
“İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde buluşan Türkiye’nin göz bebeği tekstil 
firmaları, Ekonomi Bakanı Çağlayan’ın elinden aldıkları ödülle onurlandırıldı.
Geçen yıl 7.8 milyar dolar ih-
racat rakamına ulaşan tekstil 
sektörünün başarısında sek-
tör firmalarının fedakar çalış-
maları tartışılmaz. Uzak yakın 
demeden neredeyse dünya-
nın her noktasını potansiyel 
pazar olarak gören tekstil 
sektörü; Avrupa’dan Asya’ya, 
Amerika’dan Avustralya’ya ka-
dar bütün kıtalara ihracat ger-
çekleştirir bir konuma gelmiş 
durumda. İTHİB’e bağlı tekstil 

firmaları, bu emek ve özveri-
lerinin karşılığını “İhracatın 
Yıldızları Ödül Gecesi”nde aldı. 
2012 yılında gerçekleştirdikle-
ri ihracat rakamları ile İTKİB 
tarafından düzenlenen “İhra-
catın Yıldızları Ödül Gecesi”nde 
platin plakete layık görülen 36 
tekstil firması, bir yıllık emekle-
rinin karşılığını aldıkları ödülle 
taçlandırdı. İhracatın Yıldızları 
Ödül Gecesi’nde, Ekonomi Ba-
kanı Zafer Çağlayan, TİM Baş-

kanı Mehmet Büyükekşi, İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle ve İTKİB’e 
bağlı diğer birlik başkanları ile 
yaklaşık 2 bin ihracatçı, tekstil-
cilerin gurur tablosuna ortak 
oldu. Tekstil sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların ödüllendi-
rildiği gecede, 36 firma platin 
ödül, 75 firma altın, 128 firma 
gümüş, 432 firma bronz ödül 
alırken, 276 firma da başarı ser-
tifikası almaya layık görüldü. 
Geçtiğimiz yıl Akkök Şirketler 

Grubu’na bağlı olan Aksa Ak-
rilik Kimya Sanayi’nin birinci-
lik ödülü aldığı gecede, bu yıl 
yine aynı grupta bulunan Ak-Pa 
Tekstil liderlik koltuğuna geçti. 
Aksa Akrilik’in ikinci olduğu tö-
rende, üçüncülüğü ise Kordsa 
Global firması aldı. Renkli kare-
lerin yaşandığı gecede Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan piyano 
başına geçerken, ihracatçılar da 
Candan Erçetin’in şarkılarıyla 
keyifli saatler geçirdi.

İhracatçıları onur gecesinde 
yalnız bırakmayan Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan, “Cum-
huriyet tarihinde ilk defa ger-
çekleşen ve hükümet tarafın-
dan ulusal bir program olarak 
kabul edilen ‘2023’te 500 
milyar dolar ihracat hedefini’ 

planlayarak ülkeye mükem-
mel bir ivme kazandırdık. Bu 
plan çerçevesinde tekstil sek-
törünün de 20 milyar dolar 
ihracata yürüyeceğine inan-
cım tam. Biz Türk ihracatçıla-
rına güveniyoruz. Desteğimiz 
artarak sürecek” dedi. 

BAŞKAN’DAN

İSMAİL GÜLLE

Sektörün 
global gücü
Tekstil alanında gerçek-
leştirdiği başarılı ihracat 
i le  3 ’üncülük  ödülünü 
alan Kordsa Global firması 
Türkiye’de bulunan en ge-
lişmiş ve entegre tesisinde 
dünya çapındaki küresel las-
tik üreticilerine ara mamul 
ihracatı gerçekleştiriyor. Fir-
ma, 2012 yılındaki fiyat bas-
kısına rağmen 224 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdi. 
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Her yıl birliğimizin düzenledi-
ği onlarca organizasyon içinde 
“İhracatın Yıldızları Gecesi”nin 
ayrı bir yeri var. 100’den faz-
la farklı pazarda rekabet eden 
tekstil ihracatçılarımız, işi, geliri, 
umudu bu ülke insanının aya-
ğına kadar götürüyor. Attığınız 
her ilmek, dokuduğunuz her 
ürün milletimizin vicdanında 
yankı buluyor. İhracat başarı-
sının yalnızca ekonomik değil, 
sosyal boyutları da var. Teks-
til, sektörü Türkiye’nin iş ve aş 
umudunu yalnızca bugün değil, 
yıllardır sırtında taşıyor. Dünya-
nın nüfusu 7 milyarı aşarken, 
ekonomik ve siyasi sınırlar da 
eski önemini kaybetti. İnsan 
sağlığı ve çevre bilinci gibi yep-
yeni talep ve standartlar ha-
yatımıza girdi. Dünya bu hızla 
değişirken biz bir adım geri kal-
madık, hatta hep bir adım önde 
olma iddiamızı koruduk. Bunlar 
tek başına ihracat rakamların-
dan daha anlamlı başarılardır.

2012’de sektörün ihracat şampiyonu Ak-Pa Tekstil oldu.
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Krizlere meydan okuduk

İhracatın Yıldızları Ödül Töre-
ni’nde yaptığı konuşmada 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa 
gerçekleşen ve hükümet tara-
fından ulusal bir program ola-
rak kabul edilen “2023’te 500 
milyar dolar ihracat hedefini” 
planlayarak ülkeye mükem-
mel bir ivme kazandırdıklarını 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, tekstil sektörünün ihracatta pazar çeşitlenmesi sağlayarak; 
son dönemlerde gelişmiş ülkelerde yaşanan krize meydan okuduğuna dikkat çekti. 

yılın aynı dönemine göre tam 
5 bin kat artmıştır. Yatırımcıla-
rımız 1 milyar 61 milyon liralık 
yatırım yapacağını açıkladı” şek-
linde konuştu.
 
Avrupa’nın en fazla 
büyüyen ekonomisiyiz
Çağlayan, ihracatta hayal bile edi-
lemeyen bir başarıya imza attıl-
dığını vurgulayarak, Türkiye’nin 
dünyada pek çok kimsenin adını 
dahi bilmediği sadece iki ülke-
ye ihracat yapmadığını söyledi. 
Çağlayan, Mikronezya ve Nauru 
adındaki çok küçük iki ülkeye 
ihracat yapılmadığına dikkat 
çekerek, “Gelin o iki ülkeye de 
ihracat yapalım. Dünyada Türk 
malı girmeyen pazar bırakma-
yalım” dedi. Başta Avrupa olmak 
üzere global krizden etkilenen 
ekonomiler nedeniyle Türk ihra-
cat çevrelerinin pazar çeşitlen-
dirmesine yöneldiğini anımsatan 
Çağlayan, ihracattaki başarıda 
pazar çeşitlendirmesinin payının 
42 milyar dolar olduğunu dile 
getirdi. Zafer Çağlayan, konuşma-
sına şöyle devam etti: “Şükürler 
olsun ülkemizde bilhassa ihra-
catın istihdama verdiği katkı ile 
Türkiye’yi Avrupa’nın en fazla 
büyüyen 2’nci büyük ekonomisi 
yapan iş gücümüzün adeta krize 
meydan okuduğunu gördük.”
 
