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YÖNETİM KADROSU  / Managing Staff

Yönetim Kr. Bşk. / Chairman of the Board : Yusuf Sökücü
Genel Md. / General Manager : Cabir Sökücü
Muhasebe Md. / Accounting Manager : Filiz Karaburun
Dış Ticaret Md. / Foreign Manager : Sevcan Ulusum
Pazarlama Md.  / Marketing Manager : Harun Sökücü

Ev Tekstili  / Home Textile

ÜRETİM ALANI  / Production Field

KALİTE BELGELERİ  / Certiications

İptaş A.Ş., Şehristan LTD ŞTİ.

GRUP ŞİRKETLERİ  / Group Companies

Havlu - Bornoz Ev Tekstili Towels - Bathrobes Home Textile

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ  / Products

Ertuğrulgazi - 778 001 4294

VERGİ DAİRESİ  / Tax Administration

PERSONEL SAYISI  / Number Of Employes 125

KURULUŞ YILI  / Established In 1986

TİCARET SİCİLİ  / Trade Register 25900

Erguvan / Bezistan

TESCİLLİ MARKALARI  / Trademarks

Sökücüler Tekstil San.Tic.A.Ş.

Şirketimiz, Sökücüler Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
adı altında 1986 yılında Bursa’da kurulmuştur. 
Tekstil sektöründe 26. yılını geride bırakan irmamız 
Bursa ve Denizli’deki fabrikalarında hızla büyüyen 
teknoloji ile kendini sürekli yenileyerek üretim 
kapasitesini arttırmıştır. Kurulduğu günden 
bu yana müşteri memnuniyetini ve kaliteyi ön 
planda tutan irmamız en iyi hizmeti verebilmek 
için sürekli kendisini geliştirmektedir. Ürünlerini 
jakarlı ve armürlü olarak üreten irmamız %80 
ihracat oranı ile yurtdışı pazarda etkin bir konuma 
sahiptir. Ayrıca promosyon ve otel sektörlerinde 
de müşterilerinin talepleri doğrultusunda üretim 
yapmaktadır. Tekstil sektöründeki tecrübesi ile 
yoluna devam eden Sökücüler Tekstil Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. sektörün lokomotii olmaya devam 
edecektir.

Our company is established in Bursa under the name 
of Sökücüler Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. in 1986. 
Our company, completed its 26th year in the textile 
sector, has increased its production capacity of its 
factories located in Bursa and Denizli by adapting 
itself continuously to the state of the art technology. 
Our company gives particular importance to customer 
satisfaction and quality since its establishment and 
improves itself constantly in order to provide the 
best service. Products of our company are jacquard 
and dobby weaves, and our company has an eicent 
position in the foreign market with its exportation rate 
of 80%. Additionally production is made in line with 
the demands of its customers in the promotion and 
hotel sectors. Sökücüler Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
proceeds on its way by means of its broad experience 
in the textile sector and shall continue to be the leader 
in the sector.
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