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YÖNETİM KADROSU  / Managing Staff

Yönetim Kr. Bşk. / Chairman of the Board : Salih Annaç
Yönetim Kr. Bşk. Yrd. / Vice Chairman : Servet Annaç
Yönetim Kr. Bşk. Yrd. / Vice Chairman : Abdulkadir Annaç
Satış Md. / Sales Manager : Murat Ayhan
Muhasebe ve Finans Md. / Accounting Manager : Kenan Kaya

-ANN Otomotiv İnşaat Yön.Dan. Ltd.Şti.
-ANL Gıda ve Temizlik Maddeleri Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.

KALİTE BELGELERİ  / Certiications

GRUP ŞİRKETLERİ  / Group Companies

Ertuğrulgazi - 069 045 8563

VERGİ DAİRESİ  / Tax Administration

PERSONEL SAYISI  / Number Of Employes 100

KURULUŞ YILI  / Established In 1992

TİCARET SİCİLİ  / Trade Register 32379

Annaçlar Gıda ve Temizlik Mad.Mak.San.Tic.A.Ş.

Annaçlar ve Byann

ÜRETİM ALANI  / Production Field

Gıda ve Temizlik  / Food and Cleaning

Toptan gıda ürünleri ticareti
Toptan temizlik maddeleri ticareti
Depolama ve lojistik hizmetleri
Endüstri ve temizlik makineleri ticareti 

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ  / Products

TESCİLLİ MARKALARI  / Trademarks

Türkiye’nin bir çok ilinde hijyen ve temizlik sistemleri 
alanında oteller, restaurantlar, fast food ve catering 
şirketleri, fabrikalar, hastaneler, askeri kuruluşlar, 
okullar, üniversiteler, toptancılar, yiyecek ve içecek 
endüstrisine geniş ürün portföyü ile hizmet sunan 
ANNAÇLAR Türkiye’nin en büyük pazarlama, satış ve 
dağıtım şirketleri arasında bulunmaktadır. Amacımız 
daha iyi hizmet ve sistemler geliştirip bu gelişmeleri 
ülke ihtiyaçlarına uyarlayarak müşterilerimizin işlerini 
geliştirmek ve işlerinde gerçek kalitenin keyini yaşatmak. 
ANNAÇLAR çalışma prensiplerinden ve değerlerinden 
ödün vermeden, müşteri memnuniyeti odaklı çalışan, 
sürekli optimizasyonu düşünen, disiplinli çalışmasını 
benimsemiş ve  bu yolda yenilikler üretebilen ve gelişimin 
takipçisi olarak Türkiye’nin hizmet sektöründe önde gelen 
şirketleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Annaçlar Co. which serves in hygiene and cleaning 
supplies to great number of hotels, restaurants, fast food 
and catering companies, factories, hospitals, military 
establishments, schools, universities , and wholesalers, 
with a wide range of products in our country, is Turkey’s 
one of the biggest companies in marketing sales and 
distribution. Our aim is to develop better services and 
systems and apply these developments on the needs of our 
country in order to expand the businesses of our customers 
to make sure they work in a more carefree environment. 
Annaçlar is a company which does not make concessions 
on its business principles and values. Customer satisfaction 
and optimization is very important. We are one of the 
leading companies of Turkey since we have an adapted 
discipline and we generate innovations in order to fallow 
the changing developments in the service sector.

Adres  / Address: Papatya Sk. No: 14 DOSAB / BURSA Telefon / Phone: +90 224 261 28 10 Faks / Fax : +90 224 261 28 20
web: www.annaclar.com.tr

ISO 9001: 2000, HACCP

Wholesale trade in food products
Wholesale trade of cleaning agents
Warehousing and logistics services
Cleaning machines for industrial and trade