Gelecek Ar-Ge ile çiziliyor 
Etkinlikte konuşan TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, ihracattaki 
katma değeri artırmak adına Ar-
Ge ve inovasyon konusuna önem 
verdiklerine işaret etti. Ekonomi 
yönetimiyle 2023 hedeflerine 
hizmet eden çalışmaları aksat-
madan sürdüreceklerini kayde-
den Büyükekşi, “Ancak, bu yıl 
da biz ihracatçıları zor koşullar 
bekliyor. En büyük ihraç pazarı-
mız olan AB’deki beklediğimiz 
canlanma henüz gerçekleşmedi. 
Dünya genelinde büyüme öngö-
rüleri negatife doğru yeniden re-

vize edildi. Dış koşullar ne kadar 
olumsuz olsa da, küresel krizin 
etkileri sürse de biz kararlıyız. 
Biz ihracatçıların 2023 yılı için 
koyduğu hedefler var; 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefimize her 
şeye rağmen emin adımlarla yü-
rüyoruz, 2023 yılına 10 yıl kaldı. 
Bu 10 yılı da bir önceki 10 yılda 
olduğu gibi başarılarımıza ba-
şarılar katarak tamamlayacağız. 
500 milyar dolarlık hedefimize 
yürüdüğümüz bu 10 yıllık atı-
lım döneminde sırt çantamızda; 
inovasyon olacak. Ar-Ge olacak. 
Tasarım olacak. Markalaşma 
olacak. Sırt çantamızda taşıya-
cağımız bu değerlerle ülkemizin 
ihracatını 500 milyar dolara yük-
selteceğiz” dedi. 

Tekstil ihracatı  
20 milyar dolara yürüyor  
2023 yılında; 20 milyar dolarlık 
ihracat hedefine tekstil sektö-
rünün markalaşarak varacağı-
nı belirten Mehmet Büyükekşi, 
“Firmalarımızın çok fonksiyonlu 
ürünler üreterek hedeflerini ya-
kalayacağına yürekten inanıyo-
rum.  Bu inançla, bu kararlılıkla, 
yılmadan, yorulmadan yolumuza 
devam ediyoruz. Bu vesile ile bu-
gün aramızda yer alan ve ihraca-
tımızın ekonomimize katkısını 
artıran siz değerli firmalarımıza 
çok teşekkür ediyorum” dedi. 

İhracatın temposu artıyor 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 
tekstil sektörünün binlerce fir-
ma, milyonlarca çalışan anlamı-
na geldiğini, sektördeki bütün 
aktörlerin gerektiğinde tek bir 
vücut gibi hareket ettiğine dikkat 
çekti. İsmail Gülle sözlerine şöy-
le devam etti: “Bunun kıymetini 
bilmek ve asıl bunu takdir etmek 
gerekiyor. Önümüzde büyük 
bir hedef var. Şunun şurasında 
2023’e 10 yıl kaldı. Görüyoruz ki 
siz de giderek hızlanıyor, tempo-
yu giderek artırıyorsunuz.”

söyleyen Ekonomi Bakanı Za-
fer Çağlayan, “Türkiye, 2023’te 
dünyanın ilk 10 ekonomisinin 
içine de girecek ve 150 milyar 
dolar hizmet ihracatını da ya-
pacak, 500 milyar dolar ihracat 
hedefine de ulaşacak, 84 milyon 
nüfusuyla kişi başına 25 bin do-
lar gelirin olduğu bir ülke de 
olacak. Bunu hep birlikte göre-
ceğiz. İlk dört ayda ihracatımız 
50 milyar dolara dayandı. Bun-
dan 10 yıl önce bir yılda sadece 
36 milyar dolar ihracat yapan 

bir Türkiye vardı” diye konuştu. 
Çözüm süreciyle doğuda yatı-
rım yapmanın her zamankin-
den daha önemli hale geldiğini 
dile getiren Çağlayan, teşvik 
belgeleri için gelen taleplerde 
ciddi artışlar yaşandığına dik-
kati çekti. Çağlayan, “Bu yılın ilk 
üç ayıyla geçen yılın üç ilk üç ayı 
arasında Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu bölgelerinde adeta 
bir patlama yaşıyoruz. Teşvik 
belgelerinde Bingöl’e yapılacak 
olan sabit yatırım tutarı geçen 

Yıl 2012 ihracat 

7.8 milyar 
dolar

 Yıl 2023 

ihracat hedefi

 20 milyar 
dolar



Spot 

1 AK-PA TEKS. İHR. PAZ. A.Ş
2 AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. A.Ş
3 KORDSA GLOBAL ENDÜST. İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC.A. Ş.
4 ZORLUTEKS TEKSTİL TİC.VE SAN. A.Ş.
5 ZORLU DIŞ TİC.A. Ş
6 SUNJÜT SUNİ JÜT SAN. VE TİC.A. Ş
7 ORTA ANADOLU TİC.VE SAN. İŞLET. TİC. A.Ş.
8 YÜNSA YÜNLÜ SAN. VE TİC.A. Ş
9 ORMO YÜN İPLİK SAN. VE TİC.A. Ş.
10 ORMO İTH. İHR. A.Ş.
11 ÜNSA AMBALAJ SAN. VE TİC.A. Ş
12 TGS DIŞ TİC. A.Ş.

13 KADİFETEKS MENSUCAT SAN. A.Ş
14 BOSSA TİC.VE SAN. İŞLT. T.A.Ş.
15 KETS TEKS. TURZ. TİC.A. Ş 
16 GAP GÜNEYDOĞU TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş
17 ÜNVER TEKSTİL KONF. İML. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. 
18 DENİZ EKSPORT TEKS. ÜRN. İTH. İHR SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
19 TORAMAN TEKS. DERİ VE İNŞ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ 
20 TEKSİS TEKS. ÜRÜNL. PAZ. A.Ş 
21 AYDIN MENSUCAT DÖŞEMELİK KUMAŞ SAN. VE TİC.A. Ş
22 AYDIN TEKS. TİC.VE PAZ. A.Ş 
23 KASAR VE DUAL TEKS. SAN. A.Ş 
24 İPEK İDROFİL PAMUK SAN. VE TİC. A.Ş 

25 YÜNTEKS TEKS. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ 
26 CESUR AMBALAJ SAN. VE TİC.A. Ş. 
27 FLOKSER TEKS. DIŞ TİC.A. Ş. 
28 FLOKSER TEKS. SAN. VE TİC.A. Ş 
29 KİPAŞ PAZARLAMA VE TİCARET AŞ. 
30 PELSAN TEKS. ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş. 
31 OĞUZ TEKS. SAN. VE TİC.A. Ş. 
32 SEPA MENSUCAT SAN. VE TİC.A. Ş 
33 DOĞAN TEKS. LTD.ŞTİ 
34 SÜPER TEKS. SAN. VE TİC.A. Ş 
35 GSD DIŞ TİC.A. Ş 
36 HYOSUNG İSTANBUL TEKS. LTD.ŞTİ. 

PLATİN PLAKET KAZANAN TEKSTİL FİRMALARI 

Geceye, İHKİB Başkan Yardımcısı Kemalettin Güneş, İnci Fermuar Yönetim Kurulu 
Başkanı Fikret Tanrıverdi, İTHİB Başkanı İsmail Gülle, OTİAD Başkanı Ali Ulvi 

Orhan, TETSİAD Başkanı Yaşar Küçükçalık, İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi ve 
İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Altan  gibi sektörün önemli isimleri de katıldı. 

(Soldan sağa)

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın org çalarak renk kattığı gecede İsmail Gülle’de Çağlayan’a eşlik etti. 
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Türkiye’nin tekstil 
alanındaki en 
güçlü ihracatçı 
firmalarından biri 
olan Ak-Pa Tekstil, 
kurulduğu yıl 
5 milyon dolar 
olan ihracatını 
geçtiğimiz yıl 
itibariyle 360 milyon 
dolara çıkardı.

Ak-Pa hep bir adım önde
İTHİB’in başarılı ihracatçılar listesinde Akkök Şirketler Grubu’na bağlı olan Ak-Pa Tekstil 
birinci sırada yer alırken, ikincilik koltuğuna ise yine aynı grupta bulunan Ak-Sa Akrilik oturdu.

