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 Menderes Tekstil San. ve Tic. Anonim Şirketi  

Yönetim Kurulu’na, 

  

Bağımsız Denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Menderes Tekstil Sanayi ve Tic. Anonim 

Şirketi ve Bağlı Ortaklığının (“Grup”) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan yıllık faaliyet 

raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu‟nun değerlendirmelerinin ve 

açıklamalarının bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup 

olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.  Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun „‟Şirketlerin 

Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe‟‟ uygun olarak 

hazırlanması Şirket Yönetimi‟nin sorumluluğudur. Bağımsız inceleme yapan kuruluş olarak 

üzerimize düşen sorumluluk yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız 

incelemeden geçmiş ve 5 Mart 2014 tarihli inceleme raporuna konu olan konsolide finansal 

tablolar ve dipnotlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin görüş bildirmektir. 

  

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu („‟TTK‟‟) uyarınca yürürlüğe konulan  yıllık 

faaliyet raporu  hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal 

bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında 

elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul 

güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir. 

  

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak 

oluşturduğuna inanıyoruz. 

  

Görüş 

  

Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim 

Kurulu‟nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Menderes Tekstil San. Ve Tic. Anonim Şirketi‟nin 

Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir . 

  

 Birleşim Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

   

Ergun Şenlik 

Sorumlu Ortak Başdenetçi 

  

İstanbul, 05 Mart 2014 

 

 

Mecidiye Mah. Mehmet Akfan Sk.  No:57/1 Koşuyolu-Kadıköy-İST 

  Tel: 216 340 72 55-57 Fax: 216 340 72 56 http://www.bbdenetim.com 

             Associate Partner:   HAZLEMS FENTON Chartered Accountants London-England 

 

  

  
  

http://www.bbdenetim.com/
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DEĞERLİ ORTAKLARIMIZ, 
  
Mesajıma, Yönetim Kurulumuzun  bugün toplanan olağan genel kurulu toplantısının 
Şirketimiz ve ortaklarımız açısından başarılı geçmesi temennileriyle  başlamak 
istiyorum. 
 
2013 yılı gerek Ülkemiz gerekse ABD başta olmakta üzere tüm Avrupa Ülkeleri itibariyle 
ekonomik açıdan zorlu sosyal çalkantılarla dolu bir yıl oldu. 2012 yılında ekonomide 
“yeniden dengelenme” politikası ile birlikte beklentilerin altında yüzde 2,2 büyüyen 
Türkiye ekonomisi 2013 yılının ilk yarısında yurt içi talebin katkısıyla yüzde 3,7 büyüdü. 
Bu dönemde zayıf küresel talebe bağlı olarak yatay seyir izleyen ihracat nedeniyle dış 
talebin büyümeye katkısı giderek azalırken iç talebin katkısı artmaya başlamıştır.  
 
Fed’in genişletici para politikasından çıkış stratejisine yönelik belirsizlikler, bölgemizde 
artan jeopolitik gerginliklere bağlı olarak finansal risk algısının artması, sermaye 
hareketlerindeki oynaklık ile kurun ve faizlerin yükselmesi büyüme göstergelerini 
olumsuz etkilemiştir. Ancak güçlü istihdam verileri, sanayi üretimindeki yükseliş trendi, 
tüketici güveni, toplam krediler gibi bazı göstergelerin güçlü seyri büyüme görünümüne 
ilişkin iyimser işaretler vermektedir. Bu çerçevede 2013 yılında Türkiye ekonomisinin 
yüzde 4’e yakın bir oranda büyümesi beklenmektedir.  
 
2012 yılında yüzde 6,2 ile son 44 yılın en düşük seviyesine gerileyen TÜFE, 2013 yılının 
ilk sekiz ayında işlenmemiş gıda ve tütün ürünleri fiyatlarındaki artış ve Türk Lirasındaki 
değer kaybı nedeniyle hedefin üzerinde yüzde 8 civarında seyretmiştir  
 
Türkiye ekonomisinin, 2014 yılında yüzde 4 oranında büyümesi hedeflenmektedir. 
İstihdam yaratma kapasitesi, düşük bütçe açığı, düşük kamu borç yükü, sağlam 
bankacılık sektörü,ihracat piyasalarının çeşitlendirilmesi ve esnek kur sistemi kısa ve 
orta vadeli perspektifte büyümeyi destekleyici ve dış şoklara karşı Türkiye ekonomisini 
daha dirençli kılan faktörler olarak göze çarpmaktadır.  
 
Dünya ekonomisi açısından ise 2013 yılı ekonomide toparlanmanın ılımlı bir seyir 
izlediği yıl olmuştur. Bu dönemde ABD potansiyelin altında büyürken Avro Bölgesi’nde 
uzun süreli durgunluğun ardından sınırlı bir toparlanma görülmüştür. Gelişmekte olan 
ülkelerde ise büyüme yavaşlamış, sermaye hareketlerindeki oynaklığa bağlı olarak 
finansal kırılganlıklar artmıştır. 2012 yılında beklenenin altında bir performansla yüzde 
3,2 büyüyen küresel ekonominin 2013 yılında yine beklenenin altında bir performansla 
yüzde 2,9 oranında büyümesi beklenmektedir . 
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Bu görünüm içerisinde Şirketimiz hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında başarılı 
bir yıl geçirmiştir. Üretim tesislerimiz dünya markalarının üretim üssü olarak rağbet 
görmeye devam etmiş yapmış olduğumuz modernizasyon ve kapasite artışı yatımlarıyla 
toplam ciromuz bir önceki yıla göre % 18 oranında artarak 481 Milyon TL na  ulaşmıştır. 
 
Yine İştiraklerimizde 2013 yılını hedefler doğrultusunda tamamlamıştır. Detayları 
bağımsız denetim raporunda yer aldığından şunu ifade etmekle yetinelim. Özellikle 
İzmir, Aydın Manisa, Denizli illerinde 20 sabit 4 mobil araçla araç muayene hizmeti 
verdiğimiz Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş ‘miz 32  Milyon TL ticari 
kara ulaşmıştır. Menderes Tekstil Pazarlama, Akça Enerji gibi konsolidasyon 
kapsamındaki şirketlerimiz de gerek yatırım hedefleri açısından gerekse satış ve karlılık 
açısından başarılı sonuçlar elde etmişlerdir.  
 
Sonuç olarak 2013 yılı konsolide net dönem karımız yaklaşık 26 Milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
2014 yılında da modernizasyon ve kapasite artışına yönelik yatırımlarımız devam edip 
250 milyon ABD Dolarının üzerinde bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Artan ciromuza 
paralel karlılığımızın da artacağını düşünüyoruz. 
 
2014 yılının Ülkemiz ve Şirketimiz açısından başarılı geçmesi temennisiyle genel 
kurulumuza çalışmalarında başarılar dilerim. 
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
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G e n e l   B i l g i l e r 
 
Rapor Dönemi  
01.01.2013 – 31.12.2013 
 
Şirketin Unvanı  
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi  
 
Kayıtlı Sermayesi 
250.000.000 TL 
 
Ödemiş Sermayesi 
250.000.000 TL 
 
Ticaret Sicil Numarası  
İzmir        : Born/10464    Mersis No: 7936221381556176 
Sarayköy : 633                  Mersis No: 0614006622000018 
 
Şirket Merkezi 
Üniversite Caddesi No:84 Bornova - İzmir 
Akça Holding Anonim Şirketi’nin merkezi olan bu adres grup şirketleri arasındaki 
koordinasyonun daha etkin sağlanması maksadıyla şirket merkez adresi olarak da 
kullanılmaktadır. 
  
