
Pazar
Seramik sofra eşyalarının en sağlıklı ve hijyenik 
ürünü olan porselen, yarı saydam camsı bir 
yapıda gözeneksiz, su emme özelliği sıfır, beyaz 
ama gerektiğinde yapay olarak renklendirilen sert 
seramik bir malzeme. Porselen ürün grubu da 
kendi içerisinde kullanılan hammadde bileşimlerine, 
pişirme sıcaklıklarına, uygulanan sır ve benzeri 
değişkenlere bağlı olarak sert porselen, yumuşak 
porselen ve kemik porselen (bone china) olarak 
üç ana gruba ayrılıyor.
 Avrupa’da teknik açıdan porselen olarak 
tanımlanabilen ilk ürün, Almanya’nın Meissen 
kentinde, 1709’da Johann Friederich Böttger 
tarafından yapıldı. Özel ve ticari amaçlı ilk 
büyük porselen fabrikası ise Carolus Magnus 
Hutschenreuther tarafından, Bavyera Hohenberg’de 
1814’te kuruldu. Hutschenreuther’in oğlu Lorenz de 
1857’de Selb’de yeni bir porselen fabrikası kurarak 
bugünkü kaliteli porselen endüstrisini başlattı.
 Osmanlı İmparatorluğu’nun bu alandaki ilk 
ciddi girişimi 1845’te Ahmet Fethi Paşa tarafından 
kurulan ve üzerlerinde “Eser-i İstanbul” damgasını 
taşıyan porselenleri üreten fabrika ile oldu. İthal 
ürünlerin rekabetine ancak 20 - 30 yıl dayanabilen 
bu fabrikanın yanı sıra 1892 yılında İstanbul’da Yıldız 
Sarayı bahçesinde, Yıldız Çini ve Porselen İşletmesi 
kuruldu. Daha sonra İstanbul Porselen ve Yarımca 
Porselen fabrikaları üretime geçti. 
 1974’te kurulan Kütahya Porselen, bu sektörde 
Türkiye’de faaliyetine devam eden en köklü tesis. 
Kapasite ve ürün kalitesi açısından Avrupa’nın en 
önemli porselen markası olan Kütahya Porselen, 
insan sağlığına ve çevreye duyarlı, kaliteli ürünler 
üretmeye devam ediyor.
 Bugün Türkiye porselen pazarında, yerli üretici 
ve ithalatçılardan oluşan iki önemli aktör bulunuyor. 
Fiyat baskısı yaratan, kalitesiz Çin mamulleri ile 
rekabet etmek zorunda olan yerli üreticiler, 68 bin 
ton üretim yaparken, ithalatçılar 55 bin ton ithalat 
yapıyor. Böyle zorlukları olan bir pazar içerisinde 
Kütahya Porselen, deneyimi ve marka gücü ile 
öne çıkıyor. Dinamik yapısı, değişime ve gelişime 
açık yönetim anlayışı, inovatif düşünme becerisiyle 
rakiplerinden ayrılan Kütahya Porselen, Türkiye 
porselen üretiminin %45’ini, porselen ihracatının ise 
%40’ını gerçekleştirerek liderliğini sürdürüyor. 

Başarılar
Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı porselen 
sofra eşyaları üreticisi olarak çok sayıda başarıya 

imza atan Kütahya Porselen, üretim kalitesi, 
koleksiyonları, organizasyonları, gerçekleştirdiği 
sponsorluklar nedeniyle birçok ödüle layık görüldü. 
Bu yönüyle Türkiye’deki porselen sofra eşyaları 
sektöründe ilk sırada yer alan Kütahya Porselen’in 
elde ettiği başarı ve ödüllerden bazıları şöyle;
TSE-EN ISO9001 Kalite Yönetimi Sistemi 
Başarılı Uygulamaları İçin Başarı Ödülü, (2004 ve 
2007) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı “Tüketici 
Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”, 
(2005) Superbrands Türkiye’nin Süpermarkaları, 
(2007) EFQM Ulusal Kalite Ödül Sürecinde “Kalite 
Başarı Ödülü”, (2014) Red Dot Tasarım Ödülü 
“Plano Koleksiyonu”, (2014) İDEA Tasarım Ödülü 
“Plano Koleksiyonu”, (2014) IKEA Democratic 
Design Awards.