1976 yılında Akkök Grubu 
şirketlerinin yurt dışı pazar-
lama ve ihracat faaliyetlerini 
yürütmek üzere kurulan Ak-
Pa Tekstil bugün gerçekleş-
tirdiği ihracat rakamlarıyla 
adından söz ettiriyor. Kurul-
duğu ilk yıl 5 milyon dolar 
ihracat yapan Ak-Pa, 2012 yı-
lında ise bu ihracat rakamını 
360 milyon dolar seviyesine 
ulaştırdı. Şirket, Türkiye’nin 

ketleri adına ödül alan Ak-
Pa Tekstil İhracat Pazarlama 
A.Ş. İş Geliştirme ve Pazar-
lama Müdürü Hakan Sözen, 
Ak-Pa’nın Akkök Grubu için 
uluslararası pazar eğilimleri-
ni ve gelişmelerini izlerken, 
temel olarak grubun dışarıya 
açılan penceresi olarak hare-
ket etmeye devam edeceğini 
söyledi. Sözen, bu bağlamda 
Ak-Pa’nın 2013 yılı itibarı ile 
beş yıllık stratejik planında, 
ihracatını yüzde 50 artırma-
yı hedeflediğinin altını çizdi. 
Tekstil sektörüne dair değer-
lendirmede de bulunan Sö-
zen, dış ticaret hacmi olarak 
konfeksiyon, hazır giyim ve 
halı segmentinde net ihra-
catçı olan sektörün tekstil 
ve hammaddeleri segmen-
tinde net ithalatçı olduğunu 
ifade etti. Sözen, “Dünya ge-
nelinde kişi başı 12 kg teks-
til hammaddesi üretilirken, 
Türkiye tüm tekstil sektörü 
kişi başına 45 kg hammad-
de kullanıyor” dedi. Sektö-
rün dünya boyutunda ulaştığı 
güçlü konumunu koruması, 
istikrarlı büyümeye ve ihra-
cat yapmaya devam etmesi 
için, hammadde ve özellik-
lede makine parkı üretimi-
ne yönelik yatırım yapılma-
sı gerektiğine vurgu yapan 
Sözen,“İhracat pazarları açı-
sından da müzakere edilecek 
veya edilmekte olan Serbest 
Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) 
tamamlanması, üretim ülke-
si ya da bölgesi hızlı hareket 
eden-değişen sektörün glo-
bal rekabetine karşı tekstil 
endüstrimize verilecek en 
önemli destek olacak” diye 
konuştu.

Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş. İş Geliştirme ve Pazarlama 
Müdürü Hakan Sözen, “Ak-Pa Tekstil 2013 yılı itibarı ile beş yıllık 
stratejik planında, ihracatını yüzde 50 artırmayı hedefliyor” dedi.

27 yılda 
ihracata 

5.6 milyar 
dolar 

katkı

tekstil alanındaki en güç-
lü ihracatçı firmala-

rından biri olarak iç 
piyasanın yanısıra 
beş kıtada 70’den 
fazla ülkeye ku-
ruluşundan bu-
güne kadar olan 
süreç içerisinde 
5.6 milyar dolar 
ihracat gerçekleş-

tirdi. Ak-Pa, Akkök 
Grubu Şirketleri’nin 

akrilik elyaf, karbon 
elyaf, organik ve inor-

ganik kimyasal ürünlerini 
dünyanın büyük ve orta öl-
çekli sanayi kuruluşlarına 
sevk ediyor. Değişime açık 
duruş, takım çalışması, çö-
züm üretme odaklı yaklaşım-
lar ve stratejik duyarlılık bu 
istikrarlı ihracat başarısının 
temel unsurları olarak öne 
çıkıyor.

Ak-Pa ihracatını yüzde
50 artırmayı hedefliyor
“Başarılı İhracatçılar Ödül 
Törenin”de Akkök Grubu Şir-

‘Köklü’ bir kurum
1952 yılında temelleri atılan Akkök Şirketler Grubu’nun, 
biri yurt dışında olmak üzere aktif olarak faaliyet gös-
teren 17 ticaret ve sanayi şirketi ve farklı sektörlerde 
toplam 18 üretim tesisi bulunuyor. Küreselleşme, ulus-
lararası rekabet ve dünya ekonomisindeki entegrasyon 
süreci, Akkök Şirketler Grubu’nun belirli sektörlere 
yönelterek; kimya, enerji ve gayrimenkul gibi alanlara 
odaklanmasını beraberinde getirdi. Tüm faaliyetlerini, 
paydaşlarına karşı açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik 
anlayışıyla sürdüren Akkök Şirketler Grubu bu vizyonu-
nu kurulduğu ilk günden bu yana sürdürüyor. Grup, Türk 
tekstil endüstrisine akrilik elyafı getiren ilk kuruluş olan 
Aksa Akrilik Kimya’yı da bünyesinde barındırıyor. Akkök 
Şirketler Grubu’nun ihracat, lokantacılık, bilişim ve si-
gortacılık alanlarında faaliyet gösteren diğer firmaları 
arasında; Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş., Akmerkez 
Lokantacılık Gıda Sanayi A.Ş., Aktek Bilgi İletişim Tekno-
lojisi A.Ş. ve Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş.’de yer alıyor. 
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Global bir güç: Kordsa
Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 
ihracat rakamıyla İTKİB (İs-
tanbul Tekstil ve Konfeksiyon 
İhracatçı Birlikleri) tarafın-
dan düzenlenen “Başarılı İh-
racatçılar Töreni”nde, tekstil 
dalında üçüncülük ödülü alan 
Kordsa Global, Türkiye’de 
kord bezi üretimi yapan tek 
Türk şirketi olmasıyla dikkat 
çekiyor. Bu başarısının yanın-
da şirket, Türkiye’de bulunan 
en gelişmiş ve entegre tesisin-
den dünya çapındaki global 
ve yerel lastik üreticilerine 
ara mamul ihracatı yaparak, 
Türkiye’nin ihracat rakamla-
rının büyümesine de katkıda 
sağlıyor. Kordsa Global 2012 
yılında Avrupa bölgesindeki 
talep daralması, hammadde 
fiyat artışları ve rekabetin 
de etkilendiği fiyat baskısına 
rağmen Türkiye’de gerçek-
leştirdiği üretimle 224 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdi. 
Şirketin, 2013 yılı Türkiye 
operasyonlarından gerçek-
leştirmeyi hedeflediği ihracat 

rakamı ise yüzde 15’lik bir ar-
tışla 257 milyon dolar olarak 
belirtiliyor. 

Kordsa’dan firmalara 
özel çözümler
İplik üretiminde “melt spin-
ning” proses teknolojisi kulla-
nan Kordsa Global, ileri tekno-
lojiye sahip tesislerinde naylon 
6.6, polyester, rayon ve aramid 
iplikler işleyerek çok çeşitli 
uygulamalara dönük kord bezi 
üretiyor. Araç lastiğinin gövde-
si, lastiğe mukavemet ve es-
neklik veren kauçuklaştırılmış 
kord bezi katlardan meydana 
geliyor. Tüm Kordsa Global 
bezleri, müşteriler için kendi 
gereksinimleri doğrultusunda 
özel olarak geliştiriliyor. 

