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Tohum Holding, Furkan Tekstil ile 1993 yılında 
başlattığı yatırımlarını, bugün üç farklı baş-
lıkta faaliyet gösteren dokuz şirketi ile bü-
yüterek devam etmektedir. Tohum Holding 
firmaları tekstil, sağlık ve yapı sektörlerinde 
yer almaktadır. 

Gösterdiği büyüme trendi ile 2005 yılında 
Holding yapısına dönüşen grup, mevcut  
faaliyet alanları ve stratejik tercihlerine uy-
gun yeni alanlardaki fırsatları değerlendire-
rek büyümeye devam etmektedir.

Tohum Holding, kurumsallığı önceleyen 
modern yönetim anlayışıyla ortaklarına, 
çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine 
ve topluma değer katmayı sürdürürken, iş 
ahlakı prensiplerine de uymaya özen gös-
termektedir.

t o h u m h o l d i n g . c o m . t r



 

Kurumsal

MISYONUMUZ:

Sürdürülebilir bir ortaklık yapısı ile ortaklarının ve çalışanlarının refahını artırırken, toplu-
ma katma değer oluşturmak.

VIZYONUMUZ:

Şirketlerimizi, sürdürülebilir yönetim bakışıyla sektörlerinin önemli firmalarından biri ola-
cak şekilde yönetmek; ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin 
ve diğer paydaşlarımızın refahını artırmak.

DEĞERLERIMIZ:

• Dürüstlük
• Güvenilirlik

• İş ahlakına riayet
• Gelişime açıklık

• Müşteri ve kalite odaklılık
• İşyeri huzuru

• İnsana saygı
• İnanca saygı
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ELVAN TEKSTIL TEFEX GLOBALFURK AN TEKSTIL



Dokuma ve örme kumaş koleksiyonları ile 1993’ten 
beri yurtiçi ve yurtdışındaki birçok seçkin markanın 
kumaş ihtiyacını karşılayan Furkan Tekstil, geniş ürün 
yelpazesiyle müşterilerinin öncelikli tedarikçisidir.

Güçlü yönetim yapısı, tecrübeli kadrosu ve dinamik 
insan kaynağıyla kendi sektöründe önemli bir yer 
edinen Furkan Tekstil, müşteriler için uzun dönem-
li bir çözüm ortağıdır. Müşterilerinin yüksek rekabet 
koşullarına ayak uydurabilmeleri ve kaliteli ürün ih-
tiyaçlarını verimli ölçülerde karşılayabilmeleri adına 
gerekli tüm kalite belgelerine sahiptir. 

Furkan Tekstil, kendi grup boyahanesinde ürettiği 
kumaşlarıyla; güçlü stok yapısı, hızlı servisi ve onli-
ne yönetim bilgi sistemiyle tedarikçileri için kumaşın 
adresi konumundadır.

FURK AN TEKSTIL

furkantekstil.com.tr



Bursa Kestel OSB’de 2017 yılında kurulan Elvan Teks-
til, dokuma kumaş boya ve terbiyesinde uzmanla-
şarak kendi pazarında kısa dönemde büyüyen bir 
fabrika olmuştur. 

Müşterilerine kaliteli ve geniş bir ürün yelpazesi su-
nabilme niteliğinde olan Elvan Tekstil, bünyesinde-
ki ÜR-GE laboratuvarı ile değişen tüketici talepleri 
doğrultusunda yeni ürün geliştirebilmektedir.

Sürdürülebilirlik çerçevesinde daha az karbon salı-
mını hedefiyle üretimine devam eden Elvan Tekstil, 
yıllık 4.200 tonluk kurulu kapasitesiyle yerel ve glo-
bal müşterilere hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek-
tedir.

elvandisticaret.com.tr

ELVAN TEKSTIL



Dünyanın saygın tekstil markalarına kaliteli, sürdü-
rülebilir ve nitelikli kumaşlar tedarik etme amacıy-
la kurulan Tefex, Türkiye merkezli global bir şirkettir. 
Holding bünyesinde yer alan kumaş ürün uzmanlığı 
ile öncelikle Türkiye’den Dünyaya ihracat yapmayı 
amaçlamaktadır.

Tefex Global, dokuma ve örme kumaş alanların-
daki geniş ürün yelpazesi sayesinde yurtiçinde ve 
yurtdışındaki birçok tanınmış markanın ihtiyaçlarını 
karşılayarak, onların çözüm ortağı olarak faaliyet 
gösterme alt yapısına sahiptir. 

