successfully carries out its activities through 
its companies in the forest industry, tourism, paper and food 
sector and continues to invest quickly.



1977

Pelit Arslan, Turanlar Group 
bünyesine katıldı

1993

Turan Prince World kuruldu

2004

Sentido Turan Prince Hizmet 
vermeye başladı

Vezirköprü Orman Ürünleri ve 
Kağıt Sanayi A.Ş. özelleştirme 
yolu ile Turanlar Group 
bünyesine katıldı                                              

1996

1949

Pelit Arslan
kuruldu

1953

Turanlar Group kuruldu

1995

Pelilam – Pelit Arslan Laminat 
üretimine başladı

2002

Pelit Kalıp ve İnşaat Sistemleri, 
Turanlar Group bünyesine katıldı

2009

Çok çeşitli filtre kağıdı 
üretimine geçildi

2017

PeliWall duvar kağıdı ve dijital 
duvar posteri üretimine başlandı

2017

PeliLuxe dekoratif panel 
üretimine başlandı

2016

PeliTable masa tablası 
üretimine başlandı

2017

Peli-DK dekoratif kapı 
üretimine başlandı

2015

PeliArt kuruldu

2007-2008

MDF, Laminat Parke, Print hattı 
ve Hafif Panel üretimi Vezirköprü 
tesislerinde başladı

2008

Peli Parke kuruldu

Pelit Arslan
was founded

Turanlar Group was founded                                              

Vezirköprü Forest Products 
and Food Trade. Inc joined the 
group through privatizationTuran Prince World Club joined the group

Sentido Turan Prince started 
giving the service

Different filter papers
manufacturing begun

PeliTable started to
produce benchtop

Peli-DK started to produce 
decorative door

MDF, lamparquet, print line and 
light panel manufacturing begun 
in  Vezirköprü

Pelit Arslan joined to 
Turanlar Group

Pelilam - Pelit Arslan started 
to produce laminate

Peli Parke was founded PeliArt was established
PeliWall started to produce 
wallpaper and digital wall postage

PeliLuxe started to produce 
decorative panel

Pelit molding construction 
formwork joined the group



Turanlar Group
Ağaç esaslı panel üreticisi olarak bu kadar 
çeşit üretebilen Avrupa ve Ortadoğunun 
tek, dünyanın sayılı yatırımcıları arasındadır. 
Entegre tesislerinde filmli-filmsizkontrplak, 
iç-dış amaçlı laminat, melaminli-ham 
yonga levha, melaminli-ham -boya baskılı 
mdf, laminat parke, hafif panel, inşaat kalıp 
ve iskele sistemleri, H20 kiriş, fırınlı-fırınsız 
kereste, kontrtabla, çay-kahve filtre kağıtları 
ve duvar kağıdı üretimi yapılmaktadır.

Diğer faliyet gösterdiği turizm sektörüyle 
Antalya bölgesindeki önemli tesisleri ile 
Türk turizminde kalite ve misafirperverlik 
anlamında ilk akla gelen isimlerdendir.

Turanlar Group ürünleri dünyanın dört bir 
yanına ihraç edilerek Türkiye sanayisini 
gururla temsil  etmektedir.

It is the only investor in Europe and 
Middle East and one of few investors in 
the world that can produce so many kinds 
of wood-based panel. In its integrated 
facilities, film-filmless plywood, laminate 
for interior and exterior use, melamine-
raw particle board, melamine-raw-
printed mdf, laminate parquet, light 
panel, construction mold and scaffolding 
systems, H20 beam, tea bag filter paper 
and wall paper are produced.

With respect to tourism sector, in which 
it operates as well, it is one of the names 
that to come to mind in terms of quality 
and hospitality in Turkish tourism with its 
important facilities in the Antalya region.

Turanlar Group proudly represent the 
Turkish industry by exporting its products 
to all over the world.



Quality 
understanding

Kalite anlayışımız “ Quality is never a coincidence; 
but always a result of a smart effort

Kalite asla 
bir tesadüf değildir; 

daima akıllı bir gayretin 
sonucudur

John Ruskin

Quality is a mirage, it 
should always be followed...