Kord bezi üretiminde 
Türkiye’de tek marka
Kordsa Global 1973 yılında 
İzmit’te kord bezi fabrikası ile 
çıktığı yolda, esnek ve güçlü 
üretim yapısı, yüksek ürün ve 
servis kalitesi, uzun vadeli de-

Kordsa Global Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hakan Tiftik, 
“Katma değeri yüksek ve çevreci ürünlerin geliştirilmesi, Türk 
tekstil sektörünü dünya arenasında rakiplerinden bir adım 
daha ileri taşıyacaktır” dedi.

vam eden müşteri ilişkileri ve 
iş ortakları ile sektöründe kü-
resel bir lider olarak faaliyet 
gösteriyor. Beş kıtaya dağılmış 
dokuz ülkede 10 işletmesi ve 
yaklaşık 4 bin 500 kişilik iş 
gücü ile hizmet veren Kordsa 
Global, etkin ve müşteri ihti-
yaçları doğrultusunda Ar-Ge 
çalışmalarıyla ürün çeşidini 
artırarak hizmet alanını ge-
nişletiyor. Hacı Ömer Sabancı 
Holding’in yüzde 91.1 oranın-
da hissedarı olduğu şirket, sü-
rekli büyüyen global üretim 
yapısı ile sektörüne öncülük 
ederek ve değişen pazar di-
namiklerine hızla adapte ola-
rak faaliyetlerini sürdürüyor. 
Kordsa Global endüstriyel 
naylon ve HMLS polyester ip-
lik ve kord bezi üretimi ya-
pıyor. Şirket, Türkiye’de bu-
lunan en gelişmiş ve entegre 
tesisinden dünya çapındaki 
global ve yerel lastik üretici-
lerine ara mamul ihracatı ger-
çekleştiriyor. 

224 milyon dolarlık 
ihracat
Kordsa Global’in 2012 yılında 
gerçekleştirmiş olduğu ihraca-
tı rakamlar ışığında değerlen-
diren Kordsa Global Yönetim 
Kurulu Başkanı ve CEO’su Ha-
kan Tiftik “Kordsa Global 2012 
yılında Avrupa bölgesindeki 
talep daralması, hammadde 
fiyat artışları ve rekabetin de 
etkilendiği fiyat baskısına rağ-
men Türkiye’de gerçekleştir-
diği üretiminden 224 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdi” 
dedi. Kordsa Global’in ürün-
leri lastik içinde kullanıldığı 
için kalitenin müşterilerinin 
en önem verdiği konulardan 
bir tanesi olduğunu bildiren 
Tiftik, “Bu bağlamda, Kordsa 
Global’in ürünlerinin kalitesi-
nin ve teknolojisinin yüksek 
olması ile Ar-Ge’ye yatırım 
yapılması şirketimizi başarı-
ya götüren unsurlardan bazı-
ları olarak nitelendirilebilir” 
diye konuştu. Kordsa Global’in 
2013 yılı ihracat hedefini anla-
tan Tiftik şöyle konuştu: “2013 
yılı Türkiye operasyonlarımız-
dan gerçekleştirmeyi hedef-
lediğimiz ihracat rakamımız, 
yüzde 15’lik bir artışla 257 
milyon dolar.” Tiftik, Kordsa 
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Sektördeki gücünü kalite, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonla ilgili gerçekleştirdiği yatırımlardan 
alan Kordsa Global, Türkiye’de kord bezi üreten tek Türk şirketi olmasıyla dikkat çekiyor. 

Kordsa Global 
dünyanın her yerinde
Dünyanın lider naylon ve polyester iplik, kord bezi ve 
tek kord üreticisi olan Kordsa Global, lastik takviye 
ve kauçuk pazarlarına geniş ürün yelpazesi ile hizmet 
sunuyor. 1973 yılında İzmit’te kord bezi fabrikası ile 
yola çıkan Kordsa Global; esnek ve güçlü üretim yapısı, 
yüksek ürün ve servis kalitesi; uzun vadeli devam eden 
müşteri ilişkileri ve iş ortakları ile sektöründe küresel 
bir lider olarak faaliyet gösteriyor. Beş kıtaya dağılmış 
dokuz ülkede 10 işletmesi ve yaklaşık 4 bin 500 kişilik 
iş gücü ile hizmet veren Kordsa Global, etkin ve müşteri 
ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarıyla ürün çe-
şidini artırarak hizmet alanını genişletiyor. Hacı Ömer 
Sabancı Holding’in yüzde 91.1 oranında hissedarı olduğu 
şirket, sürekli büyüyen global üretim yapısı ile sektörüne 
öncülük ederek ve değişen pazar dinamiklerine hızla 
adapte olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Global’in Türkiye’de kord bezi 
üretim yapan yegane Türk 
şirketi olduğu için teknik ola-
rak tekstil sektörünün ihracat 
performansını değerlendire-
rek bir karşılaştırma yapmanın 
mümkün olmadığını belirtti. 
Tekstil sektörünü dünya li-
ginde bir adım daha ileri gö-
türecek yolları anlatan Tiftik, 
“Sektörümüz için en önemli 
rekabet unsurlarından reka-
betçi maliyetin, kaliteli maliyet 
düşürücü ve çevreci ürünlerin 
geliştirilmesiyle sektör daha 
ileri seviyelerde seyredecek” 
açıklamasını yaptı.

artışla
% 15’lik 
2013’te 

ihracat hedefi

257 milyon 
dolarlık 
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Türkiye, denim dünyasına
“Orta Anadolu”dan açılıyor
Orta Anadolu, üretim kapasitesi ve vizyonu ile dünyanın en büyük denim kumaş üreticileri 
arasında yer alıyor. Firma, Türkiye’deki ilk organik denim kumaşını üretmeyi de başardı.
K a ra m a n c ı  H o l d i n g  b ü n -
yesinde 1953’te Kayseri’de 
kurulan Orta Anadolu, 1985 
yılından bu yana denim ku-
maş üretiyor. Mavi ve beyaz 
yakalı olmak üzere yaklaşık 
bin 500 kişinin çalıştığı şir-
ket, Kayseri ve Bahreyn’deki 
fabrikalarında yılda yaklaşık 
60 milyon metre kumaş üre-
timi gerçekleştiriyor. 
Levi ’s ’ ın  Türkiye’deki  i lk 
onaylı denim kumaş tedarik-
çisi olan Orta Anadolu; Lee, 
Wrangler, G-Star, Diesel, Rep-
lay, H&M, Zara, Uniqlo, GAP, 
Topshop,  Mavi ,  Litt leBig , 
Colin’s, Loft gibi birçok yerli 
ve yabancı markaya da kumaş 
tedarik ediyor. Los Angeles ve 
New York’un yanı sıra Alman-
ya, İtalya, Belçika, İngiltere, 
Avustralya, Tunus, Bangladeş, 
Kolombiya ve Japonya’da bi-
rer temsilciliği bulunan firma, 
Hong-Kong’ta da bir temsilci-
lik açmaya hazırlanıyor.
Orta Anadolu müşterilerin-
den gelen kumaş kaynaklı şi-
kayetleri azaltmak için, hem 
denim kumaş prosesleriyle 
ilgili müşterilerini bilgilen-
dirmek hem de tecrübelerini 
paylaşmak amacıyla 2001 yı-
lında “Denim Academy” prog-
ramını başlattı. 10 yıl önce 
başlatılan bu program, kısa 
süre sonra gerçek bir akade-

mi fikrine dönüştü ve bugüne 
kadar 300’ün üzerinde me-
zun verdi. Denim Academy, 
katılımcıların genellikle kü-
çük gruplar halinde ve iki 
günlük programlar düzenle-
nen bir eğitim programına 
sahip bulunuyor. Katılımcıla-
ra bir gün boyunca fabrikayı 
gezdirilerek üretim aşama-
ları gösteriliyor. Boyama, do-
kuma ve yıkama konusunda 
workshoplar da gerçekleşti-
riliyor. Fabrikayı ziyaret et-
meye vakti olmayan, özellikle 
büyük gruplar için ise Mobil 
Denim Academy uygulaması 
var. 
Orta Anadolu, geliştirdiği 
ürünleri sunabileceği tüm 
görünüm, performans ve yı-
kama olanaklarını müşteri-
lerine kendileri denemeden 
önce onlara gösterebilmek, 
böylece hem ürünü çok daha 
iyi anlatabilmek hem de müş-
terinin kararını hızlandıra-
bilmek açısından 2006’da 
kendi dikim-yıkama atölye-
lerini kurdu. 
Bu uygulamaya “Denim Ser-
vice” adı veren kurum, önce-
leri küçük bir üretim kapa-
sitesine sahip servisi, bu yıl 
itibarıyla yılda 40 bin panto-
lon üretebilecek kapasiteye 
ulaştırdı. Bir sezonda en az 
100 yeni kumaş geliştiren uy-

gulama kapsamında; kumaş-
lar farklı reçetelerle yıkanı-
yor, fuarlarda tanıtılıyor ve 
müşterilere servis ediliyor.