Merkez İletişim Bilgileri 
Tel: 0.232.435 05 65 (5 Hat)     Faks: 0.232. 486 49 67 
  
Şirketin Şubeleri 
Sarayköy Şubesi : Cumhuriyet Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Nı:242 
Sarayköy-Denizli adreste bulunan Sarayköy Şubesi aynı zamanda üretim tesislerinin 
de bulunduğu adrestir.  
 
İletişim Bilgileri 
Tel: 0.258. 429 12 12       Faks: 0.258.429 12 30      Web Site: www.menderes.com 
 
İşlem Gördüğü Borsa  
Borsa İstanbul A.Ş. BİST 
 
Borsaya Kote Olduğu Tarih ve İşlem Sembolü 
2000 Yılı / MNDRS 
 
Bağımsız Denetim Şirketi 
Birleşim Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Adres: Mehmet Akfan Sokak No:57 Koşuyolu-İstanbul 
Tel & Faks : 0.216.340 72 55    0.216.340 72 56 

http://www.menderes.com/
http://www.menderes.com/
http://www.menderes.com/
http://www.menderes.com/
http://www.menderes.com/


Akça Grubu 

Ev Tekstili ve Yardımcı Ürünler 

«Nevresim/Uyku Seti/Yatak Örtüsü/Çarşaf» 

«Top Fuse/Astar/Tela» 

 

 500 dönüm alan üzerine kurulu tam entegre 7 üretim tesisi 

 3.806 kişi çalışan 

 197 milyon USD ihracat  

 

 

 SNT ürünü Tela ve Top Fuseler ile Türk Pazarından %80 lik pazar hakimiyeti 

 69 milyon TL Ciro 

 

 İç pazara yönelik Mağazalar Zinciri 

 E-Ticaret 

 

Tarım Ürünleri, Kuru Meyve /  Yaş Sebze 

«Kuru Üzüm/Kuru İncir/Kuru Kayısı/İncir Ezmesi» 

 

• Manisa/Aydın/Mersin de toplam 70 dönüm alan üzerinde kurulu 3 üretim tesisi 

• 1.000 kişi çalışan 

• 65 milyon USD ihracat 

 

• «Salkım Domates» 

• 197 dönüm alan üzerinde kurulu modern Sera 

• 6,5 milyon TL ciro 
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Enerji 

«Jeotermal» 

  

• 44 milyon TL Yatırım Harcaması 

• 14 Jeotermal  Kuyu (Tamamlanan 10 Kuyu) 

• 29 MW (25+4) enerji gücüne sahip 2 santral projesi 

 2014 yılı içerisinde 4 MW Tosunlar Santrali için üretim startı 

 

 

 

«Rüzgar Enerjisi» 

 

• 30 Milyon EURO luk Yatırım  

• 30 MW (10+20) gücünde 2 santral projesi 

• 2014 yılı içerisinde 10 MW lık Santralin montajı 

 

 

 

 

Araç Muayene 

 

• Tüv-Türk’ün en büyük İş Ortağı 

• 2027 yılına kadar işletim hakkı 

• 4 İlde , 20 Sabit, 4 Gezici İstasyon 

8 Menderes Tekstil A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu 

Akça Grubu 
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K u r u m s a l   Y ö n e t i m   İ l k e l e r i n e  U y u m 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararına uygun 
olarak şirketimiz tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensipler 
uygulanmıştır. 
  
PAY SAHİPLERİ 
Şirketimizde; yatırımcılarla ilişkiler Mali İşler bünyesinde Mehmet TAHRAN tarafından 
yürütülmektedir. Pay sahiplerinin gerek telefonla, gerek yazılı her türlü soruları 
cevaplandırılmaktadır.  
 
MENFAAT SAHİPLERİ 
Şirketimiz ile ilgili tüm menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren tüm hususlarda basın yayın 
organları, internet sitesi ve özel durum açıklamaları ile bilgilendirilmektedir. 
 
KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 
Şirketimiz bünyesinde gerçekleşen tüm gelişmeler pay sahiplerine ve kamuya Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili tebliği 
çerçevesinde yapılmaktadır.  
 
Şirketimiz tarafından 2013  yılı içerisinde 8’i özel durum açıklaması olmak üzere KAP ‘ta 
toplam 37 bildirim yapılmıştır. Şirketimize ait periyodik mali tablolar, yıllık faaliyet 
raporları, tarihçemiz, vizyon ve misyonumuz, özel durum açıklamalarımız 
www.menderes.com adresli internet sayfamızda  sürekli güncellenmek suretiyle yer 
almaktadır. 
 
İnternet sayfası vasıtası ile hissedarlarımızla sürekli iletişim içinde olmak amaçlamıştır. Bu 
web sayfasında tutarsız ve eksik bilgi yer almamakta, yayımlanan bilgiler yürürlükteki 
mevzuat çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve tutarlı olarak yer almaktadır. 
 

Ş i r k e t  P o l i t i k a l a r ı m ı z  
 
Vizyonumuz:  
"Tüm dünyaya uluslararası geçerliliği olan yenilikçi yönetim ve denetim sistemleri ile 
birlikte birinci kalite ürün üretmek." 
 
Misyonumuz:  
"Ev tekstili sektöründe en iyi olmak."  
 
Bunu gerçekleştirmek için;   

 Koşulsuz müşteri memnuniyeti,   
 Teknolojik gelişmeleri yakından takip ve uygulama,   
 Üstün kalitede üretim,   
 Sürekli yeni desen tasarımı,   
 İyi yetişmiş işgücü,   
 Çevreye ve insana saygı                         

   ilkeleri doğrultusunda çalışmaktır. 
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Kalite Politikası:  
Kalitede öncü olarak, en üst düzeyde müşteri tatminini 
sağlamak. Takım ruhu ve sürekli gelişim ile ilk seferde 
doğru üreterek, şirket kaynaklarını verimli ve etkin 
kullanmak. Çalışanların gelişmelerini ve tatminini en üst 
düzeyde sağlayarak, çevre ve insan faktörlerine saygılı 
üretim yapmak.  

Çevre Politikası:  
Sanayi üretimi yapmanın doğal sonucu olarak, havaya, 
suya, toprağa ve toprak altına şu anda ve gelecekte 
geçici veya kalıcı herhangi bir etkide bulunmadan, 
sadece ülke yasaları ile değil, uluslar arası normlara da 
uyarak üretim yapmak.  

Üretim Politikası:  
Müşteri isteklerini zamanında ve eksiksiz yerine 
getirmek için, teknolojik gelişmeleri yakından 
takip ederek, dünya standartlarında üstün kalite 
ile üretim yapmak.  

İhracat Politikası:  
En üst düzeyde müşteri tatminini sağlamak, 
tüm dünyanın önde gelen şirketlerine 
ihracat yapmak. Menderes markasını 
dünyada bilinir kılmak 

 İnsan Kaynakları Politikası:  
Tekstil sektöründe en nitelikli insan gücünü çekmek, geliştirmek ve 
kalıcılığını sağlamak. İnsan Kaynakları yönetimini, çağın gereklerine 
uygun, en etkin şekilde uygulayarak şirket hedeflerini desteklemek. 
Çalışanların kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini ortaya 
koyabilmesi için gereken ortamı hazırlamak.  
 
Şirketin çalışan sayısı 3.806 kişidir. Eleman alım politikasında 
mesleki yeterlilik ilk sırada yer alırken ara elemanlarda meslek 
okulu mezunları tercih edilmektedir. Üretim aşamasındaki kalitenin 
sürekliliğini sağlamak amacıyla da periyodik aralıklarla mesleki 
eğitimler verilmektedir. Bunun yanı sıra çalışanların moral ve 
motivasyonunu üst düzeyde tutmak ve bir aile ortamı oluşturmak 
maksadıyla aşağıdaki sosyal ve sportif faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir. 
 
