Yedikardeş Tekstil San.Tic.A.Ş.
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
Yedikardeş Pazarlama - Tedarikçim

TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
ÜRETİM ALANI / Production Field
Tekstil (Boya, Apre)
Textile (Dyeing, Finishing)

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
Polyester, modiied polyester
(Cationic), acrylic, viscose,
nylon, acetate, and lycra and
jacquard constructions of these
in fabrics

Polyester, modiied polyester
(Cationic), acrylic, viscose,
nylon, acetate, and lycra and
jacquard constructions of
these in fabrics

KURULUŞ YILI / Established In

1988

PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

90

KALİTE BELGELERİ / Certiications
TİCARET SİCİLİ / Trade Register

27974/37124

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration
Uludağ - 946 001 7501

YÖNETİM KADROSU / Managing Staff
Yönetim Kr. Bşk. / Chairman of the Board
Yönetim Kr. Bşk. Yrd. / Vice Chairman
İşletme Md. / Operation Manager

1988 yılından bu yana gelişen teknoloji ile
birlikte kendini sürekli yenilemiş ve alanındaki
yeniliklere ayak uydurmayı başarmıştır. Kontini
yıkama, kasar, sanfor, 2 adet ram makinesi ve
kalender işlemleri fason olarak uygulamaktadır.
Kullanılan her türlü kimyevi madde ve malzeme,
ekolojik içerikleri, uluslararası standartlara
uygunluğu ve irmamız bünyesindeki mamul kumaş
test laboratuarı ile ihracat çalışan irmalar için tercih
sebebi olmaktadır. Üretimde dörtlü sorumluluk
anlayışı olan Kalite- Güven- Titizlik ve Serviste tam
zamanlama ilkesini benimseyen irmamız, tecrübeli
teknik elemanları ve deneyimli insan kaynakları
desteği ile fason boya üretiminde hedelerini
gerçekleştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürerek
yatırımlarını bu yönde planlamaktadır.

: Ali R. Yedikardeş
: Cengiz Yedikardeş
: B. Betül Özkan

Yedikardeş Textile had constantly renewed
itself since it was established in 1998. In our
facilities, we do custom manufacturing on all
kinds of %100 Polyester – Nylon- Viscose or
mixed quality fabrics with demanded colors
and variants. All chemical substances and
equipments we utilize are ecological and it the
world standards. Our irm which adapts the 4
responsibilities of the business; Quality-TrustAccuracy and Service, gives no concessions
on any of these principles, and continues its
investments on giving irst class services in
custom dyeing with its experienced technical
staf and human resources.
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