Tarihçe
Kütahya Porselen’in temelleri 1970’te, Kütahya’da 
atıldı. Başlangıçta çok ortaklı halk şirketi olarak 
kurulan Kütahya Porselen, 1974 yılında porselen 
yatırımına, Şubat 1977’de ise 10 bin m2 kapalı 
alana sahip fabrikada deneme üretimine başladı. 
1984’te sermaye artırımına gidilince, gerekli olan 
garantörlük ücretini ödeyen Nafi Güral ve ailesi 
şirketin %75’ini satın aldı.
 Bu süreçte finansman-yatırım eksikleri hızla 
tamamlanarak Ar-Ge birimi oluşturuldu ve 
kapasite artırıcı yatırımlar hayata geçirildi. Kütahya 

Porselen, ilk aşamada kapasitesini yılda 3 bin 200 
tondan 7 bin 500 tona çıkardı. Yatırımlarına ve 
modernizasyon çalışmalarına aralık vermeden 
devam eden şirket, 1989’da yer ve duvar seramiği 
işine girdi.
 1990’lı yıllarda renkli porselen (Naturaceram) 
ürünleri, dünya pazarında önemli bir yer edinmeye 
başlayınca Kütahya Porselen de 1995’te bu alana 
yatırım yaparak, 1996’da Naturaceram üretimine 
başladı. Aynı yıl porselen ve seramik fabrikasının 
ambalaj ihtiyacını karşılamak üzere ambalaj 
sektörüne giren şirket, 1996’dan bu yana grup 
şirketlerinin ambalaj ihtiyaçlarını karşılıyor ve dış 
müşterilerine hizmet veriyor.
 2002 yılında kapasitesini 10 bin tona yükselten 
Kütahya Porselen, 2005 yılında Alman porselen 
markası Mitterteich’ı satın aldı ve 120 yıllık 
geçmişine karşın kapılarını kapatmak zorunda kalan 
Mitterteich Porselen’i hayata döndürerek önemli 
bir başarı öyküsüne imza attı. 
 Porselen makineleri üretiminde de uzmanlaşarak 
anahtar teslim fabrika yapma ve knowhow verme 
yeteneğine sahip olan Kütahya Porselen, teknolojik 
gelişmeleri takip ederek çağa ayak uyduruyor. Bu 
doğrultuda atılan adımlardan bir diğeri, e-ticaretin 
günümüzde kazandığı önem nedeniyle 2011 
yılında www.porselensepeti.com’un kurulması. 
Mart 2012’de internet üzerinden de satış yapmaya 
başlayan www.porselensepeti.com, Türkiye’deki 

en büyük sanal porselen mağazası özelliğine sahip. 
Sitede çoğunluğu porselen olmak üzere cam, 
çelik, elektrikli mutfak aletleri, mutfak tekstili, sofra 
aksesuarları ve hediyelik eşya gibi 5 binden fazla 
çeşit tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
 Günümüzde Kütahya’daki dört porselen 
fabrikasında üretimlerine devam eden Kütahya 
Porselen, dünyaca tanınmış birçok porselen markası 
için de porselen üretmeyi ve dünyanın her yerine 
ihracat yapmayı sürdürüyor. Şirket kurumsal yapısı 
genç, dinamik ve eğitimli kadrosuyla, başta insan 
olmak üzere tüm alanlarda yatırımlarına devam 
ediyor. 
 Türkiye ve dünyada önemli bir konum elde eden 
şirket bu başarısını, %25’lik halka açıklık oranıyla 
İMKB’de performansıyla yatırımcılarla paylaşıyor.

Ürün
Müşteri odaklı üretim ve satış anlayışıyla, 
“porselende moda yaratan” marka olarak öne 
çıkan Kütahya Porselen, ürün çeşitliliğinde 
yarattığı form ve dekor zenginliğiyle rakiplerinden 
ayrılıyor. Ev serisi ve Ho-Re-Ca olarak adlandırılan 
otel serisi olmak üzere iki grupta ürün sunan 
Kütahya Porselen, teknik anlamda sofra 
eşyası sınıflandırmasına göre ise sert porselen, 
yumuşak porselen, bone china ve earthenware 
(Naturaceram) olmak üzere dört grupta üretim 
yapıyor.
 Klasik tarzların yanı sıra alternatif form ve 
tasarımlarda yemek takımları da hazırlayan Kütahya 
Porselen, aynı zamanda geleneksel el sanatlarını da 
seçkin ürünleriyle birleştiriyor. 
 Kütahya Porselen, gerek yurtiçinde gerekse 
yurtdışında kaliteli ürün üretme, kısa zamanda ürün 
geliştirme gücü ve esnek üretim yapısı ile talep 
edilen ürünü kısa zamanda üretebilme özellikleri 
ile öne çıkıyor. Diğer taraftan sektörde modayı 
yaratan tasarımları, yenilikleri ve inovatif ürünleri 
piyasaya ilk süren firma olarak da başrolü oynuyor.
 Ar-Ge ve teknopark bölümlerinde çalışan 
araştırmacılarla birlikte endüstriyel tasarımda 16, 
sanatsal tasarımda 22 olmak üzere toplam 38 kişilik 
ekibi bulunan Kütahya Porselen, yeni koleksiyonları 
form ve dekor bazında oluşturuyor. Her yıl 
100’den fazla form, 250 civarında yeni dekor ile 
üretilen koleksiyonlar, tüm dünyada tüketicilerin 
beğenisine sunuluyor.