31.12.2013 tarihi itibariyle Kıdem tazminatı yükümlülüğü 6.392.684 
TL dır. 
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Grubu MENDERES A.Ş. Hisse Adedi TL Tutarı Oran % 

A Akça Holding A.Ş. 899.900 8.999,00 0,004 

B Akça Holding A.Ş. 11.419.905.433 114.199.054,33 45,680 

A Osman Akça A.Ş. 3.650.000 36.500,00 0,015 

B Osman Akça A.Ş. 52.854.092 528.540,92 0,211 

A Rıza Akça 1.725.050 17.250,50 0,007 

B Rıza Akça 208.030.638 2.080.306,38 0,832 

A Dilek Göksan 2.725.050 27.250,50 0,011 

B Dilek Göksan 204.799.598 2.047.995,98 0,819 

A Erbil Akça 1.000.000 10.000,00 0,004 

B Erbil Akça 117.244.870 1.172.448,70 0,469 

B Ahmet Bilge Göksan 2.231.032 22.310,32 0,009 

B Cemal İpekoğlu 1.041.148 10.411,48 0,004 

B Ali Atlamaz 1.041.148 10.411,48 0,004 

B İ.M.K.B.İşlem Gören (Halka Açık Kısım) 12.982.852.041 129.828.520,41 51,931 

    25.000.000.000 250.000.000,00 100,00 

S e r m a y e  Y a p ı s ı  

 
 
Sermayenin Hissedarlar Arasındaki Dağılımı ve Payların Oy Hakları 

 

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup diğer payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut 
imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni  imtiyazlı pay çıkarılamaz. Her 
bir payın bir oy hakkı vardır.  
 
Sermayenin % 10’undan Fazla Paya Sahip Hissedarlar aşağıdaki gibidir. 
 
 



Y ö n e t i m  K u r u l u   
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Rıza Akça : Yönetim Kurulu Başkanı 
1958 Alaşehir doğumlu olan Sn.RIZA AKÇA İzmir Türk 
Kolejinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 
atılmış, grup şirketlerinin tamamında aktif görevlerde 
bulunup tecrübe edindikten sonra yönetim kurulunda 
görev almıştır. 2000 yılında şirketin kurucusu Sn.Osman 
Akça’nın vefatından sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini devralan Sn.AKÇA evli ve 3 çocuk babası olup 
İngilizce bilmektedir. 

Ahmet Bilge Göksan : Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
1959 Ankara doğumlu olan Sn. AHMET BİLGE GÖKSAN 
Ortadoğu Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra  
1985 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak gruba katılmıştır. 
Evli ve 2 çocuk babası olan Sn.GÖKSAN  iyi derecede İngilizce 
bilmektedir. 

 

Cemal İpekoğlu : Yönetim Kurulu Üyesi 
1968 İstanbul doğumlu olan Sn.CEMAL İPEKOĞLU Ankara 
Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olup, 10 yıl Maliye 
Bakanlığında Hesap Uzmanlığı görevinde bulunmuştur. 
2000 yılında bu görevinden ayrılarak Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak gruba katılmıştır. Yeminli Mali Müşavir 
unvanı da bulunan Sn.İPEKOĞLU İngilizce bilmekte olup 
evli ve 2 çocuk babasıdır. 

Ali Atlamaz : Yönetim Kurulu Üyesi 
1958 Buldan doğumlu Sn.ALİ ATLAMAZ Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun 
olduktan sonra bir süre Mali Müşavirlik mesleği 
sürdürmüş 1984 yılında Mali İşler Müdürü olarak 
Menderes Tekstil Aş. ailesine katılmıştır. 1995 yılında 
Genel Müdürlük görevine getirilen Sn.ATLAMAZ bu 
görevin yanı sıra 2000 yılında da yönetim kurulu 
üyeliğine atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce 
bilmektedir.  
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Altan Koçer : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
1954 Emirgan doğumlu olan Sn.ALTAN KOÇER Ankara İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi  Ekonomi Maliye Bölümünden 
mezun olduktan sonra Vakıflar Bankası T.A.O. da Uzman 
Yardımcısı olarak iş hayatına atılmıştır.  Şube Müdürlüğü ve 
diğer çeşitli kademelerdeki görevlerini başarı ile ifa eden 
Sn.KOÇER Bankanın Teftiş Kurulu Başkanlığından sonra 1998-
2002 döneminde Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü ve 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ifa etmiştir. 2012 yılında 
Menderes Tekstil A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine 
atanan Sn.KOÇER evli ve 2 çocuk  babası olup İngilizce  

bilmektedir. 

Kemal Zabunoğlu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
1956 Alaşehir doğumlu olan Sn.KEMAL ZABUNOĞLU 
İzmir Özel Türk Kolejinden mezun olduktan sonra 
hissedarı olduğu Kula Maden Suyu fabrikasında yönetici 
olarak iş hayatına atılmıştır.  2012 yılında  Menderes 
Tekstil A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanan 
Sn.ZABUNOĞLU evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce  
bilmektedir. 

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE  SAĞLANAN MALİ HAKLAR 
 
Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak haklar Şirket Ana Sözleşmesine göre Genel Kurul 
da kararlaştırılmaktadır. 29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 
karara göre Yönetim Kurulu Üyelerine aşağıdaki ücretler ödenecektir. 
 
• Yönetim Kurulu Başkanına yıllık brüt 15.000 TL 
• Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık brüt  12.000 TL 
 
• Yönetim Kurulu üyelerine ve üst yöneticilere borç para verilmemekte, kredi 

kullandırılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet ve benzeri teminatlarda 
verilmemektedir. 

• 2013 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı, Prim, Yolluk, Ödenek adı 
altında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.  
 

• Yönetim Kurulu Üyelerinin kendisi veya başkası adına Şirketle yaptığı ve rekabet 
yasağı kapsamındaki  herhangi bir faaliyetleri bulunmamaktadır. Ayrıca bu husus 
ile ilgili hiçbir hukuki işlem olmamıştır.  
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D i ğ e r  Ü s t  Y ö n e t i c i l e r  

Kadri Işılay: İplik Dokuma Fabrikası Müdürü  
1957 doğumlu olan Sn.IŞILAY, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü mezunudur. 
Menderes Tekstil Aş ne 1998 yılında 17 yıllık bir tecrübe birikimiyle katılmıştır. Evli ve 2 
çocuk babasıdır.   
 

Turhan Avdan: Terbiye Fabrikası Müdürü  
1958 doğumlu olan Sn.AVDAN, İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi mezunudur. 1995 
yılından bu  tarafa Menderes  Tekstil A.Ş. ‘de Terbiye Fabrika Müdürlüğü görevini 
yürütmekte ve İngilizce bilmektedir. Evli 2 çocuk babasıdır. 
 
Yusuf Güngör: Desen Gravür Müdürü 
1967 Doğumlu  olan Sn.GÜNGÖR   Türkiye ‘nin önde gelen tekstil kuruluşlarında  10  yıl  
çalıştıktan  sonra, Eylül 1998 ‘te  Menderes  Tekstil A.Ş. de  Desen  ve Gravür Müdürü 
olarak  göreve  başlamıştır. Sn. GÜNGÖR İngilizce bilmekte olup, Evli ve 2  çocuk babasıdır. 
 
Mehmet Özdemir: Makine ve Enerji Müdürü 
1952 doğumlu olan Sn.ÖZDEMİR İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
mezunudur. 25 yıllık tecrübe ile 1996  tarihinde Menderes  Tekstil  A.Ş. ne katılmıştır. Sn. 
ÖZDEMİR  İngilizce  bilmekte olup Evli 3  çocuk babasıdır. 
 