Kalite bir seraptır, 
daima peşinden
koşulmalıdır



companies
şirketleri

Turanlar Group





Pelilam-HPL-CPL, PeliCompact, PeliExterior, PeliInterior, 
PeliTable, PeliDigi, PeliWall, PeliWood, PeliTır, PeliLuxe

Başlıca Markalarımız
Our main brands 1949

1949 yılında İstanbul - Sefaköy’de grubun orman ürünleri sanayisi 
dalında ilk fabrikası olan PELİT ARSLAN A.Ş. yüzlerce personeli ile 
çalışmalarını her gün yükselen bir çizgi ile sürdürmektedir.

PELİT ARSLAN A.Ş., which is the first factory in 1949 at Istanbul/ 
Sefaköy in branch of forest products industry, continues to work 
with its hundreds of staff every day with an increasing success.“



Calem Grove Projesi, Etap 2, Goa - HİNDİSTAN
Calem Grove Phase 2, GOA / INDIA



Atıcılık Merkezi / AZERBAYCAN
Shooting Center / AZERBAIJAN









PeliParquet, PeliPaper, PeliPan- Hafifpanel, Peliform (filmli, filmsiz), Peli-DK
PeliParquet, PeliPaper, PeliPan- LightweightPanel, Peliform (with/without film), Peli-DK

1996
1995 Yılında Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. Karadeniz Bölgesinin en büyük 
entegre orman ürünleri sanayi tesislerinden biridir. Hammaddeye, iç ve dış hedef pazarlara 
yakınlığı ile bölgesinin ve çalışanlarının gururu olmuştur. Üretimi olan Tutkal, MDF, Yonga Levha, 
Melamin Kaplı MDF ve Yonga Levha, Laminat Parke, Kontrplak, egzotik ve inşaatlık kereste, 
kontrtabla,  endüstriyel ahşap kalıp sistemleri ile bir entegrebir tesistir. 

Ayrıca, PeliPaper markasıyla dünyada sayılı Türkiye’de tek Filtre Kağıdı üreticisidir.

In 1995, Vezirköprü Forest Products and Paper Industry Inc. is one of the 
biggest integrated forest products industry facilities in the Black Sea Region. 
With its closeness to raw material and domestic and foreign target markets, 
it has become the pride of the region and its employees. 
It is an integrated facility with the production of Glue, MDF, Chipboard, 
Melamine Coated MDF and Chipboard, Laminate Parquet, Plywood, Exotic 
and Constructional Timber, battenboard, Industrial Wood Molding Systems.

In addition, it is, one of the few in the world and the only in Turkey, filter paper 
producer in with the brand name Pelipaper.

“
Başlıca Markalarımız

Our Main Brands



Vezirköprü Fabrikası



Loft Collection
KÜL KESTANE



Prismatic Collection
VEREV - DK 49 KREM MESE

İskandinav Collection
VALERA - DK 01 LAKE







İnşaat Sektöründe Endüstriyel Kalıp ve İskele Sistemleri üretimi 
konusunda Pelit İnşaat Kalıp Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., 
1949 yılından beri sektörde başarıyla faaliyet gösteren Pelit 
Arslan A.Ş.’nin inşaat sektöründeki tecrübelerinin sonucunda 
aynı güven ve kaliteyi endüstriyel kalıp ile inşaat sektörünün 
hizmetine sunma amacıyla kurulmuş olup 2002 yılından beri 
Turanlar Group çatısı altında İstanbul-Sefaköy’de hizmet 
vermektedir.

As a result of the experiences of the Pelit Arslan A.Ş, which 
has been operating successfully in the sector since 2002, 
in construction industry, Pelit İnşaat Kalıp Sistemleri San. 
And Tic. A.S, has been founded since 1949 for the purpose 
of presenting the same confidence and high quality on the 
production of Industrial Mold and Scaffolding Systems in the 
Construction Industry. it has been located in Istanbul-Sefaköy 
and operating under the roof of Turanlar Group Service.