Tefex Global, “sürdürülebilirlik” felsefesi ile doğanın 
renklerini kumaşa işleyerek hazır giyim endüstrisine 
nitelikli tedarik yapan önemli bir B2B marka olmaya 
adaydır.

tefexglobal.com

Tefex
Global

TEFEX GLOBAL
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TRIAWELL BULUT KLINIK TEKNOLOJITRIA PHARMA IL AÇ



2017 yılından itibaren gıda takviyesi, kozmetik ve biyo-
sidal sektörlerine hizmet veren Triapharma İlaç, kısa sü-
rede 300’e yakın ürüne imza atmış, uzman bir üreticidir.

Ürün yelpazesi içerisinde kapsül, tablet, saşe, yu-
muşak kapsül, likit ve yarı likit ürün formları bulunan 
Triapharma İlaç, mühendis ve bilim insanlarından olu-
şan uzman kadrolarıyla kurumlara özel formülasyon 
çalışmaları yürütmektedir.

Türkiye’nin ilk sağlık teknoparkında açacağı yeni AR-
GE laboratuvarı ile sektörde özellikle çocuk takviye 
gıdalarına ilişkin yeni ürünler geliştirmeye odaklanan 
Tria Pharma üniversitelerle yaptığı yakın işbirliği ile 
sektörün değişen ihtiyaçlarına geniş bir reçeteyle ce-
vap vermektedir.

Bünyesindeki laboratuvarında istihdam ettiği eczacı 
ve kimya mühendislerinin yanı sıra, üniversiteler ile de 
işbirliği yapan Triapharma İlaç, müşterilerinin ve tüm 
paydaşlarının güveniyle sektörün değişen ihtiyaçları-
na geniş bir reçeteyle cevap vermeye devam etmek-
tedir.

triapharma.com

TRIA PHARMA IL AÇ



“İyilik, Sağlık, Güzellik” mottosuna sahip Triawell, 
insan sağlığını destekleyici gıda takviyeleri ve ki-
şisel bakım ürünleri üreten, güvenilir ve yenilikçi bir 
firmadır. İnsanların kendilerini iyi hissetmeleri adına 
geliştirdiği ürünlerine özel satış noktalarından ve  
hepiyihisset.com portalından erişilebilmektedir.

Doğal beslenmenin ve önleyici sağlık anlayışının bir 
yansıması olarak son yıllarda artan gıda takviyesi 
kullanımına nitelikli ürünlerle katkılar sunan Triawell, 
insan, çevre ve toplum sağlığını odağına koyan, 
sürdürülebilir bir anlayış benimsemektedir. 

Kendi laboratuvarlarında geliştirip, kendi fabri-
kasında ürettiği Vitago, Vitago Kids, Nobler ve 
Twellness markalı ürünleriyle daha iyi bir dünya için 
çalışan Triawell, tüketicilerine bilimle formüle edil-
miş, özenli ürünler sunmaktadır.

triawell.com

TRIAWELL TÜKETICI  SAĞLIK ÜRÜNLERI



Toplum sağlığına farklı bir hizmet anlayışıyla katkı 
sağlayan Bulut Klinik, insanları online olarak uzman 
doktorlarla buluşturan yenilikçi bir sağlık platformu-
dur. 

SaaS destekli yazılım ile kliniklerin kolay ve verim-
li bir şekilde yönetilmesini sağlayan, telemedicine 
özelliği sayesinde ise hastaları diledikleri zaman 
doktorlar ile buluşturabilen Bulut Klinik, insanların 
kendi sağlık verilerini başka doktorlar ile de payla-
şabilmesini kolaylaştırmaktadır. 

Bulut Klinik, Tohum Holding’in stratejik ortak olduğu 
ve KT Portföy Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonu başta olmak üzere; Torkam Holding, Kuralkan 
A.Ş. ve İTÜ Arı Teknokent’in de yatırımcı olarak yer 
aldığı bir girişim şirketidir.

bulutklinik.com

BULUT KLINIK TEKNOLOJI
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ARAZI  MERKEZI DECOFIS OFIS SISTEMLERIYAPI24 INŞAAT 



Arazi Merkezi 2009 yılında İstanbul’da kurularak, 
özellikle Marmara bölgesindeki yatırımlara odak-
lanmış bir gayrimenkul danışmanlık firmasıdır. 

Arazi Merkezi özellikle sınai ve ticari sahada faaliyet 
gösteren pek çok işletmenin kurumsal çözüm or-
tağıdır. Marmara bölgesinde yapılması planlanan 
büyük ölçekli projelerde, kurumların birikimlerini o 
bölgeye yoğunlaştırmalarını teşvik ederken, ken-
di profesyonel uzmanlığıyla o yatırımlara daha da 
fazla değer katmaya odaklanmaktadır.  