Murat Aktaş: Satın Alma Müdürü 
1971 doğumlu olan Sn.AKTAŞ Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya bölümü 
mezunudur. 1995 yılında Menderes Tekstil A.Ş .nde göreve başlayan Sn.AKTAŞ İngilizce  
bilmekte olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır. 
 
Ali Rıza Kut: Bilgi İşlem Müdürü 
1954 doğumlu olan Sn.KUT Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yöneylem Araştırması Bölümü 
mezunudur. 16 yıllık bir tecrübe ile 1996 yılında Menderes  Tekstil  A.Ş. ’de Bilgi İşlem 
Müdürü olarak görev  yapmaktadır. Sn. KUT İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 
 
Mehmet Alptekin: İnsan Kaynakları Müdürü 
1955 doğumlu olan Sn.ALPTEKİN Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü 
mezunudur. 11 yıllık iş tecrübesi ile 1996 tarihinde Menderes  Tekstil  A.Ş. de göreve 
başlamıştır. Sn.ALPTEKİN İngilizce bilmektedir 
 
Koray Kaplan: Planlama Müdürü 
1970 doğumlu olan Sn.KAPLAN 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 
mezunudur. 1995 yılından Menderes  Tekstil  A.Ş. ne katılan Sn. KAPLAN 1999 yılında 
Planlama Müdürlüğü’ne atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır 
 
Mehmet Tahran: Muhasebe Müdürü 
1952 doğumlu olan Sn.TAHRAN Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 5 yıllık 
mesleki tecrübe ile Muhasebe Şefi olarak göreve başladığı Menderes Tekstil A.Ş. de 1990 
yılından beri Muhasebe Müdürü olarak  görev  yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır. 
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Özcan Salihoğlu: Konfeksiyon Müdürü 
1962 doğumlu olan Sn.SALİHOĞLU, Varna Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunudur. 
1989 yılında Bulgaristan dan gelerek  Türkiye’ye yerleşmiş ve Tekstil sektöründe 
mesleğini icra etmiştir. 2000 yılından bu tarafa Menderes Tekstil’de Konfeksiyon Fabrika 
Müdürlüğü görev yapmaktadır. Sn.SALİHOĞLU  Evli ve 2 çocuk babasıdır.  
 
İlknur Elmastaş: İhracat Müdürü 
1970 doğumlu olan Sn.ELMASTAŞ Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümü 
mezunudur. 4 yıllık iş tecrübesi ile 1997 ‘de Menderes Tekstil Aş.ne katılmıştır. Almanca 
ve İngilizce bilen Sn.ELMASTAŞ Evli ve 2 çocuk annesidir. 
 
Özcan Öztürk: Kalite Kontrol Müdürü 
1963 doğumlu olan Sn.ÖZTÜRK Sofya Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümü 
mezunudur. 1995 yılında Menderes Tekstil Aş. katılmış olan Sn.ÖZTÜRK İngilizce bilmekte 
olup, Evli ve 1 çocuk babasıdır. 
 
İlker Ertuna: Kalite Güvence Müdürü 
1969 doğumlu olan Sn.ERTUNA, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği 
bölümü mezunudur. olan 1998 de Menderes Tekstil AŞ. ne katılan Sn.ERTUNA İngilizce 
bilmekte olup Evli ve 1 çocuk babasıdır.k babasıdır 

 
 
                                         Menderes Tekstil 1984 yılında Denizli-Sarayköy'de kuruldu.  
 
Ev tekstil ürünleri üreten Menderes Tekstil de üretim; yaklaşık olarak 258.000 m2 si 
kapalı olmak üzere toplam 500.000 m2 alan üzerinde kurulu aşağıda sıralana 7 modern 
tesislerde entegre bir şeklide gerçekleşmektedir. 31.12.2013 itibariyle Menderes Tekstil 
de çalışan sayısı 3.806 Kişidir.   
 
 1- İplik Fabrikası 
 2- Dokuma Fabrikası 
 3- Örgü Fabrikası 
 4- Desen ve Şablon Fabrikası 
 5- Baskı ve Boya Fabrikası 
 6- Tela ve Astar Fabrikası 
 7- Konfeksiyon Fabrikası 
 
İplik, Dokuma, Örgü, Desen-Şablon,  Baskı-Boya, Astar-Tela ve Konfeksiyon olmak üzere 7 
üretim tesisinden oluşan entegre kuruluşudur. 2000’li yıllarda, Türkiye'nin kalkınma 
sürecinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları ile ülkemizin saygın ve güçlü kuruluşlarından 
biri olmuştur.  
Üstün teknolojisi ve üretimde gerçekleştirdiği yüksek kalite ile her yıl ihracat rakamlarını 
artıran Menderes Tekstil, bugün ev tekstilinde Avrupa'nın en modern ve en büyük 
entegre tesisi olmuştur. 
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Ürünlerimiz 
Menderes Tekstil'in ürünleri arasında %100 pamuklu dokuma ve örgü kumaşları, polyester 
ve pamuk karışımı kumaşlar, perdelik kumaşlar, döşemelik kumaşlar, yaka astarları, 
yapışkan elbise telaları, nevresimler, çarsaflar, yastık kılıfları, uyku setleri ve masa örtüleri, 
özellikli teknik ev tekstili ürünleri (Su geçirmez, kir leke tutmaz, permanant anti bakteriyel 
ve hasta altlığı bezleri) ve yüksek dayanımlı plaj şemsiyesi yer almaktadır.  
 
Ev Tekstili Ürünleri:  Çarşaf,  Lastikli Çarşaf, Nevresim Takımı, Yorgan Kılıfı, Yastık Kılıfı, 
Uyku Seti, Masa Örtüsü, Perde, Bebe Seti ve Baskılı Kumaşlar. 
 
 
 
 
 
 
 
Konfeksiyon Yardımcı Malzemeleri: Elbise Telası, Yaka Astarı, Manşet.  
 
Döşemelik Kumaşlar: Koltuk Örtüleri. 
 
Şirketimiz ev tekstili alanında faaliyet göstermekte olup üretiminin % 90’lık bölümünü ABD  
ve Avrupa Pazarına ihraç etmektedir. Yurt içi piyasaya yönelik olarak astar, tela, masa 
örtüsü ve çeşitli promosyon ürünleri satışı yapmaktadır. Ayrıca 2001 yılı başından bu yana 
iç piyasaya yönelik olarak kendi  La Notte markasıyla nevresim takımı satışı yapmaktadır. 

 
  



Menderes Tekstil A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu 17 

Balyalar halinde satın alınan pamuklar, 
iplik fizik laboratuvarında  spektrum 
testinden geçerler ve özelliklerine göre 
istiflenirler. Bu test sonucunda alınan 
HVI raporunda pamuğun iplik 
yapılabilirlik özelliği, elyafın inceliği, 
olgunluğu, uzunluğu, elastikiyeti, 
mukavemeti, nemi, parlaklığı gibi 
veriler elde edilir. HVI Pamuk 
Standartlarını karşılayan pamuklar 
harman-hallaç dairesine alınır. Metal 
detektöründen başlamak üzere bir dizi 
işlemden geçen pamuk temizlenerek 
çepellerinden ve tozlardan arındırılır.  

