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YÖNETİM KADROSU  / Managing Staff

Yönetim Kr. Bşk. / Chairman of the Board : İbrahim Yavaş
Yönetim Kr. Bşk. Yrd. / Vice Chairman : Hilmiye Yavaş
İhracat ve İthalat Md. / Export&Import Manager : Mine Yavaş

ÜRETİM ALANI  / Production Field

Dokuma, boya, baskı, apre 
Woven fabrics, dyeing, printing and sizing fabric

KALİTE BELGELERİ  / Certiications

GRUP ŞİRKETLERİ  / Group Companies

Fason boya, giyimlik fantazi 
kumaş, polyester pamuk, 
viskon, naylon ve likra karışımlı 
kumaş üretimi.

Style dye, fantasy fabric for 
dressing, polyester cotton, 
viscose, nylon, and fabric 
production with lycra.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ  / Products

VERGİ DAİRESİ  / Tax Administration

PERSONEL SAYISI  / Number Of Employes 4

KURULUŞ YILI  / Established In 1986

TİCARET SİCİLİ  / Trade Register 25320/34559

TESCİLLİ MARKALARI  / Trademarks

İbaş Tekstil Gıda San.Tic.A.Ş.

1986 yılında kurulan irmamız giyimlik fantazi 
kumaş üretmekte ve fason boya, baskı, apre 
işlemlerinde müşterilerine hizmet vermektedir. 
Ürünlerini yurt içinde fantazi giyimin seçkin 
konfeksiyon irmalarına ve yurt dışına başlıca 
Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, 
Belçika, Rusya, Ukrayna, İran ve Amerika’ya 
pazarlayan irmamız kaliteden ödün vermeden 
ürün çeşitlemeleriyle faaliyetine devam etmekte 
ve müşteri memnuniyetini daima ön planda 
tutmaktadır. Kalitemiz, siparişlere hızlı cevap 
verebilme kaabiliyetimiz, iyat ve yatırımlarımız 
irmamızın daha uzun yıllar ülkemizin seçkin 
irmaları arasında yer almasını sağlayacaktır.

Our company was established in 1986. 
It produces fantasy fabric and custom 
manufactured dye and fabric printing, sizing to 
its customers. Our products are being marketed 
domestically to the outstanding clothing irms 
and also to the foreign companies mainly in 
Germany, Greece, Bulgaria, Romania, Belgium, 
Russia, Ukraine, Iran, USA without giving any 
compensation in its quality with its increasing 
product variety and it gives priority to customers 
satisfaction. Our quality, and ability in ordering 
back, our price and investment provide us take 
place among outstanding irms in our country 
for a long time.

Adres  / Address: Orkide Cd. No: 9 DOSAB / BURSA  Telefon / Phone:  +90 224 261 00 62 Faks / Fax :+90 224 261 00 69
web: www.ibastekstil.com

İbaş, Himay