Arazi Merkezi, paydaşlarına doğru bilgiyi sunmayı, 
alternatif analizlerini yapmayı, süreci yönetmeyi ve 
değerleme etkenlerinin analizini yapmayı kendine 
misyon edinmiş bir kuruluştur.

arazimerkezi.com.tr

ARAZI  MERKEZI



2020 yılında İstanbul’da kurulan Yapı24, konut sek-
töründe ihtiyaç duyulan dönüşüm ve yeniliğe ce-
vap veren yeni bir  inşaat firmasıdır. 

Şehirlerin gelecek vizyonuna uygun olarak, güvenli, 
yüksek kaliteli, makul maliyetli inşaat projeleri ta-
sarlayan ve inşa eden Yapı24, müşterileri için opti-
mum fayda sağlayarak, marka değeri olan eserler 
üretmektedir. Yapı24, ürün değerinin kurum değerini 
güçlendirdiği bilinciyle hareket etmektedir.  

Ürettiği çözümlerle ülkenin inşaat standartlarını 
yükseltme eğilimindeki Yapı24, tasarlayıp inşa etti-
ği konutlarda işlevselliği ve estetiği ön planda tut-
maktadır.

yapi24.com.tr

YAPI24 INŞAAT  



Ofis koltuk ve ekipmanları markası olarak hem üre-
tim hem de kurumsal tedarik yapan Decofis, mo-
dern teknoloji ile ustalığı bir araya getirmeyi hedef-
leyen genç bir firmadır. Decofis, ürün tasarımlarında 
insani ve mekânsal ihtiyaçları esas alırken, kalite, 
sağlık ve ergonomiyi de ön planda tutmaktadır.

Müşterileriyle sadece satış anında değil, tasarladığı 
ekipman ile ofislerde her an birlikte çalışacak olma-
yı bilmek, Decofis’in çözüm ortağı olma anlayışının 
temelidir. 

Kaliteli işçilik, sağlam malzeme ve akılcı yaklaşım ile 
yola çıkan Decofis, geniş ürün yelpazesiyle ofislerin 
estetiğine değer katmaktadır.

decofis.com.tr

DECOFIS OFIS SISTEMLERI
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AFET 
YARDIML ARI

GÖNÜLLÜ KURULUŞL ARA 
DESTEKLER

ÇALIŞANL ARA SOSYAL 
TEŞVIK UYGUL AMAL ARI 



Afet yardımları

Çalışanlara sosyal teşvik uygulamaları 
Holdinge bağlı şirketlerimizdeki çalışanlarımıza evlilik yardımı başta olmak üzere, ilk defa ev/
araba alanlara destek sağlanarak bütçelerine katkıda bulunulmaktadır. Çalışanlarımızın, 
her kademede eğitim gören çocuklarına yönelik eğitim katkısı da yine belirli bir sistemle 
yapılmaktadır. Bunların dışında, dönemsel destekler sağlanmaya devam edilmektedir. 

Tohum Holding, ülkemizde meydana gelen tüm afetlerde, ilgili resmi kurumlara gerekli 
desteği sağlamakta ve ilgili bölgelerdeki yaraları sarmak için elini taşın altına koymaktadır. 
Bu kapsamda son olarak, Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel felaketinde bölgeye destek 
için AFAD öncülüğünde toplanan fona katkı sağlanmıştır. Yine Akdeniz’de yaşanan yangın 
felaketi sonrası, ağaçlandırma çalışmaları için tüm çalışma arkadaşlarımız ve aileleri adına 
Orman Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere fidan bağışı yapılmıştır.

Gönüllü kuruluşlara destekler
Tohum holding, ülkemizde faaliyet gösteren iş dünyası ya da sosyal odaklı gönüllü kuruluşlara 
destek olmaktadır. Bu kapsamda iş dünyası, eğitim, çevre, insani yardım ve diğer sosyal 
alanlarda yapılan çeşitli etkinliklere katkı yapmaya çalışmaktadır.



Basında Biz

Haberlerin detayı için web sitemizdeki 
“Basında Biz” kısmını inceleyebilirsiniz.



Tohum Holding’ten en güncel 
haberler için Linkedin
sayfamızı takip edin.

tohumholding



Cumhuriyet Mah. Coşkun Sok. No:31
Üsküdar/İstanbul/Türkiye

Tel:(+90) 216 335 50 00

info@tohumholding.com.tr
tohumholding.com.tr