Temizleme, tarama ve tülbent 
aşamalarından geçerek şeritler 
halinde istiflenen pamuk, günlük 
70.000 Kg kapasiteli İplik Fabrikasına 
gelir ve Open-End iplik makinelerine 
aktarılarak iplik üretimi yapılır. 
Üretilen ipliğin yapısı, mukavemeti 
iplik fizik laboratuvarında yapılan bir 
dizi testlerle belirlenir. 
Uzunluk/Ağırlık formülü ile pamuk 
şeritlerinin ve ipliğin numara 
kontrolü yapılır. Uzunluk ölçüsü iplik 
için 120 yard, şerit pamuk için 10 
yard alınır.  
 

Ü  r  e  t  i  m   S  ü  r  e  c  i     « P a m u ğ u n  N e v r e s i m e  D ö n ü ş ü m ü »  

Çözgü olarak hazırlanan leventler günlük 
kapasitesi 750.000 M2 olan Dokuma 
Fabrikasında, önceden belirlenen en ve 
sıklıkta atkı iplikleri ile beraber hava jetli 
tezgahlarda dokunur. Yine önceden 
hazırlanan iplikler suprem örgü işlemine tabi 
tutulur. 
  
Günlük 17 ton kapasiteli Dokuma Fabrikasının 
Hambez bölümünde, üretilen dokuma ve 
örgü kumaşların genel olarak kalite kontrolü 
yapılarak yardalanır ve terbiye işlemleri için 
sevkiyatı sağlanır.  
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Günlük 900.000 m2 kapasiteli Baskı-Boya fabrikasına 
gelen hambez öncelikle Yakma-Haşıl sökme işleminden 
geçer. Burada hambez üzerindeki hav ve tüycükler 
yakılır, çözgü ipliklerine verilen haşıl maddesi 
temizlenir. 
 
Doklara sarılmış olan bez kasar makinesine aktarılır. 
Bezin üzerindeki safsızlıklar uzaklaştırılarak bez ağartılır 
ve baskı-boyaya hazır hale getirilir. Eğer bezde reaktif 
boya-baskı yapılacaksa, bez merserize işlemine tabi 
tutulur ve silindir kurutma makinesinde bezin 
kurutulması sağlanarak doklara sarılır.  
 

 
Bu işlemlerden sonra bez baskı-boyaya hazır hale gelmiştir. Baskı, tekniğine göre rotasyon, 
filmdruck ve Dijital olmak üzere üç şekilde yapılır. Müşteri isteği ve siparişe göre baskı 
işlemi reaktif veya pigment boyar maddelerle yapılır. Kullanılan boyar maddeye göre, 
baskılı bez fikse veya buharlama işlemine tabi tutularak boyar maddenin inkişaf etmesi 
sağlanır.  
 
Reaktif baskı yapılan bez daha sonra yıkama işlemine tabi tutularak bez üzerindeki 
reaksiyona girmemiş boya uzaklaştırılır ve tekrar silindir kurutma makinesinde bezin 
kurutulması sağlanır. Düz boya yapılan bezler belli bir süre dok döndürme istasyonlarında 
bekletildikten sonra yıkama, kurutma işlemine tabi tutulurlar. Kurutulan bezler ramöz 
makinelerinde üretim sürecine devam eder. Egalize, zemin boyama, apre ve desen 
düzeltme gibi işlemler burada yapılır. Müşterinin tuşe isteğine göre çekmezlik, yanmazlık 
gibi özellikler apre işlemi ile beze kazandırılır.  

Müşteri isteği ve bez kalitesine göre bezin yüzey düzgünlüğünün, tuşesinin ve 
parlaklığının istenen düzey getirilmesi için kalandır makinelerinde gerekli işlemler yapılır. 
Bezin kalitesine göre beze, silindir kurutma makinesinde şardon emülsiyonu verilerek 
şardon makinelerinde tüylendirme işlemi uygulanır. Ramözlerde işlem görmüş bezlere 
polietilen ve poliamid tozu verilerek günlük 120.000 m2 kapasitenin tamamı kullanılarak 
Astar- Tela üretilir.  
 

Bezlere ve kimyevilere 
terbiyenin tüm aşamalarında, 
proses öncesinde ve sonrasında 
kimya laboratuvarında test 
işlemleri uygulanır. (haslık, 
çekmezlik, mukavemet, beyazlık 
testleri, v.b.) 
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Tüm işlemlerden geçen bez son kez kalite kontrolden geçerek, istenilen seviyedeki 
bezler doklar halinde günlük kapasitesi 420.000 metre olan Konfeksiyon Fabrikasına 
sevk edilir. Konfeksiyonda kesim, dikim işlemleri yapılan bezler paketlenerek mamul 
hale getirilip müşteriye sevk edilmeye hazır duruma gelir. Konfeksiyonda da proses 
uygulamaları esnasında ve sonrasında kalite kontrol yapılır. 
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E n e r j i ’ d e  D ı ş a  B a ğ ı m l ı  D e ğ i l i z  
 
Üretim maliyetlerinde önemli bir yer tutan enerji 
sarfına şirketimiz 2008 yılındaki girişimi ile kalıcı 
çözüm getirmiştir.   
 
Bu alandaki girişimin sonucunda grup şirketlerimizden 
olan Akça Enerji Üretim  Otoprodüktör Grubu A.Ş. ne ait 
doğalgazdan elektrik üretimi yapan tesisleri 2008 yılında 
devir alarak üretim aşamasındaki tükettiği elektriğin 
tamamını kendi üretmeye başlamıştır.  
 
Enerji üretimimizin kapasitesi ;  
 
Elektrik Enerjisi              161,827,000  Kwh/yıl 
Buhar           617,569,920,000  Joule/yıl 
Sıcak Su         238,360,320,000  Joule/yıl 
 
olarak Denizli Sanayi Odasınca tespit edilmiştir. 
Şirketimiz bu alanda uzman kadrosuyla tam yıl kesintisiz 
elektrik enerjisi elde ederken sektördeki yenilikleri de 
yakından takip edip teknolojik gelişmeleri zamanında  
üretim sürecine dahil etmektedir. 
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R a k a m l a r l a  2 0 1 3  Ü r e t i m / S a t ı ş  v e  D e ğ e r l e n d i r m e   
 
2013 Yılında Ülkemiz için dünya’ya aşağıdaki tabloda yer alan ürünleri ürettik ve 
dünyanın 39 ülkesine ihraç ettik. Yurt Dışı satışlarımızdan dolayı ülkemize 196.758.343 
USD döviz girdisi sağladık. 
 
2013 yılında ; Üretimde genel olarak % 10, satışlarda ise % 35 oranında artış kaydeden 
Şirketimiz 480.525.321 TL Net Satış rakamına ulaşmıştır. Üretim ve Satışlara ait 
İstatistiki tablolarımız aşağıda yer almaktadır. 

