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     Armelit Group kostüm, müzik ve organizasyon; 1992'den beri gelenek-
sel ve animasyon kostüm imalatı, satış, kiralama, profesyonel müzik 
stüdyosu, konser, yarışma, şenlik organizasyonları alanlarında faaliyet 
gösteren bir kurumdur.

      Firmamız kostüm bölümünde 35.000 takım geleneksel; 45.000 takım 
animasyon kiralık ve 25.000 takım geleneksel ve animasyon kostüm, takı, 
aksesuar ve ayakkabı satılık bölümünü içermektedir. Firmamız AR-GE, 
planlama, imalat, depo ve kostüm market birimlerinden ve 50 kişilik 
çalışma kadrosundan oluşmaktadır. Geleneksel misyonundan ödün 
vermeden son teknolojiye uygun olarak yenilenen tesisleri ile yurt içinde  
6 adet, KIBRIS ve ALMANYA'da 1'er adet bayiimiz ile Armelit; kostüm, 
müzik ve organizasyon faaliyetlerini müşterilerine ulaştırmaktadır.

       Yine grubumuz bünyesindeki Poyraz Müzik ltd.şti. ses kayıt stüdyosu 
ile profesyonel prodüksiyonların ve halkoyunları, dans müziklerinin yapım 
işlerini yürütmektedir.

       Armelit, birçok ulusal ve uluslararası halk dansları festivallerine 
katılmış ve organize etmiştir. Ayrıca özel yarışma ve çocuk şenlikleri, 
Türkiye halkoyunları federasyonu ve Milli eğitim bakanlığının düzenlediği 
yarışmalarda, halk bilimi sempozyumlarında uzun süre katkı ve sponsor-
luk yapmıştır. 

       
Firmamızın destekleri ile kurulmuş 4 adet dans ve müzik kulübü Birçok 
kurum ile ortak çalışma yaparak sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmekte-
dir.

Armelit Group kostüm, müzik ve organizasyon; kaliteli ürün ve hizmet 
anlayışından ödün vermeden kurulduğu ilk günden beri sahip olduğu 
sorumluluk bilinci ve dinamik yapısıyla yenilikçi, kaliteli ürünler sunmaya 
ve tutkuyla büyümeye devam etmektedir.



KO
ST

ÜM

Sektöründe 1992 yılından itibaren hizmet ver-
meye başlayan Armelit Kostüm , geçen yıllar 
içinde sektörde lider konuma ulaşmıştır.



yöresel
Bu kültür bizim.
Korumak ve canlandırmak 
bizim görevimiz.

Yörelerimizde halen kullanılmakta olan yada 
unutulmaya yüz tutmuş giyim kuşam aksesuar 
ve parçalarını stoklarımızda bulunduruyoruz ve 
bunların imalatını ilk elden yapıyoruz.



Türkiye'nin en 
kapsamlı yöresel 
kostüm stoğu

50.000'i aşan yöresel kostüm 
stoğumuzla 5 yaştan yetişkinlere 
uzanan beden seçeneklerimizle 
Türkiye'nin ve dünyanın en 
kapsamlı yöresel kostüm stoğuna 
sahibiz.



Dünya kültürleri

Yeni AR-GE çalışmalarımızla birlikte 
dünyanın pek çok farklı ülkesinin de 
yöresel kostümlerini üretiyoruz.
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Çocuklarımızı çok seviyoruz ve onları 
mutlu etmek tek amacımız.

Sınırsız seçenek

Her fiziğe uygun 
beden seçenekleri

Hepimizin en değerli varlıkları olan çocuklarımız için 
ürettiğimiz yüzlerce çeşit kostümle hayal dünyalarını 
yaşayabilmeleri için büyük bir fırsat sunuyoruz.

Binlerce kostüm arasından aradığınız 
her şeyi bulabileceksiniz.

