


Arıkan Mensucat San. Ve Tic. A.Ş.’nin temelleri 
1954 yılına kadar uzanmaktadır. Rahmetli Babam 
Hacı Osman Arıkan’ın pamuk ticareti ve pamuk 
işleme faaliyetleri ile başlattığı tekstil geleneği-
ni, 1990 yılında görev bilinciyle üstlenmemizle 
birlikte Arıkan Mensucatı kurduk. Pamuk ipliği, 
kumaş örme, kumaş boyama, enerji ve tarımsal 
alanda faaliyetlerimiz ile üretimlerimize hız kes-
meden devam ediyoruz.
Şükürler olsun ki Arıkan Mensucat dünya stan-
dartlarında üretim yapan ve ürettiği ürünleri 
dünyanın önde gelen pazarlarına ihraç eden bir 
düzeye ulaşmıştır. Hâlen 150.000 m2 kapalı ol-
mak üzere toplam 350.000 m2 alanda 1.500  çalı-
şanımız ile çok geniş ürün yelpazesi ve kalitesi ile 
yurt içi ve yurt dışı pazarlarda aranılan bir üretici 
olmayı başardık.
Tesislerimizde makina ve cihaz tercihlerimiz her 
zaman en son teknoloji ürünleri olmuştur. Tam 
teşekküllü laboratuvarlarımız ve eğitimli per-
sonellerimizle üretimin her aşaması büyük bir 
özenle planlanmakta ve sonuçların uygunluğu 
uluslararası standartları sağlamaktadır. Kaliteyi 

ahlaki bir felsefe olarak görüyoruz. Şartlarımız 
her ne olursa olsun kaliteden ödün vermeden 
çalışmayı kendimize ilke edindik. İnanıyoruz ki 
kalite bir değerdir ve buda bizi mükemmelliğe 
götürür.
Arıkan Mensucat; kuruluşundan itibaren hızla 
gelişen ve değişen rekabet üstünlüğünün, ya-
tırım yapılmış beyin gücü ile elde edildiğinin 
bilincindedir. Şirket kültürümüzün ve temel 
prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından 
benimsenmiş olması ve başta üst yönetim kadro-
muz olmak üzere tüm ekip üyelerinin kendilerini 
sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık tutmaları 
başarımızın ana nedenlerindendir. Biz Arıkan 
Mensucat olarak çevreye karşı duyarlılığa önem 
vererek, çevreyi bekçi ile değil sevgi ile koruyo-
ruz.
Biz Arıkan Grup olarak kan bağı olmasa bile gö-
nül bağı ile kenetlenmiş geniş bir aileyiz. Tüm 
çalışma arkadaşlarıma beraber yürüdüğümüz bu 
yolda özverili çalışmalarından dolayı teşekkür 
ederim.  
Saygılarımla

Mahmut ARIKAN
Yönetim Kurulu Başkanı

arikan.com.tr

BAŞKANIN MESAJI



HISTORY
1990 Arıkan Mensucat Industry And Trade Inc. 
1993 Open End Plant
2002 Ring Plant
2009 Knitting Plant 1
2011 Compact Plant, Arıkan Carding Machine
2013 Knitting Plant 2
2014 Dyeing Plant
2016 Cogeneration Plant

TARİHÇE
1990 Arıkan Mensucat San. Ve Tic. A.Ş. kuruldu.
1993 Open End Tesisimiz Kuruldu.
2002 Ring Tesisimiz Kuruldu
2009 Örgü 1 Tesisimiz Kuruldu
2011 Kompakt Tesisimiz, kuruldu
2013 Örgü 2 Tesisimiz Kuruldu.
2014 Boyahane Tesisimiz Kuruldu