 

S A T I Ş

Cinsi Birim 2013 2012 Fark Değişim %

İplik Kg 1.305.048 3.121.100 -1.816.052 -58

Hambez M
2

0 33.400 -33.400 -100

Mamül Bez M
3

23.138.974 19.336.938 3.802.036 20

Tela Astar M 4
24.801.286 25.316.698 -515.412 -2

Nevresim/Çarşaf/Perdelik/Yastık Kılıfı Adet 18.430.155 14.930.964 3.499.191 23

Telef Pamuğu Kg 817.761 302.220 515.541 171

Parça Bez Kg 4.085.050 3.442.937 642.113 19

Üstübü Kg 1.091.795 930.260 161.535 17

Telef Tozu Kg 99.280 172.680 -73.400 -43

Elektrik KWH 1.708.564 1.943.456 -234.892 -12

Ü R E T İ M

Cinsi Birim 2013 2012 Fark Değişim %

İplik Kg 10.061.861 11.619.523 -1.557.662 -13

Hambez M
2

123.136.024 131.558.429 -8.422.405 -6

Mamül Bez M
3

182.531.539 152.721.240 29.810.299 20

Tela Astar M 4
25.828.477 26.696.640 -868.163 -3

Nevresim/Çarşaf/Perdelik/Yastık Kılıfı Adet 19.006.903 15.237.254 3.769.649 25

Telef Pamuğu Kg 529.971 600.300 -70.329 -12

Parça Bez Kg 4.985.961 3.435.435 1.550.526 45

Üstübü Kg 1.100.279 930.260 170.019 18

Telef Tozu Kg 99.280 172.680 -73.400 -43

Elektrik KWH 81.266.377 101.546.384 -20.280.007 -20
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NO ÜLKE FOB (USD) %

1 Almanya 72.055.457 34,57

2 Amerika 53.791.546 30,81

3 İtalya 19.793.159 7,74

4 Fransa 13.974.709 5,12

5 Çin 7.898.053 4,36

6 İngiltere 6.011.725 3,02

7 Rusya 5.169.532 2,82

8 Belçika 3.893.976 1,76

9 İsveç 3.453.367 1,72

10 İspanya 2.229.702 1,56

11 Hollanda 1.948.511 1,22

12 Kanada 1.279.878 0,99

13 İsviçre 990.368 0,98

14 Danimarka 853.468 0,69
15...39 Diğer 3.414.894 2,64

GENEL TOPLAM ($) 196.758.344 100

2 0 1 3  Y ı l ı n d a  Y a p ı l a n  İ h r a c a t  

2 0 1 3  Y ı l ı n d a  G e r ç e k l e ş e n  Y a t ı r ı m l a r  
 
Şirketimiz kalitede sürekliliği sağlamak ve pazar payını genişletmek amacıyla 2013 yılında 
da yatırımlarını sürdürdü. Bu amaç doğrultusunda 22.023.777 TL. Yatırım Teşvik 
kapsamında olmak üzere; 
 
Binalar ve Yer Altı Düzenleri      3.247.833 TL 
Tesis Makine ve Cihazlar   25.698.531 TL 
Tesis Makine ve Cihazlar    21.722.891 TL 
Taşıtlar           812.205 TL 
Demirbaşlar       1.138.165 TL 
Yazılım ve Sertifikasyon         623.060 TL 
 
Alanlarında toplam 53.242.685 TL lık yatırım harcaması yapıldı. 
Yatırım Teşvik kapsamındaki yatırımlardan dolayı Kurumlar Vergisi matrahından 4.404.755 
TL indirim hakkımız kullanılarak 484.523 TL Kurumlar Vergisi avantajı sağlandı. 
 

B a ğ ı ş  v e  Y a r d ı m l a r  
 
Menderes Tekstil 2013 yılında tamamı Milli Eğitime bağlı Köy Okullarının tamiratı ve bazı 
araç ve gereçleri için toplam 51.032 TL Bağış ve Yardım adı altında harcama yapmıştır. 
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Üstün Performans Ödülü 

Üstün Performans Ödülü 

Sosyal Uygunluk Ödülü 

Performans Ödülü (Türkiye’de İlk) 

Y u r t d ı ş ı  Ö d ü l l e r i m i z  
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Y u r t  İ ç i  Ö d ü l l e r i m i z  

EİB 
Ege İhracatçı Birlikleri  

DENİB 
Denizli İhracatçı Birlikleri  
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AR-GE Çalışmaları 
 
Araştırma ve Geliştirme ; Menderes 
Tekstil’de AR-GE yaşam biçimidir.  

 
Menderes Tekstil’de, kuruluşundan 
günümüze kadar; müşteri isteklerini 
daha iyi karşılayabilmek için sürekli 
olarak bez konstrüksiyonu ile ilgili 
geliştirme çalışmaları yapılmış ve halen 
yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde 
Şirketimiz;  

 
2002 yılında, Kalite Yönetim Sistemini 
kurmuş, uluslararası bir kuruluş vasıtası 
ile belgelendirmiştir.  

 
2003 yılında, Kalite Yönetim Sistemini 
gelişmiş versiyona güncellemiş ve yine 
uluslararası bir kuruluş vasıtası ile 
belgelendirmiştir.  

 
2004 yılında, şirket bünyesinde “Kaizen 
Çalışmaları” başlatılmıştır. 2004 ve 2005 
yıllarında uluslararası bir kuruluş ile 
çalışmalar sürdürülmüştür. Bu çalışmalar 
“Kalite Yönetim Sistemine” entegre 
edilerek, devamlılığı sağlanmıştır.  
 
2006 yılında, “Sürekli Gelişim Grupları” 
kurulmuş ve bu gruplar tarafından 
“Sürekli Gelişim/İyileşim Projeleri” 
üzerinde 2006 ile 2007 yıllarında 
çalışmalar yürütülmüştür. 
 
2013 yılında 352.537 TL Ar-Ge gideri olan 
şirketimiz bu konudaki devlet 
teşviklerinden faydalanmıştır. 2013 
yılında yararlanılan Ar-Ge teşvik tutarı 
173.032 TL dır. 
 
 
 

AR-GE Çalışmalarının Sonuçları 
 

• ARGE kapsamında TÜBİTAK destekli 
yenilikler içeren yeni bir Sanfor Makinesi 
yapıldı. 
 

• ARGE kapsamında TÜBİTAK destekli 
yenlikler içeren bir Kalandır Makinesi 
projelendirildi. 2013 de devreye alınacak. 
 

• Ev Tekstilinde Dünyada ilk defa 
Kullanılacak olan yüksek hızlı Dijital Baskı 
Makinesi için çalışmalar yapıldı ve 2013 
ikinci yarısında devreye alınacak. 
 

• Otel Tekstiline yönelik yeni tipler geliştirildi. 
Bunun için ince ipliklerden yüksek sıklıkta,  
yüksek kaliteli yeni konstruksiyonlar 
geliştiridi ve üretimine başlanıldı. Bu Ar-Ge 
çalışması sonucu yeni bir pazar 
oluşturuldu. 
 

• Kaz tüyü Yastık imalatında kullanılan 
membran özellikli yeni kumaşlar apreli 
çarşaflar  geliştirildi ve satışa başlandı. 
 

• İş Pantolonu-Elbisesi  imalatında kullanılan 
Orta ve yüksek ağırlıklı Gabardin Kumaşlar 
geliştirildi ve Ciddi bir Satış miktarına 
ulaşıldı. 
 

• Karanlıkta Gözükebilen (Glow in the dark) 
baskı tipleri geliştirildi ve siparişler alındı. 
 

• Gömleklik imalatında kullanılan yaka 
astarları imalatında anti bakteriyel özellikli 
kumaşlar üretildi. 
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A r - G e  Ç a l ı ş m a l a r ı n ı n  S o n u ç l a r ı  
 

• Müşterilerimizlerden gelen talepler doğrultusunda 
 

• Lyocell pamuk karışımı 40 ne iplik üretip saten hambezini dokumaya başlanıldı. 
 

• 3D teknolojisi ile baskı geliştirilerek Heimtex fuarında sergilendi. 
 
• Manuel bantlarında dikilen Nevresim overlok operasyonu için 3 tarafını overlok 

dikiş yapabilen otomat makinesi üretildi ve başarı ile üretim hattına alındı. 
 

• TRİCOLOR projesi (Üç farklı ve dikişlerden oluşan nevresim),  
 

• Biyeli  ve  Fermuarlı model geliştirildi. 
 
• Düz Boya iki renkli OTEL nevresimi  projesi gerçekleştirildi. 

 
• Fermuar dikişi otomatlarda yapılabilir duruma getirildi. 