Türkiye’nin ilk organik 
denim kumaş üreticisi 
Orta Anadolu, yıllardır sür-
dürülebilir ürün ve prosesler 
ile ilgili olarak projeler üze-
rinde çalışıyor. Şirket, 2002 
yılında Türkiye’deki ilk or-
ganik denim kumaşını üre-
ten denim kumaş üreticisi. 
Yürüttüğü tüm bu projeleri, 
sosyal misyonlarla birleşti-
rerek, müşterileriyle birlikte 
markalarla ve toplumla pay-
laşmaya karar veren Orta 
Anadolu, 2010 yılında sür-
dürülebilir platform ortablu.
org’u kurdu. Bu sitede tüm 
dünyadan sürdürülebilirlik 
ile ilgili haberlere ulaşmakla 
birlikte; şirketin sosyal mis-
yonları, ürünleri ve proses-
leri ile ilgili yazıları okumak 
mümkün.

Orta Anadolu; Lee, 
Wrangler, G-Star, 
Diesel, Replay, H&M, 
Zara, Uniqlo, GAP, 
Topshop, Mavi, 
LittleBig, Colin’s, Loft 
gibi birçok yerli ve 
yabancı markaya 
kumaş tedarik ediyor.

Orta Anadolu’nun ödülünü firmanın Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdürü Atilla Kıyat Bakan Çağlayan’ın elinden aldı.

Orta Anadolu, 
bin 500 

çalışanıyla yılda 
60 milyon metre 

kumaş üretiyor
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Ormo Yün trend yaratıyor
“Takip eden değil; trend yaratan bir firma” olarak tekstil sektöründe tanınan Ormo Yün İplik  
firmasının İcra Kurulu Üyesi Osman Kılıç, kendilerini başarıya götüren noktaları anlattı.
Ormo Yün İplik 180 bin metre-
kare alanda faaliyet gösteren, 
dünyanın en büyük el örgüsü 
ipliği üreticisi olarak, ürünle-
rini 70 ülkeye ihracat ediyor. 
“Nako” markası ile Türkiye 
pazarında liderliğini bu yıl da 
devam ettiren Ormo Yün İp-
lik, önümüzdeki yıllarda Nako 
markasını sadece Türkiye’de 
değil, tüm dünyada tanınır bir 
marka haline getirme gayre-
tinde. Firma böylelikle Türk 
tekstil markalarının dünya-
daki bilinirliğini de artırmayı 
hedefliyor.
Şirketin ihracatının 2012 yı-
lında 2011 yılına kıyasla yüzde 
10 arttığını belirten Ormo Yün 
İplik İcra Kurulu Üyesi Osman 
Kılıç,  “Bu artış ağırlıklı ola-
rak kendi markamızla yapmış 

olduğumuz ihracattan kay-
naklanıyor ve ülke bazındaki 
yaygınlığımız da her geçen yıl 
artıyor” dedi. Firma olarak 
müşteri ve pazar beklentileri 
yönünde çok ciddi araştırma-
lar yapıldığını sözlerine ekle-
yen Kılıç, “Yenilikçi çalışmalar 
bizim için büyük önem arz 
ediyor. Piyasada trendleri ta-
kip eden değil, trend yaratan 
bir firmayız. Sahip olduğumuz 
kapasite ve teknik donanım 
sayesinde el örgü iplikçiliğin-
de her biri  örnek niteliğin-
de ürünler tasarlıyoruz” diye 
konuştu. Kılıç, Ormo Yün’ün 
müşterileriyle uzun vadeli iyi 
ilişkiler içerisinde olmasının, 
markanın kalitede gösterdiği 
devamlılığın önemli bir etkeni 
olduğunu söyledi.

 “Ar-Ge ve tasarım, 
olmazsa olmaz”
Osman Kılıç, firmanın 2013 yılı 
ihracat hedefinin yeni yatırım-
lardan dolayı; gerek hacim, ge-
rekse rakamsal olarak önceki 
yıla göre yüzde 35 üzerinde 
satış rakamlarına ulaşmak ola-
rak belirlendiğini belirtti. Sek-
törün 2013 yılı ilk yarı ihracat 
performansını değerlendiren 
Kılıç, “Türk tekstil piyasala-
rının sıkıntıları halen devam 
ediyor; ancak faaliyet göster-
diğimiz sektördeki liderliğimiz, 
markamız ve bilinirliğimiz, 
sektöre duyduğumuz güven 
sayesinde yatırımlarımızı hız 
kesmeden sürdürüyoruz” diye 
konuştu. Kılıç, “Bugün geldiği-
miz noktada Nako markası ile 
halihazırda 25 ülkeye ihracat 

gerçekleştiriyoruz. Bu sayı 
her geçen gün artıyor. 
Nako etiketli ürünler ile 
kendi müşterilerimize 
hizmet veriyoruz. Bu da 
2013 yılındaki ihracat 
rakamlarımızı yukarıya 
taşımak açısından umut 
vaat ediyor” dedi. Sektö-
rü dünya liginde bir adım 
daha ileri götürecek hususlar 
üzerine açıklamalarda bulunan 
Kılıç, “Ar-Ge ve tasarım bu sek-
törün olmazsa olmazları ara-
sında yer alıyor. Her gün bek-
lentilerin değiştiği dünyada, 
ancak müşterilere yeni ürünler 
sunarak bu başarı sağlanabi-
lir. Gelişmiş ülkelerde, genç 
nesil okullarda örgü dersleri 
ile bilinçlendiriliyor. Tekstil; 
spor, müzik ve diğer aktiviteler 
gibi önemli bir branş olarak 
değerlendiriliyor. Ülkemizde 
de benzer çalışmalar yapılabil-
mesi ve örgü örmenin ‘terapi’ 
niteliğinde olduğu bilincinin 
yaratılması gerekiyor” dedi.

Ormo Yün İplik 
70 ülkede 

boy gösteriyor

“Nako” markası ile 
Türkiye pazarında 
liderliğini devam 
ettiren Ormo Yün 
İplik, önümüzdeki 
yıllarda ismini 
küresel bir marka 
haline getirme 
gayretinde.Ormo Yün İplik İcra Kurulu Üyesi Osman Kılıç, firmanın 2013 yılı ihracat hedefinin yeni yatırımlardan dolayı; 

gerek hacim, gerekse rakamsal olarak önceki yıla göre yüzde 35 oranında artırmak olduğunu söylüyor. 