• Perde -  Kolon Kalıpları, (PeliWood, PeliPanel, PeliPano)
• İskele Sistemleri, (PeliTable , PeliTower, PeliFlange, PeliCup, PeliFlex, PeliSafe ) 

• Güvenlik Ağı Sistemleri, ( PeliNet )
• Ahşap ürünler, (Plywood ve PK20 / H20 Ahşap Kiriş)

• Curtain - Column Forms, (PeliWood, PeliPanel, PeliPano)
• Scaffolding Systems, (PeliTable, PeliTower, PeliFlange, PeliCup, PeliFlex, PeliSafe)

• Safety Net Systems, (PeliNet)
• Wooden products, (Plywood and PK20 / H20 Wood Beam)

2002
“













1993
Turanlar Group turizm sektöründe Antalya bölgesindeki önemli tesisleri ile Türk 
turizminde kalite ve misafirperverlik anlamında ilk akla gelen markalardandır.

Turan Prince Hotels, kusursuz hizmet sunabilmek için mutlu ve güleryüzlü personelin 
en önemli  unsur olduğuna inanarak insan kaynaklarına sürekli yatırım yapmaktadır. 
Aynı zamanda tesislerinde gerçekleştirdiği renovasyonlar ve teknolojik yenilikler 
sayesinde, misafirlerinin arzu ettikleri hizmet kalitesine  ulaşmış  bulunmaktadır.“

Turanlar Group is one of the brands that to comes to mind in terms of quality and 
hospitality in Turkish tourism with its important facilities in the Antalya region.

Turan Prince Hotels is constantly investing in human resources, believing that happy 
and friendly personnel are the most important elements to provide perfect service. At 
the same time, thanks to the renovations and technological innovations realized in the 
facilities, it has reached to the service quality that the guests desire.









2015 Yılında kurulan ,grubumuzun İstanbul ve Samsun fabrikaları ürünlerini 
dekoratif bir potada eriten mutfak tezgahı, laminat ve akrilik panel ve süpürgelik 
üreticisi PeliArt, yurtiçi ve yurtdışında yüksek piyasa paylarına ulaşma yolunda 
ilerlemektedir.

PeliArt ürün koleksiyonu her geçen gün daha da güçlenerek projelerinize 
görsellik, üretiminize de  hız kazandırmaya devam edecektir.

PeliArt, which is founded in 2015, is a manufacturer of kitchen countertops, laminate 
and acrylic panels and baseboards. It melts products of Istanbul and Samsun factories of 
our group in a decorative pot, and it is proceeding to achieve a high market share both at 
home and abroad.

The PeliArt product collection will continue to add visual quality to your projects and 
speed to your production by gaining strength day by day.

Laminat Kaplı Levha, Laminat Tezgah
Akrilik Levha, Dekoratif Süpürgelik

Laminate Coated Plate, Laminate Countertop, 
Acrylic Sheet, Decorative Baseboard

Başlıca ürünleri
PeliArt’s Major Products 2015

“



İmbat Makine San. A.Ş. Sefaköy / İstanbul’da 1971 yılında kurulmuş olup inşaat 
kalıp ve iskele sistemleri üretimi amacıyla 2004 yılında Turanlar Group bünyesine 
katılmıştır. 

2004 yılından bu yana yine Turanlar Group bünyesinde bulunan Pelit İnşaat ve Kalıp 
Sistemleri firması için yurtiçi ve yurtdışı projelerinde endüstriyel sistem kalıp ve iskele 
sistemleri üretimini yapmaktadır.

Toplam 10.000 m2’lik alan içerisinde yıllık 10 000 ton/yıl üretim kapasitesine sahiptir. 
Kurulduğu günden bu yana sektördeki yenilikleri takip ederek makine ve ekipmanlarını 
gelişen teknolojiye göre modernize etmektedir.

İmbat Machine Ind. Inc. was founded in 1971 in Sefaköy / Istanbul and joined the Turanlar 
Group in 2004 in order to produce construction molds and scaffolding systems.

Since 2004 it has been producing industrial system molds and scaffolding systems for 
domestic and international projects for Pelit Construction and Mold Systems Company 
under the roof of Turanlar Group.

It has an annual production capacity of 10 000 tons / year within an area of 10.000 m2. 
Since the day it was founded, it has been following the innovations in the sector and 
modernizing its machines and equipment according to the developing technology.

“
2005



We are everywhere where life passes through.