 

İ ç  K o n t r o l  S i s t e m i  
 
İşletme Varlıklarını Korumak, Muhasebe Bilgilerinin Doğruluğunu ve 
Güveninirliğini Sağlamak, İşletme Faaliyetlerinin Yönetim 
Politikalarına, Planlara ve Yasalara Uygunluğunu Sağlamak gibi üç 
esas amacı olan İç Kontrol Sistemi Menderes Tekstil’de kurumsal 
yapılaşmanın bir gereği olarak etkin bir şekilde uygulanmaktadır. İç 
kontrol sistemindeki orijinimiz Şirketin tüm organizasyon yapısı 
içerisinde planlı hareket edilmesidir. Tüm işlemlerde talep ve onay 
mekanizması işletilmektedir. Buna örnek teşkil eden bir işlem tabloda 
gösterilmektedir.  
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Şirketimiz faaliyetlerinden elde ettiği 
ekonomik gücünü ve başarısını bağlı olduğu 
grubun ve iştirak ettiği şirketlerin faaliyetleri 
ile daha da artırmaktadır. İştiraklerimiz 
hakkında bilgileri siz değerli yatırımcılarımızla 
paylaşmak istiyoruz.   
 
Menderes Tekstil bir Akça Holding 
kuruluşudur. Akça Holding 1994 yılında Ege 
Bölgesinin en yüksek sermayeli holding 
şirketi olarak kurulmuştur. Bünyesindeki 
grup şirketleri faaliyet alanlarında lider 
konumunda olup aşağıda grup şirketleri 
hakkında kısa bilgiler yer almaktadır 

Bağlı Olduğumuz Şirketler Topluluğu & İştiraklerimiz & Faaliyetleri   

AKTUR ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETMECİLİĞİ 

Şirketin merkezi İzmir olup 
sermayesi 28.000.000 TL olup 
4046 Sayılı Yasa kapsamında 
özelleştirilen Araç Muayene 
İstasyonları İşletmeciliği alanın da 
TUV-TÜRK ‘ün en büyük iş 
ortağıdır.  
 
 
% 48 oranında iştirak payımız olan 
şirket 2027 yılı sonuna kadar 
süresi olan bir proje kapsamında 
İzmir – Denizli – Manisa - Aydın il 
ve ilçelerinde toplam 20 sabit, 4 
gezici istasyonlarda yaklaşık 400 
çalışanıyla motorlu karayolu 
araçlarının fenni muayenesini 
yapmaktadır.  Şirketin 2013 yılı 
cirosu 186.942.000 TL dır. 



Menderes Tekstil A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu 28 

 

SMYRNA SERACILIK TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 

Şirketin merkezi Sarayköy olup sermayesi 
12.000.000 TL dır. % 79,17 oranında bağlı 
ortaklığımız olan şirket  2009 yılında üretime 
başlamıştır. 82.500 m2 lik kapalı Sera’da Global 
GAP ve İyi Tarım Uygulamaları kapsamında 
topraksız tarım yöntemiyle hormonsuz, üzerinde 
kimyasal atık bulunmayan arılı Domates 
yetiştiriciliğine başlamıştır.  Şirket 2012 yılında 
yaklaşım 16 milyon TL lık bir yatırımla Sera alanını 
197.000 m2 çıkarmış  bu yatırımla Domates’in yanı 
sıra Salatalık üretimine de başlamıştır. İştrakimizin 
2013 yılı cirosu 6.641.000 TL dır 

 
AKÇA ENERJİ ÜRETİM OTOPRODÜKTÖR GRUBU ANONİM ŞİRKETİ 

MENDERES TEKSTİL PAZARLAMA A.Ş. 

 
% 45 pay oranıyla iştirakimiz olan şirket 1998 tarihinde 
kurulmuştur. Şirket merkezi İzmir’dir. Sermayesi 12.000.000 TL 
olan şirketin ana faaliyet konusu iç piyasaya yönelik tekstil 
ürünleri pazarlaması yapmaktadır. La Notte markası ile 
nevresim, SNT markası ile Top Fuse, Tela ve Astar satışlarıyla iç 
piyasada önemli bir pazar payına sahip olan iştirakimizin 2013 
yılı cirosu 68.818.000 TL dır. 

 

Şirketin merkezi Sarayköy olup sermayesi 28.000.000 TL 
dır. % 20 oranında iştirakimiz olan şirket elektrik, sıcak 
su ve buhar üretimi ile ilgili jeotermal yatırım tutarı 
43.600.000 TL olup, bu yatırımın 16.200.000 TL lık kısmı 
tamamlanmış, 27.400.000 TL kısmı devam etmektedir.   
Sarayköy Tosunlar da 6, Alaşehir de 8 kuyu sondajlarının 
büyük bölümünü tamamlayan şirket Sarayköy için 4 
MW, Alaşehir için 25 MW kurulu güce sahip Elektrik 
Santralleri için EPDK başvurusunu yapmıştır. Şirketin 
Tosunlar Jeotermal Enerji Santralının 2014 yılında 
devreye alınması hedeflenmektedir.  
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OSMAN AKÇA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT 
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 
Kuru Meyve sektöründe ülkemizin değerli 
ürünlerinden Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru 
Kayısı ve Kuru İncir’ini dünya ülkelerine 
tanıtan ve bu sektörün liderlerinden olan 
Osman Akça A.Ş. de Akça Holding’in 
bünyesinde yer almaktadır.  
 
Şirketin merkezi İzmir olup sermayesi 
45.000.000  TL dır. Çalışan sayısı ortalama 
998 kişi olan şirketin sektördeki varlığı 50 
yıla yakın olup 1983 yılından bu yana 
sektörün lideri konumundadır. 2013 yılında 
da İhracatta, Üretimde ve İstihdamda İTO 
tarafından ödüle layık görülen şirketin 2013 
yılı cirosu 134.997.066 milyon TL olup 2013 
ihracat tutarı 65 Milyon USD dir.  
 
Manisa Saruhanlı’da, Mersin Serbest 
Bölge’de Çekirdeksiz Kuru Üzüm işleme 
tesisleri bulunmaktadır. 25.000 m2 kapalı, 
20.000 m2 açık alan olmak üzere toplam 
45.000 m2 alan üzerindeki modern 
tesislerde yıllık 25.000 Ton Çekirdeksiz Kuru 
Üzüm işlenmektedir.  
 
Aydın Köşk’te Kuru İncir/Kuru Kayısı işleme 
tesisleri bulunmaktadır. 14.000 m2 kapalı, 
7.000 m2 açık alan olmak üzere toplam 
21.000 m2 lik alan üzerindeki modern 
tesislerde yıllık 4.000 Ton Kuru İncir, 2.000 
Ton Kuru Kayısı, 2.000 Ton İncir Ezmesi 
üretilmektedir.  
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TAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 
 
Akça Holding grubunun enerji sektörün deki 
diğer şirketlerinden biri olan Tan Elektrik 
12.000.000 TL sermayeli olup faaliyet alanı 
rüzgar enerjisi üretimidir.  
 
Şirket 10 MW lık Aliağa ve 20 MW lık Gaziemir 
ihalelerini kazanmış olup Aliağa proje yatımının 
6,3 milyon TL lik kısmı  tamamlanmış ve 
türbinlerinin siparişi verilmiştir. 2014 yılı içinde 
montaja başlanılması planlanmaktadır. Şirketin 
yatırım programına göre Aliağa projesinin 
tamamlanmasından sonra Gaziemir projesine 
başlanılacaktır.   

  

AKÇA SARAYLI TEKSTİL SAN.VE 
TİC.LTD.ŞTİ. 
 