PLATİN ÖDÜL
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Bossa Ar-Ge ile büyüyor

1951 yılında kurulan Bossa, 
Adana’da 572 bin metrekarelik 
bir alanda, üç ayrı üretim tesi-
sinde yıllık 84.5 milyon met-
relik bir üretim kapasitesi ile 
Türkiye’nin en büyük entegre 
tekstil kuruluşlarından biri-
si. Ana işi kumaş üretimi olan 
Bossa’nın, dış giyim olarak ad-
landırdığı, poliviskon ve pamuk, 
yün, keten, tencel ve benzeri lif-
lerle yaptığı ve rafine özellikli 
ürün grupları da bulunuyor. 
Asya, Afrika, Amerika, Avrupa 
ve Avustralya olmak üzere beş 
kıtaya ihracat gerçekleştiren 
Bossa, üretiminin yarıdan faz-
lasını ihraç ediyor. Hugo Boss, 
Diesel, G-Star, Zara, Topshop, 
H&M, Dolce Gabbana, Esprit  
gibi pek çok ünlü markalarla 
çalışan Bossa’nın, 2 bin500 per-
soneli bulunuyor. Şirket, iplik 
dokumadan başlayarak; doku-
ma, boya, terbiye ve kalite kont-
rol olarak adlandırabilecek ana 
üretim süreçlerinin tamamın-
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da periyodik olarak teknolojisi 
güncellenen bir makine parkına 
sahip. Bu makine parkının bir 
diğer özelliği de esnek yapısı 
sayesinde çok çeşitli ürünleri 
üretebilme kabiliyeti sağlamas

Tekstilde yaklaşık bir 
asırlık deneyim
Bossa İnsan Kaynakları Müdü-
rü Regaib Baykal şirketin 2012 
yılında toplam 108 milyon do-
lar ihracat gerçekleştirdiğini 
söyledi. Üretimlerinin yaklaşık 
yüzde 55’ini direkt olarak ihraç 
ettiklererni dile getiren Baykal, 
“Ancak Türkiye’nin dünya teks-
tilindeki önemli bir üretim üssü 
olması itibariyle, yurt içindeki 
konfeksiyonculara sevk ettiği-
miz, buralarda işlem gördük-
ten sonra bitmiş ürün olarak 
dünya markalarına yapılan ve 
bizim endirekt ihracat olarak 
adlandırdığımız işleri de dik-
kate alırsak, bu rakam yüzde 
85’lere çıkıyor” dedi. Baykal, 

Bossa’nın elde ettiği başarının 
arkasındaki sebepleri ise şöyle 
belirtti: “Her şeyden önce 62 
yıllık bir tekstil firması olmanın 
getirdiği deneyim, bilgi biriki-
mi ve tecrübeli insan gücü bu 
başarının arkasında yatan en 
önemli  unsurlar. Devamında 
uluslararası bağlantılarımız, 
bize dünyanın tüm moda mer-
kezlerinden trendlere yönelik 
tüm gelişmeleri en hızlı şekilde 
aktaran ve ürün olarak yorum-
lamamıza yardımcı olan, ala-
nında isim yapmış danışman-
larımız bu başarıyı destekleyen 
diğer unsurlar. ”
Bossa’nın inovasyon felsefesi-
nin yeni ve yenilikçi ürün geliş-
tirmenin yanı sıra yeni tekno-
lojiler ve yeni üretim teknikleri 
geliştirmeyi içeriğini Baykal, bu 
bağlamda Bossa’nın TÜBİTAK, 
Avrupa Birliği, ulusal ve ulusla-
rarası akademik kurumlarla da 
çeşitli projelerde işbirliği yaptı-
ğının altını çizdi. Bossa’nın dün-

ya piyasalarına sunduğu ürün-
lerin katma değerini artırmak 
için uzman bir ekiple yoğun bir 
laboratuar ve Ar-Ge faaliyetleri 
yürüttüğünü ifade eden Baykal, 
“Dünyanın en önemli trend ta-
kipçileri ve modaya yön veren 
isimlerinden hizmet alıyoruz” 
dedi.

“İhracat rakamlarımızı 
korumayı hedefliyoruz”
Baykal, Firmanın 2013 yılı ihra-
cat hedefini “Özellikle ağırlıklı 
pazarımız olan Avrupa’nın, ya-
şadığı krizden etkilenmeyecek 
şekilde 2012 senesinde ihracat 
rakamlarımızı korumayı he-
defliyoruz. Krizdeki pazarlar 
yerine gelişen pazarlarda ihra-
cat hacmini artırmayı planlıyo-
ruz” diye açıkladı. Türkiye’nin 
tekstil ihracatının 2013 yılının 
ilk çeyreğinde 2.1 milyar do-
lar olduğunu hatırlatan Baykal, 
Türkiye’nin sektör için hala 
önemli bir konumda yer aldı-
ğına değindi. Baykal, “Tekstilin 
dünya liginde bir adım önde 
olması için öncelikle; Ar-Ge’ye, 

yeni teknolojiye ve insana yatı-
rım yapmak, katma değeri daha 
yüksek, daha çevreci, daha şık 
ve yenilikçi çizgide kumaşlar 
üretmek, dünyadaki diğer ül-
kelerden hep bir adım önde 
olmak gerekiyor” şeklinde ko-
nuştu. Baykal şöyle devam etti: 
“Bossa bir adım öne geçmek 
için üretim sürecinin iyileşti-
rilmesi amacıyla geçtiğimiz 7 
yılda 130 milyon dolar yatırım 
yaptı. Bossa, suyu daha az kul-
lanan teknolojiler, doğal boya-
lar, enerjiyi daha az ve verim-
li kullanan sistemler üzerine 
yaptığı araştırma ve uygulama-
larını geliştirerek sürdürüyor. 
Yüzde 70 oranında geri dö-
nüştürülmüş hammadde içe-
ren denimleri de koleksiyona 
ekleyen Bossa, bu ürünlerde 
geri dönüştürülmüş pamuğun 
yanı sıra geri dönüştürülmüş 
polyester de kullanıyor.  Bossa 
tarafından gerçekleştirilen bu 
çalışma, her bir metre kumaşta 
5 adet 1.5 litrelik plastik şişenin 
geri dönüşümüyle oluşan elyafı 
içeriyor”.

Yıllık 84.5 milyon metrelik bir üretim kapasitesine sahip olan, Türkiye’de inovasyona en fazla 
önem veren şirketler arasında yer alan Bossa,  Ar-Ge’ye 7 yılda 130 milyon dolar yatırım yaptı. 

Bossa İnsan Kaynakları Müdürü Regaib Baykal
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“Her şey marka olmakla başlar”
Aydın Tekstil Genel Müdürü Ali Sami Aydın, marka olmanın müşteriye verilen söz olduğunu 
belirterek, firma olarak yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söylüyor.

50 yılı aşkın sanayi tecrü-
besine sahip Aydın Grubu 
bünyesinde yer alan Aydın 
Tekstil; Türkiye, Avrupa ve 
dünyanın öncü tekstil üretici-
leri arasında yer alıyor. Aydın 
Tekstil, İstanbul’daki entegre 
tesislerinde; iplik, boya, apre, 
kadife, flok, örme ve dokuma 
döşemelik -  yataklık kumaş, 
seccade ve halı üretiyor. Şir-
ket, Adapazarı’nda bulunan 
entegre tesislerinde sünger, 
yatak teli, yatak yayı ve kons-
trüksiyonu, sanayi telleri, çe-
şitli elyaflar ve Ar-Ge bölüm-
leri ile yatay entegrasyonu 
tamamlayarak müşterilerine 
en iyi hizmeti sunmanın mut-
luluğunu yaşıyor. Aydın Teks-
til, sahip olduğu teknolojiye 
ve toplam kalite anlayışıyla, 
insana yatırım yaparak, tek-
noloji yeniliklerini yakından 
takip ederek geleceğe emin 
adımlarla yürüyor. Sürekli 
değişen dünya trendlerine 
uygun desen ve renk tasa-
rımları ışığında, kendi tarzı-
nı oluşturan şirket, ürünle-
rini tüm dünyaya sunabilen 
Türkiye’nin lider kurumları 
arasında bulunuyor.