0 yaş - xxl arası beden seçeneklerimizle her fiziğe 
uygun kıyafetlerimiz arasından kendinize uyanı 
seçebileceksiniz.



dans

Yüzlerce çeşit 
seçeneğimizle 
hayallerinizi kolayca 
gerçekleştirebilecek ve 
mükemmel bir gösteri 
sunma olanağı 
bulacaksınız.
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cübbe

Akademik kariyer ve öğrenci 
mezuniyet tipi cübbelerde
sıradanlıktan uzak özel tasarım-
larla farkınızı ortaya koyun. 
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Ses kayıt stüdyosu olarak kurulan        
ArmelitMÜZİK 2004’den bu yana Albüm 
kayıtları, Mix ve Mastering, Dizi, Film 
Müzikleri, Halk Dansları Müzikleri alan-
larındaki birçok çalışmaya imza at-
mıştır. Gelişen teknolojiyi daima takip 
eden ArmelitMÜZİK, kendisine has 
oluşturduğu ses işleme ve sound 
oluşturma anlayışıyla profesyonel 
müzisyenlerin ilk tercihleri arasında 
yerini alır.



ORGANİZASYON



ÖĞRETİM KURSLARININ SAĞLANMASI, AKADEMİ (EĞİTİM) HİZMETLERİ
- ÖĞRETİM (özellikle küçük çalışma grupları) HİZMETLERİ
- HİZMET İÇİ EĞİTİM ORGANİZASYONLARININ DÜZENLENMESİ
- EĞİTİM AMAÇLI YARIŞMA ORGANİZASYONLARI
- EĞİTİM TESİSLERİNİN SAĞLANMASI
- EĞİTİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ
- KÜLTÜREL VE EĞİTİM AMAÇLI KULÜP ÇALIŞMALARI ORGANİZASYONU

EĞLENCE  HİZMETLERİ
- EĞLENDİRME (ANİMASYON) HİZMETLERİ
- TATİL KAMPI ORGANİZASYONLARI
- BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRİCİ ETKİNLİKLERİN SAĞLANMASI
- EĞLENCE PARKI, LUNAPARK TESİS EDİLMESİ

EĞLENCE AMAÇLI YARIŞMA ORGANİZASYONLARI HİZMETLERİ
- GÜZELLİK YARIŞMALARININ ORGANİZASYONU VE İDARE EDİLMESİ
- DANS GÖSTERİLERİNİN ORGANİZASYONU VE İDARE EDİLMESİ
- DANS YARIŞMALARININ ORGANİZASYONU VE İDARE EDİLMESİ



konser

Türkiye’nin en popüler sanatçılarıyla birlik-
te yapmış olduğu konser organizasyonları 
ile bir çok etkinliğe katkıda bulunmuş olan 
ArmelitORGANİZASYON aynı zamanda ses 

sahne ve ışık sistemleri konusunda da     
alanında öncü bir firmadır.



festival
Ulusal ve uluslararası alanlarda birçok  
festival etkinliğini ArmelitFEST yılların 

verdiği tecrübe ile başarlı bi şekilde 
hayata geçirmiştir.

Yurtiçinden ve yurtdışından birçok grup ile 
yakından ilişkileri olan ArmelitFEST 

değişik temalarda festivalleri de               
organize etmiştir.



Farklı konseptlerdeki etkinlik plan-
larınız için ArmelitORGANİZASYON    

hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için 
kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

konsept

- Özel gün ve geceler
- Ramazan etkinlikleri
- Kurumsal etkinlikler
- Davet organizasyonları
- Düğün, kına organizasyonları
- Doğumgünü organizasyonları
- Yarışma organizasyonları
- Mezuniyet geceleri



düşünceler
Yrd. Doç. Kerem Cenk YILMAZ
       Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür 
Yardımcısı
      
      Geleneksel giyim kuşamı yaptığı özverili derleme ve 
araştırmalarla gün yüzüne çıkarıp kültürümüzün 
muhteşem zenginliğini ulusal ve uluslararası arenaya 
taşıyan,çok değerli kültürel mirasımızın yeni nesiller 
tarafından tanınarak unutulmamasını sağlayan Armelit’i 
halk kültürüne yaptığı katkılardan dolayı kutluyoruz.

Nazan KARAGÖZOĞLU
      Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

     Türkiye’de kostüm koleksiyonu anlamında öncü �rma 
olan Armelit Kostüm, geleneksel değerleri mize sahip 
çıkarak başarılı çalışmalar gerçekleştirmektedir. 
Gerçekleştirdiğimiz projelerde �rmanızla çalışmaktan 
dolayı şahsım ve kurumum adına memnuniyetimi bildirir, 
başarılarınızın devamını dilerim.