Sarayköy deki 600 m2 lik mağazasında 
Ev Tekstili başta olmak üzere giyimde 
de   tanınmış markaların yurt içi 
satışıyla iştigal eden şirket 2012 
yılında Manisa / İstanbul karayolu 
üzerinde de 200 m2 lik alan üzerinde 
Manisa Şubesi olarak ikinci mağazasını 
açan şirket, MENDERESSTORE 
markasını kiralamış 2013 yılında da 
İzmir de Karşıyaka ve Göztepe 
Şubelerini açarak Mağaza sayısını 4’e 
çıkarmıştır. Şirketin 2013 yılı cirosu 
3.452.000 TL dır.   
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Ekonomik 

Çevresel 
Sosyal 

Sürdürülebilirlik 

Menderes Tekstil Sürdürülebilirlik politikasını ekonomik, sosyal ve çevresel ana başlıklar 
altında etkin bir şekilde uygulamaktadır. 
 
Ekonomik kaynakların en etkin şekilde kullanılarak şirketin ekonomik ve finansal açıdan 
gücünü azaltmayacak şekilde teknolojik ve revizyona dayalı yatırımlar yapılarak müşteri 
memnuniyetinin sürekliliği sağlanmakta bunun akabinde de Menderes Tekstil ürünlerine 
olan talebinde sürekliliği sağlanmaktadır. 
 Bu amaçla yapılan «dünyanın en hızlı digital baskı makinesi» yatırımında arzu edilen 
sonuca ulaşılmış, Ocak Ayı’nda Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Heimtex 
fuarında, “Digital Baski Teknolojisinde Yeni Ufuklar” isimli sunum büyük ilgi görmüştür.   
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Çevreye olan duyarlığın somut adımlarında birini bu yıl atan Menderes Tekstil mevcut 
arıtma tesisi kapasitesini artırarak sanayi atıklarının doğaya zararını en aza indirme 
hedefine bir adım daha yaklaşmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Günümüz ihtiyaçlarının gerektirdiği kalkınmanın gelecek kuşakların gereksinimlerini 
karşılama kabiliyetlerini ortadan kaldırmayacak şekilde üretim yapmayı amaçlayan 
Menderes Tekstil. Bu amaç doğrultusunda Better Cotton Türkiye katılımcıları 
arasındadır.  Better Cotton uygulaması Türkiye’de ilk kez Ege Bölgesi’nde hayata 
geçiren Şirketimizin bu katılıma iştirak etmesinin amacı başlıklar halinde aşağıda 
sıralanmıştır. 
• Pamuk üretiminin olumsuz çevresel etkilerini azaltmak 
• Pamuk üreten bölgelerin gelir düzeyini ve ekonomik kalkınmasını geliştirmek  
• Tedarik zinciri yoluyla Daha İyi Pamuğa olan talebi arttırarak Daha İyi Pamuğun 

yaygınlaşmasını sağlamak  
• "Daha İyi Pamuk Üretimi” Girişiminin güvenilirliğini ve  sürdürülebilirliğini sağlamak 
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Menderes Tekstil’in Sosyal alanda Sürdürebilirlik faaliyetleri gerek işyerinde gerekse dışarıda 
arzulanan amaca ulaşmıştır. Bir önceki yıl Sünnet Şöleni, Annem Babam Nerede Çalışıyor, 
Sigarayı Bırakma Kampanyası, Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı, Kütüphane Haftası ve daha bir 
çok etkinliği gerçekleştiren Şirketimiz 2013 yılında da Okul Tamiratı, Çalışanlara Toplu Konut, 
Çalışanlar ve Ailelerine Yönelik Sürdürülebilirlik projelerini gerçekleştirdi. 
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R i s k l e r 
 
 
Risk Politikası 
Menderes Tekstil ‘de yönetimin riske yaklaşım politikası;  
riski iyi analiz etmek, riske en uygun karşılığı vermek ve 
riskin beraberinde getirdiği fırsatları değerlendirmektir.  
Riske yaklaşım, riski değerlendirme ve riske karşılık verme 
yönetim kurulu seviyesinden başlar, yapı içerisindeki tüm 
birimler  tarafından yorumlanır ve değerlendirilir. 
Menderes Tekstil’ de risk yönetimi genel yönetimden 
farklı yorumlanmaz. Bu nedenle riskin belirlenmesi ve 
değerlendirilmesi ile ilgili  uygulamalar şirket içinde 
yapılır.  Mevcut risklere karşılık verme uygulamaları 
aşağıda belirtilmiştir. 
 
Döviz Riski : Döviz kuru riskinden korunmanın en etkin 
yöntemlerinden biri forward işlemleridir. Şirketimizde bu 
riskten korunmak amacıyla uygun gördüğü durumlarda 
bu yöntemi uygulanmıştır.    

Likidite Riski : Hesap dönemi başından bir önceki yıl verileri ile hazırlanan tahmini 
bütçeler ay sonunda gerçekleşen işlemler ile mukayese edilmekte, sapma oranlarına göre 
sürekli revize edilmektedir. Bu işlem ile bilanço ve nakit akışının uyumluluğu sağlanmakta, 
buna paralel olarak alacak ve borç vadelerindeki denge korunmaktadır. 
 
Faiz Oranı Riski : Konusunda uzmanlaşmış ve dinamik bir yapıya sahip kadromuz ile finans 
piyasasındaki koşullara göre zamanında pozisyon alabiliyor ve türev finansal araçları etkin 
bir şekilde kullanabiliyoruz. Özellikle üretim girdi alımlarının, tedarikçilere yapılan 
ödemelerin ve finansal borçlanmaların zamanlamasının piyasadaki faiz değişimleri ile 

uyumluluğuna dikkat edilmektedir.  
 
Gelecekteki Risk Beklentileri 
Yaşamın her alanında risksiz bir şeyin olmadığı gerçeğini ve risklerin  kurumlara göre 
yorum farklılığını göz ardı  etmemek gerekir. İşletmelerin ekonomik hayatta var olduğu 
sürece gerek sosyal gerek ekonomik gerekse sektörel riskleri her zaman mevcuttur. 
Ülkemizin bulunduğu coğrafyada politik ve sosyal riskler önemliliğini korumaktadır. 
 
2013 yılının son ayında döviz kurlarındaki beklenmedik artışın 2014 yılına taşınması 
Türkiye’yi ekonomik alanda bir durağanlığa ve şirketleri bekleme pozisyonunda kalmaya 
yönlendirdi. Ancak bu durumun kısa süreceği ve toparlanmanın başladığı sinyalleri 
görülmektedir. Döviz kurunun belli bir bantta oturması ile şirketler yeni stratejilerini 
belirleyecektir. Şirketimizde bu çerçevede gelişmeleri yakından izlemekte ve bu 
gelişmelere uygun politikalarını disiplin içinde oluşturmaktadır 
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İ ş t i r a k  E d i l e n  F u a r l a r  

F  A  I  R  
O c a k   2 0 1 3  

F  A  I  R  
M a r t  2 0 1 3  
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F  A  I  R  
O c a k   2 0 1 4  

B e k l e n t i l e r  
 
Türk sanayisinin ilk 200 ü içinde yer alan Menderes Tekstil 2013 yılındaki hedeflerine 
ulaşmış 2014 yılı beklentileri buna paralel olarak artmıştır. Teknoloji ve yenileme 
yatırımları, Ocak ayı içerisinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Heimtex 
fuarındaki ilgi ve izlenimler 2014 yılına bakış açımızı netleştirmiştir. 2014 yılında 
ciromuzda döviz bazında beklenen artış %10 dur. Menderes Tekstil olarak bu hedefe 
ulaşacağımıza inanıyoruz. 

 

F  A  I  R  
E y l ü l  2 0 1 3  