En Son Gelişmeler
Şirket çatısı altındaki 2 bin çalışanıyla, dünyada 
kullanılan en son teknolojilere sahip fabrikalarında 
yılda 100 milyon parça üretim yapmaya devam 
eden Kütahya Porselen, 2014 yılında 90 milyon 
USD ciroya ulaşmayı başardı. 2015 yılında mevcut 
üretim hatlarında teknoloji iyileştirici yatırımlar 

yapılması planlanıyor.
 Başta Avrupa ülkelerinin tamamı olmak üzere, 
Afrika’dan Güney Amerika’ya, Kuzey Amerika’dan 
Kanada’ya, Çin’den Japonya’ya kadar her kıtada, 
50’den fazla ülkeye ihracat yapan Kütahya Porselen, 
kendi satış noktaları dışında İkea, Carrefour, Metro, 
Auchan, Walmart olmak üzere pek çok global 
marka için üretim yaparak dünyadaki tüketicilere 
ulaşıyor.
 Son yıllarda mağazacılık hizmetlerine yoğunlaşan 
Kütahya Porselen’in yurtiçinde 34 mağazası, 442 
Corner bayilerinin yanı sıra yurtdışında da satış 
noktaları bulunuyor. Daha iyi tanınmayı, daha geniş 
bir tüketici grubuna hizmet vermeyi, performansını 
ve karlılığını sürekli artırmayı hedefleyen şirket, 
bu kapsamda özellikle teknolojik yatırımlarını 
tamamlayarak uygun ürün konusunda yakaladığı 
trendi, yoğun bir tanıtım çalışmasıyla birleştirmeyi 
planlıyor. Ürün kalitesinde ulaştığı seviyeyi, lojistik 
ve müşteri hizmetleri konusunda da destekleme 
stratejisi izleyen şirket, bu alandaki kalite seviyesini, 
AB ve ABD normlarında tutuyor.

Promosyon
Kütahya Porselen kurulduğu günden bu yana, 
porselen sektörünün gelişimine destek olmak  
hem sosyal sorumluluğunu yerine getirmek  
hem de iletişim çalışmaları yapmak amacıyla pek 
çok projeye imza atmaya devam ediyor. 
 Sektörün gelişimine yönelik sürdürdüğü 
çalışmalarda, bu alana yeni soluklar kazandırmayı ve 
gençlere fırsatlar tanımayı misyon olarak kabul eden 
Kütahya Porselen, fabrikalardaki stajların yanı sıra 
ağırlıklı olarak ilgili üniversiteleri kapsayan tasarım 
yarışmaları düzenleyerek gençlere ve sektöre 
katkı sağlıyor. “Ateşte Açan Çiçekler” Porselen 
ve Seramik Tasarım Yarışması, 3. Uluslararası Çini 
Sempozyumu ve 1. Avrasya Seramik Kongresi 
kapsamında “Kütahya Porselen 40. Yıl Seramik 
Yarışması”, Kütahya Porselen’in hayata geçirdiği çok 
ses getiren projelerden sadece birkaçı.
 Eğitim ve toplumsal gelişim için sürdürdüğü 
sosyal sorumluluk çalışmalarını profesyonel 
olarak bir vakıf çatısı altında sürdürmek isteyen 
Kütahya Porselen, kurucu Nafi Güral’ın girişimiyle 
2010 yılında Nafi Güral Eğitim Vakfı’nı kurdu. Ali 
Güral Lisesi, Nafi Güral Fen Lisesi, Hediye Güral 
Anaokulu ve Hacı Hediye Güral Camii’ni yaptıran 
vakıf; rehberlik, staj, burs, Zafer Kalkınma Ajansı ve 
AB Projeleri’ne destek, tanıtım ve gezi faaliyetleri, 
okul ihtiyaçlarının karşılanması gibi pek çok çalışma 
sürdürüyor.  
 Kütahya Porselen, sosyal sorumluluk projelerine 
büyük önem veriyor. Bunlar arasında sağlık ve 
çevre bilincini artırıcı organizasyonlara sponsorluk 
ve uzun soluklu projeler öne çıkıyor. Örneğin 
“Sağlıklı Türkiye Projesi” ile sağlıklı porselen 
üretimine çok önemli katkılar sağlayan Kütahya 
Porselen, “Yeşil Türkiye Projesi” kapsamında 
1 milyon fidan dikimine, “Deniz Temizleme 
Projesi” kapsamında İstanbul Boğazı’ndan bir 
ayda yaklaşık 40-45 ton katı atık toplanmasına 
öncülük etti ve “Temiz İstanbul Boğazı Projesi” 
kapsamında İstanbul Boğazı’nı üç yıl süre ile 
temizleme sorumluluk programını başarıyla 
tamamladı. Sağlıklı bir toplum için de duyarlılık 
gösteren Kütahya Porselen, “Sigarasız Türkiye 
Projesi” ile Türkiye genelinde uzun yıllar sigaranın 
zararları ve çocukların korunması konulu birçok 
konferans verdi. Sigarayla Savaşanlar Derneği’nin 
ana destekçisi olarak da sigarayla mücadele 
konusunda uzun yıllar önemli çalışmalar yürüten 
Kütahya Porselen, bu alanlardaki çalışmalarına aralık 
vermeden devam ediyor.
 İletişim ve tanıtım çalışmaları kapsamında ulusal 
fuarların yanı sıra dünyaca kabul görmüş birçok 
fuarda marka tanıtımı yaparak kurulduğu ülkenin 
değerlerini de tanıtmayı hedefleyen Kütahya 
Porselen, reyting olarak ilk sıralarda yer alan pek 
çok TV dizisi ve programına sponsor olarak sesini 
duyuruyor.