KARAGÖZ HALK DANSLARI TOPLULUĞU
       BURSA

       Armelit,dansınız ile bütünleşecek kıyafetleri,aksesuar-
ları ve ayakkabıları üreten;dizayn,stil ve kişiye özel 
tasarım çalışmalarıyla halk dansları ve sahne sanatları 
kostümleri için araştırmaya önem veren bir kurum olmayı 
başarmıştır.Konuyla ilgili eksiklere yardımcı olur, bilgi 
verir ve kendini yeniler.Kostümde kalite denince akla 
gelen ilk isimlerden olmuştur.Kostümler için yarattığı 
farklı ve özgün tasarımlarını ilk günkü özenle,zarafetin 
kaliteyle buluştuğu tasarım atölyesinden bizlere sunmak-
tadır. Koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinmiş 
Armelit,
daima kaliteli ürünleri halkoyunları camiasıyla paylaşır 
hale gelmiştir.

Volkan KONAK

       30 yıldır geleneksel kültürümüzü ve folklorümüzü 
orjinalliğini büyük titizlikle koruyup yaşatarak verdiğiniz 
hizmetlere ve katkılara tanık olan birisi olarak,kendi adıma 
sizlere ve Armelit çalışanlarına minnettarım.Kültürümüz 
adına yaptığınız bu çalışmalar daima içimde bir kuvvet 
olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

Prof. Dr. Adnan KOÇ
      İstanbul Teknik Üniversitesi T.M.D. Konservatuvarı 
Müdürü

      Tahir Bakal kuruculuğunda,binlerce yıllık köklü 
gelenekten süzülerek gelen giyim kuşam sanatı üretimiyle 
yola çıkan “Armelit Group”, bu alanda günümüze kadar 
sadece bir kilometre taşı olmakla kalmamış,aynı zamanda 
bu emsalsiz kültür miraslarını korumak, yaymak, 
geliştirmek ve gelecek nesillere aslına uygun biçimde 
aktarmak gibi zor bir misyonu da üstlenerek sektörde lider 
konumu-na gelmiştir.Bunu yaparken de gelenekseli 
modern ve çağdaş anlayışla takdim etme başarısı her 
yönden takdire şayandır.

Dr. Hakan TATYÜZ
      Gaziantep Üniversitesi T.M.D. Konservatuvarı Müdürü

      Halk oyunlarımız kadar önem taşıyan geleneksel giyim 
kuşamımızın aslına bağlı kalarak imal edilmesi ve      
yaşatılması misyonunu üstlenen Armelit Kostüm’e     
teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.



Suat İNCE 

      Doğru,iyi ve güzeli benimsemiş sanatsal bir anlayışın 
merkezi Armelit… Başarılarının devamını dilyoruz.

Ferik Faruk BOYACIOĞLU
      Mottops Event

     Armelit’i ilk duyduğum zaman nedense zihnimde bir 
çocuk kahramanı �gürü oluşmuştu; sanki Casper ya da 
Rintintin gibi… Ve bir gün Armelit’in kendisiyle değil ama 
O’nu hayatımıza sokan insanlarla tanıştım. 
Karadeniz’deydik, hem ateş hem su gibiydi herkes; belki 
biz de öyleydik. Sonra çok kısa konuştuk ve Armelit    
emekçileri başladılar üretmeye.Bazen bir arı bazen bir 
hamsi oldu diktikleri, giydirdikleri. Sonra bir gün yanıp 
sönen bir portakal ağacıyla yanımızda oldular. 
Çanakkale’de bulut hikayesi oldular, ney ü�ettiler, kına 
yaktılar.
     Ne zaman Armelit duysam çalışkan,sözünün eri bir aile 
ve verilen sözlerin zamanında tutulması geliyor aklıma. 
Varsa da haksızlıkları; sadece zihnimdeki naif kahramanı 
gerçek bir başarıya ulaştırmalarıdır. Armelit hep dursun ve 
biz her defasında hayallerimizi onlarla paylaşalım.Onlar 
da hayallerimize Armelitçe dokusunlar, Armelitçe değsin-
ler.

İbrahim BELCİ
      Doğa Eğitim Kurumları Mersin Ortaokul Müdürü

      Öğrencilerimizin yıl boyunca göstermiş oldukları 
yoğun çabanın sahne anında ortaya çıkan  harikulade 
tabloda ışıl ışıl parlayan kostümlerini hazırlayan Armelit 
Kostüm’e teşekkür ederiz.