Moda ve trend 
yaratan tasarımlar
Aydın Tekstil’in 2012 yılında 
gerçekleştirdiği ihracatı, ra-
kamlar ışığında değerlendiren 
Aydın Tekstil Genel Müdürü 
Ali Sami Aydın, şirketin 2012 
yılında ciro olarak yüzde15 
büyüme kaydettiğini belirtti. 
Son yıllarda mevcut ekonomik 
gelişmelerin ışığında pazar-
lardaki gelişmeleri daha yakın 
takip etmeye başladıklarını 
ifade eden Aydın, “Bundan do-
layı pazar bazlı çalışmalarımızı 
daha da özele indirgemeyi ve 
bölgesel stratejiler çerçeve-
sinde çözüm üretmeyi ön pla-
na çıkartıyoruz” dedi. Aydın 
Tekstil’in hem halı, hem tekstil 
sektöründe moda ve trend ya-
ratan tasarımlarının olduğunu 
anlatan Aydın, moda ve tren-
din açılımının ise günün ürün-
lerinin doğru müşteriler ile 
doğru zamanda buluşturma-
sı anlamına geldiğini söyledi. 
Müşteri beklentilerinin en iyi 
şekilde araştırılıp hedeflerine 
ulaşmak için gerekli çalışma-
ları yürüttüklerini belirten Ay-
dın sözlerine şöyle devam etti: 
“Hayatı kolaylaştırmak ve sağ-

lıklı ürün sunabilmek amacıyla 
kolay bakım sağlayan, çevreyle 
dost teknolojileri yakinen ta-
kip ediyor ve müşterilerimiz 
ile ürünlerimizle buluşturmaya 
özen gösteriyoruz. Marka ol-
mak, müşteriye verilen sözdür. 
Biz iyi marka olarak verdiğimiz 
sözü tutmak için gerekeni ya-
pıyoruz.” Aydın Tekstil’in 2013 
yılı ihracat hedefini uzun vadeli 
planlamayı pazarlarda doğru 
işbirlikleri ile uzun ömürlü iş 
planları üzerine yatırım olarak 
kurulduğunu belirten Aydın, 
“Genç ve dinamik ekibimiz ile 
müşterilerimiz ile güçlü ve sağ-
lam temellere dayanan uzun 
vadeli stratejik ortaklıklar üze-
rinden büyümeyi amaçlıyoruz” 
şeklinde konuştu. Aydın, “Müş-
terilerimize daha iyi hizmet 
vermek amacı ile fabrikaları-
mız arasındaki entegrasyonu 
artırdık. Elyaf, kumaş, sünger 
ve çelik yay üretimlerindeki 
yatırımlarımızı hızla geliştiri-
yor ve teknolojik olanakları-
mızı sinerjiye dönüştürmeyi 
amaçlıyoruz” dedi. Aydın, bu 
çerçevede 2012 yıllında baş-
layan örme kumaş yatırımını 
tamamlayarak mobilya ve ya-
tak üreticilerine sunulduğunu 
belirtti.

“Sektörde
esas olan güvendir”
Güvenin sektörün olmazsa ol-
mazı ve ana misyonu olması 
gerektiğinin altını çizen Aydın 
şöyle devam etti: “Önümüzde-
ki yılların geçen senelere göre 
daha zor olacağı kesin. Bu ne-
denle daha hedef odaklı, daha 
akılcı stratejiler geliştirmeli ve 
müşterilerimiz ile daha yakın 
olmamız gerektiğini düşünü-
yorum. Global düşünerek ha-

reket etmeninin yanı sıra özel 
yerel  yaklaşımlar geliştirmeli 
ve bu yaklaşımları doğru yö-
netiyor olmalıyız.” Türkiye’nin 
halı ve tekstil sektörünü dünya 
çapında ileri taşıma manasın-
da uluslararası fuarlara katıl-
manın önemine vurgu yapan 
Aydın, “Bunun için gerçekleş-
tirilen EVTEKS fuarına ilave-
ten sonbaharda gerçekleştiri-
lecek olan HOMETEX fuarına 
Türkiye’nin de katılarak bunu 
geçekleştirebiliriz” şeklinde 
konuştu. Aydın, “Globalleşen 
ekonomik konjektürde ilgili 
pazarlara odaklanmak ve tüke-
ticilerin beklentilerini karşıla-
yacak yerel çözümler üretmek, 
etnik kültürü kucaklayacak 
çalışmalar üretmek ve 
yönetmek karşımıza en 
büyük engel olarak 
çıkıyor” dedi. Ali Ay-
dın Aydın Tekstil’i 
şu ifadelerle anlat-
maya devam etti: 
“Günlük yaşamın 
karmaşasında, hu-
zur bulduğunuz sı-

cak yuvanızda, modern ve kon-
forlu kumaşlarla, geleneksel 
kültürümüzü gelecek nesillere 
taşımaktayız. Sürekli gelişimi 
ve yeni fikirleri destekleyerek 
insanların yaşamını iyileşti-
recek ve konforunu artıracak 
çözümler üretmek zorundayız. 
Aydın Tekstil, deneyimli ve ino-
vativ ekibi ile günün modasına 
yön vererek, yeni tasarımlar 
geliştirmekte ve mekanlara 
yaşam enerjisi katan değerli 
müşterilerini hayalleri ile bu-
luşturmayı hedefliyor.”

Aydın Tekstil Genel Müdürü Ali Sami Aydın

PLATİN ÖDÜL
21.