Marka Değerleri
İletişim çalışmalarına genel bir marka stratejisi 
perspektifinden bakan şirket, bugünden yarına 
değişen bir stratejiyle değil, uzun vadeli bakış 
açısıyla hareket ediyor.
 Müşteri memnuniyeti odaklı bir satış politikasını 
benimseyen genç, yaratıcı, yeniliklere açık ve çağdaş 
bir şirket olarak öne çıkan Kütahya Porselen, 
yenilikçi yönü ile teknolojiden yararlanarak Türk 
form ve desenlerini yaşatabilmeyi de kendine 
misyon kabul ederek çalışmalarını sürdürüyor.
 Kütahya Porselen, tüketici nezdinde marka 
değerini artırma konusunda dört farklı boyutta 
çalışma yapıyor bunlar; marka ismi farkındalığı, 
marka çağrışımları, markadan algılanan kalite ve 
marka sadakati. Tüketicilerin algıladığı marka 
değerini oluşturan bu dört unsurun, hem 
müşterilere hem de şirkete değer sağladığını 
düşünen Kütahya Porselen, kazandığı bu değer ile 
pazarlama faaliyetlerine daha fazla kaynak yaratıyor. 
Böylelikle tüketicilerin algıladığı değer boyutlarına 
daha fazla yatırım yapıyor.
 Şirketin, bağımsız anket kuruluşlarına yaptırdığı 
anketlerin correspondence analizleri sonucunda, 
Kütahya Porselen’in tüketiciler nezdinde kaliteli, 
sağlıklı ve estetik ürünler üreten, güvenilir, köklü, 
sektöründe lider, popüler, adı çok duyulan, 
müşteri memnuniyetine önem veren, ürünleri 
kullanılmaktan gurur duyulan, ürünleri verilen 
ücrete değer olan marka değerleri özellikleri öne 
çıkıyor.

www.kutahyaporselen.com.tr
 

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kütahya Porselen
›	Kütahya Porselen Türkiye’nin “yaşayan en 
 köklü porselen markası” özelliğine sahip.

›	Dünyanın son teknolojilerine sahip en büyük
 porselen markası. 

›	Dünyaca tanınmış birçok porselen markası 
 için porselen üretiyor ve 50’den fazla ülkeye
 ihracat yapıyor. 

›	Türkiye’de taklitleri yapılan desen ve form 
 zengini bir marka olarak öne çıkıyor. 

›	Yılda yaklaşık 100 milyon parça üretim yapıyor.

›	2014 yılında 90 milyon USD ciroya ulaştı.

›	Türkiye’nin ilk porselen müzesini açtı

›	2011’de kurduğu www.porselensepeti.com, 
 şu anda Türkiye’deki en büyük sanal 
 porselen mağazası özelliğine sahip. 