Taner ÇETİN
      Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü

     Armelit kimine geçit kimine dağ;nasıl baktığınıza,nasıl 
hizmet aldığınıza bağlı. Ben yaklaşık 25 yıldır hem 
ufkumu açan bir geçit hem de en zor zamanlarda yanım-
da dayanabileceğim kocaman bir dağ buldum. Küçücük 
bir tek odalı,tek masalı,tek makaslı bir atölyeden bugün 
bir dağ yaratmak Tahir Bakal’a çok yakıştı. Ben sevgili 
Tahir Bakal ve tabii ki gizli kahramanlarını hep iyi bir 
örnek olarak gösterdim. Ailesiyle birlikte yakın çevresi ve 
ülke ekonomisine büyük güç sağlayan Tahir Bakal ve 
Armelit’i tanımaktan son derece mutluyum. Başarılarının 
devamını diliyorum.

Ayşegül ALPAY 
       Bilfen Eğitim Kurumları Çamlıca Kampüsü Sosyal Etk. 
Sor. Md.Yrd.

       Armelit Kostüm ile 18 yıldır tanışıyoruz.Küçük 
mütevazi bir yerde başlayan maceraları şu anda değil 
İstanbul,Türkiye’de bile yarışılamaz noktaya geldi.Yapılan 
etkinliklerde gözüm kapalı çalıştığım, bu işin hem mut-
fağını hem ilmini bilen kültürlü insanların bu işi yapıyor 
olması çalıştırıcılar için ayrıca bir lükstür.Yaratıcı, üretken, 
yenilikçi Armelit çalışanlarına başarılar diliyorum. 

FOMGET GENÇLİK SPOR KLÜBÜ
       ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

      Armelit’in halk oyunları gruplarımıza yaptığı kostüm-
lerden çok memnunuz.Kumaşlar kaliteli, dikişler çok 
özenli,kalıplar formlara,bedenlere ve danslara uygun,en 
önemlisi yörenin özelliklerine bağlı.Tek kelime ile otan-
tik.Başarı bir yolculuktur;bir varış noktası değil.Armelit 
olarak yolculuğu-nuzda başarılar dileriz.
kla kalmamış,aynı zamanda bu emsalsiz kültür miraslarını 
korumak,yaymak,geliştirmek ve gelecek nesillere aslına 
uygun biçimde aktarmak gibi zor bir misyonu da üstle-
nerek sektörde lider konumu-na gelmiştir.Bunu yaparken 
de gelenekseli modern ve çağdaş anlayışla takdim etme 
başarısı her yönden takdire şayandır.

HOY-TUR HALK DANSLARI TOPLULUĞU
       ÇANKAYA BELEDİYESİ - ANKARA

      Uzun zamandır birlikte çalıştığımız Armelit Kostüm, 
Türkiye’de profesyonel çalışan ender kuruluşlardan biri. 
Kiralık veya sipariş kostüm konusunda şimdiye kadar 
hiçbir problem yaşamadığımız Armelit’in kadrosu çok iyi, 
samimi ve çalışkan.Yöre kostümü dikiminde isteklerimizi 
karşılayan, öneri ve çözümler sunan, işleri zamanında 
hazır halde teslim eden Armelit, araştırmacı, yenilikçi, 
üretken ve çok başarılı bir kuruluş. Bu başarıda emeği 
geçen başta Tahir Bakal ve Yasemin Alyeşil olmak üzere 
Armelit Kostüm’e başarılarının devamını diliyoruz.

Murat BAYTAŞ
       Metropolitan Kültür Sanat Platformu 

      Kervan,All A Turca,Colours Of Turkey gibi sahne per-
formansları ile birçok uluslararası etkinliğe imza attık. 
Gerek bilgi birikim gerekse tecrübe ve pratiklikle,aynı 
zamanda kreatif yönleri ile her zaman Türkiye’nin en iyi 
gardrobu olmayı haketmiş bir kuruluştur.
Akademisyenlikle profesyonelliği aynı çizgide buluşturan 
ve hizmet kalitesinden ödün vermeyen Armelit’e 
teşekkürlerimizle…