Aydın Tekstil 
2012 yılında
cirosunda

% 15
büyüme kaydetti



AK-PA TEKSTİLPAKSA AKRİLİKP KORDSA GLOBAL 
PZORLUTEKS TEKSTİLPZORLU DIŞ TİCPSUNJÜT SUNİ JÜTPORTA ANADOLUP

YÜNSA YÜNLÜ SAN. PORMO YÜN İPLİKPORMO İTH. İHR.PÜNSA AMBALAJPTGS DIŞ TİCPKADİFETEKS MENSUCATP

BOSSA TİC.PKETS TEKSTİLPGAP GÜNEYDOĞU TEKSTİLPÜNVER TEKSTİLPDENİZ EKSPORT TEKSTİLPTORAMAN TEKSTİLPTEKSİS TEKSTİLPAYDIN 
MENSUCATP AYDIN TEKSTİLPKASAR VE DUAL TEKSTİlPİPEK İDROFİL PAMUKPYÜNTEKS TEKSTİLPCESUR AMBALAJPFLOKSER TEKSTİLPFLOKSER 
SAN.PKİPAŞ PAZARLAMAPPELSAN TEKSTİLPOĞUZ TEKSTİLPSEPA MENSUCATPDOĞAN TEKSTİLPSÜPER TEKSTİLPGSD DIŞ TİC.PHYOSUNG İSTANBUL 
TEKSTİLPIŞIL TEKSTİLPÜNTEKS BOYA BASKI APRE TEKSTİLPKERİM ÖRME KUMAŞ TEKSTİLPGÜLLE ENTEGRE TEKSTİLPALİZE PAZARLAMA 
TEKSTİLPEROĞLU GİYİMPERSUR TEKSTİLPTANRIVERDİ MENSUCATPKISMET TEKSTİLPKİPAŞ MENSUCATPDİNARSU İMALATPKARBEL TEKSTİLPPOLİMER 
PLASTİKPAKKON İPLİKPBAHARİYE MENSUCATPRİT EV TEKSTİLPBTD TEKSTİLPYAKAR TEKSTİLPASLANLI ULUSLARARASI TEKSTİLPBAHARİYE 
TEKSTİLP TOPKAPI İPLİKPERPA HAZIR GİYİMPÜNİVERSAL TEKSTİLPCOATS (TÜRKİYE) İPLİKPMİRAY TEKSTİLPÖZYURT TEKSTİLPCONFETTİ 
TEKSTİLPSMS ORME TEKSTİLPALMODO ALTUNLAR DIŞ. TİC. PALMODO ALTUNLAR TEKSTİLPBİRGİ BİRLEŞİK GİYİMPBOZTEKS İPLİKPARSEL 
TEKSTİLPÖZDOKU TEKSTİLPTÜRKMEN GRUPPBAYDEMİRLER TEKSTİLPCONFETTİ HALIPTUTARLAR TEKSTİLPGARANTİ İPLİKPMİGİBOY 
TEKSTİLPAYDIN ÖRMEP  ALTINYILDIZ MENSUCATPBAK-AY TEKSTİLPMAVİŞ TEKSTİLPDEPAR DERİ PLASTİKPDEPAR DERİ DIŞ. TİC.PUTG 
TEKSTİLPAYCAN TEKSTİLPATT TEKSTİLPÖNCÜ GRUPPTALEN TEKSTİL P TÜRKHAN TEKSTİLPÖZDOKUR TEKSTİLPPARMA MEFRUŞATPPUNTO 
TEKSTİLPPAN TEKSTİLPSARTEKS ÖRME KUMAŞ TEKSTİLPÖZ AKTEKS TEKSTİLPHARPUT TEKSTİLPDEM İPLİK VE TEKSTİLPKALE İPLİKPİLERİ 
GİYİMPNİL ÖRMEPSAKAA TEKSTİLP ERDEMOĞLUPŞİTEKS TEKSTİL DIŞ. TİC.PERDOĞDU TEKSTİLPŞİTEKS ŞİŞMANLAR TEKSTİLPAKFİL TEKSTİLP 

İPLİKSAN ISPARTA İPLİKPAKIN TEKSTİLPDİKTAŞ DİKİŞ İPLİKPÖRTEKS DERİ SUNİ DERİ TEKSTİLPHİVATEKS TEKSTİLPANKA TEKSTİLPKİPAŞ 
DENİMPVİTEKS TEKSTİLPHEFA POLİÜRETAN FLOK SUNİ DERİPTDC TEKSTİLPYÜNTEKSPCAN TEKSTİLPTEKSKO TEKSTİLPNTG TEKSTİLPTURAN 
TEKSTİLPUĞURTEKS TEKSTİLP AY-KAR TEKSTİLPBALTAŞ İÇ VE DIŞ TİC.PFİBERTEKS TEKSTİLPARZUM TEKSTİLPERTEK TEKSTİLPÖZCANLAR 
TEKSTİLPSULTAN TEKSTİLPÖZKAN-MERVE TEKSTİLPALTUN TEKSTİLPALTEKS BOYA VE KASARPHAKAN TEKSTİLPAZRA KUMAŞPDENİM 
KUMAŞÇILIKPSAMA TEKSTİLPVERONA EV TEKSTİLPTEKSTOP TEKSTİLPTEKBOY TEKSTİLPAKTEK GİYİMPİNTERTEKS GIDA TEKSTİLPEDPA 
TEKSTİLPFAYTEKS TEKSTİLPGÜLÇEK TEKSTİLPÇELİK TEKSTİLPAKMAN TEKSTİLPİSMET ÖRME VE TEKSTİLPTANTEKS BOYA APRE TEKSTİLPADA 
NAKIŞ DESEN DOKUMAPH.M.S TEKSTİLPBENTO BANTÇILIKPSER TEKSTİLPRANİA TEKSTİLPGÖK-BAY TEKSTİLPNAZAR İPLİK TEKSTİLPMERTÜL 
TEKSTİLPÇİZMECİ MENSPGÜRLE SUNİ DERİPŞIK MAKAS GİYİMPMEGAPLASTPPUNA TEKSTİLPKİLİM GRUBUPONEM TEKSTİLPHMS İÇ VE 
DIŞ TİCPKİLİM DIŞ TİCARETPMENZA MADENCİLİKPFİL MAN MADE TEKNİK TEKSTİLPKARAGÖZLÜLER TEKSTİLPKORTEKS MENS.PKILIÇ 
TEKSTİLPRİMTEKS ÖRMEPRIMTEKS DIŞ TİCARETPMA-BA TEKSTİLPLALE MEFRUŞATPEPENGLE TEKSTİLPMAYA İPLİKPHKM DIŞ TİC.
PYÜNCÜLER MEFR.PONEM DÖŞEMELİK KUMAŞPBEKTAŞ TEKSTİLPVİPPA TEKSTİLPAVRUPA TEKSTİLPAKINCILAR TEKSTİLPSİTEKS 
TEKSTİLPİNCİ PLASTİKPNAZ ÖRME KUMAŞ VE TEKSTİLPTURKUAZ TEKSTİLPSAVE TEKSTİLPTAHA MAĞAZACILIKPRAUF TEKSTİLPSER-BO 
TEKSTİLPMUSEL TEKSTİLPILSAN TEKSTİLPNEHİR TEKSTİLPMAÇİN TEKSTİLPAYBO TEKSTİLPBİG-BAGSAN ÇUVAL DİKİMPMEHMET ALİ 
KARAKURTPKÖSEOĞLU DIŞ TİC.PKUMAŞ DIŞ TİC.PNURYILDIZ TEKSTİL PDAPHNE DIŞ TİC.PYILDIRIMLAR PENYE KUMAŞ TEKSTİLPKİPAR 
TEKSTİLPDSD DERİ SANAYİCİLERİPEYMES TEKSTİL PTG TEKSTİLPROŞAN GİYİMPŞANTUK TEKSTİLPMEDİT TEKSTİLPBAYRAMLAR 
TEKSTİLPBERTEKS TEKSTİLPFARUK ARAS TEKSTİLPKARAHAN TEKSTİLPYÜCEL MENSUCATPPAŞA TEKSTİLPA.Ş.A DIŞ TİC.PTELASİS 
TEKSTİLPBCEYLAN TEKSTİLPŞENOVA TEKSTİLPSUTAPLASPYAKA TEKSTİLPRİBATEK TEKSTİLPFURNIFLOW MOBİLYAPBEFA 
TEKSTİLPCEVHER TEKSTİLPIŞIK KADİFE VE TEKSTİLPBOĞAZİÇİ MENS.PKOLOT TEKSTİLPDÖMEKS DÖŞEME MEFRUŞATPPİTEKS 
TEKSTİLPTFT DIŞ TİC.PBOMEN TEKSTİLPVATEKS TEKSTİLPIŞIK KADİFEPTANRIVERDİ DOKUMA APREPÖZEL TEKSTİLPKONAK TÜL 
PERDEPÖZEN MENS.BOYAPBETASAN BANT

TÜRKİYE’NİN 
guRuR Tablosu
Düzenlediği ödül töreniyle tekstilcilerin gurur tablosuna 
ortak olan İTHİB, 36 firmaya platin, 75 firmaya altın, 
128 firmaya gümüş, 432 firmaya ise bronz plaket vererek 
sektörün başarısını taçlandırdı.

36 firmaya Platin

75 firmaya Altın

128 firmaya Gümüş

432 firmaya Bronz