2016 Kojenerasyon Tesisimiz Kuruldu

Arıkan Mensucat Industry and Trade Inc.’s ori-
gins date back to 1954. We established Arıkan 
Mensucat in 1990 as we took on the textile tra-
dition that my late father Hacı Osman Arıkan 
started with cotton trade and cotton processing 
activities. We continue our production with 
cotton fibre, fabric, knitting, fabric dyeing, and 
operations in the fields of energy and agricul-
ture.
Thankfully, Arıkan Mensucat achieved being 
a firm with world-class production and that 
exports its products to world’s leading markets. 
With 1.500 employees in a total area of 350.000 
m2 (150.000 m2 of which is indoor area), a wide 
range of products in knitted fabrics and dyed 
fabrics and the quality of the products, our firm 
succeeds at being a sought-after manufacturer 
in domestic and international markets. Our faci-
lities are equipped with state-of-the-art machi-
nery and equipment. Every stage of production 
is planned out carefully in our fully-equipped 
laboratories with trained personnel and the 
results comply with international standards. We 

view quality as a moral philosophy. Regardless 
of our circumstances, we made it our principle 
to work without compromising on quality. We 
believe that quality is a value, and this takes us 
to excellence. Arıkan Mensucat recognises that 
its competitive edge, that has been improving 
and changing since its foundation, is achieved 
by investing in brainpower. One of the main 
reasons for our success is that our corporate 
culture and core principles are adopted by all 
our employees and that all team members, no-
tably our top senior staff, keep themselves open 
to learning and progressing. As a company that 
is environmentally-conscious, Arıkan Mensucat 
protects nature, not with a guard, but with love. 
As Arıkan Group, we are a family that is interlo-
cked with the bond of communion, if not with 
blood. I thank all my colleagues for their selfless 
work in this road we walk together.
 
Sincerely,
Mahmut ARIKAN
CEO
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MESSAGE FROM CEO
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BÖLÜMLERİMİZİN 
TANITIMI

OPEN-END TESİSİ
Open End iplik tesisimiz, 9000 m2 kapalı alanda, % 100 pa-
muk, mix karışımları ve pamuk – polyester karışımlı Triko ve 
Dokuma torsiyonunda, Ne 5/1 - Ne 30/1 aralığında, 12 adet 
teknoloji ürünü makinelerle toplam 3120 rotor kapasiteyle 
O.E. iplik üretimine devam etmektedir. Tüm makinalarımız 
RIETER’dir ve makinalarımızın tamamında Uster ölçüm ci-
hazları bulunmaktadır.  Firmamız, sektördeki tüm gelişmele-
ri yakından takip etmekte ve uygulamaktadır. %100 Pamuk 
ipliği üretiminde, geliştirilen son “Uster Kalite Uygunluk 
Standartları” üretimin her aşamasında uygulanmaktadır. 
Tüm mamullerimiz, uluslararası değerlerde üretilmektedir. 
Üretilen ipliklerimiz XORELLA iplik kondisyonlama makine-
sinde kondisyonlandıktan sonra ambalajlanarak sevkiyata 
hazır hale gelmektedir.  Günlük 20 ton üretim yapılmaktadır.

GÜNLÜK 

20 TON ÜRETİM 

YAPILMAKTADIR.
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Our Open-End Plant continues O.E. 
yarn production in the knitwear and 
weaving torsion of 100% cotton, mixed 
blends and cotton-polyester blends, 
between the count range of Ne 5/1 - 
Ne 30/1, with a rotor capacity of 3120 
with 12 state-of-the-art machines in 
an indoor area of 9000 m2. All of our 
machinery is from RIETER and equip-
ped with Uster measuring devices. Our 
firm closely follows every development 

in the industry and implements them. 
In our production of 100% cotton fib-
re, we apply the latest “Uster Quality 
Conformity Standards” in every stage 
of production. All of our products are 
manufactured in accordance with in-
ternational standards. Produced fibres 
are first conditioned with the XORELLA 
yarn conditioning machine, then pac-
kaged and made available-to-promise.
Our daily production is 20 tons

OPEN-END PLANT

OUR DAİLY PRODUCTİON İS 20 TONS



arikan.com.tr

Tesisimiz, 16.000 m2 modern kapalı alanda ve toplam 
24.000 İğ kapasiteyle 15.000 kg/gün ring ipliği üreterek 
sektörde önemli bir pazar payına sahiptir. Tesisimizde, 
örme ve dokuma torsiyonda Ne 8/1 - Ne 40/1 aralığında 
Kompakt Ring Karde ipliği, Ne 8/1 - Ne 50/1 aralığında 
Kompakt Ring Penye ipliği, Ne 10/1 – Ne 40/1 Kompakt 
Ring karde ve penye şantuk üretilmektedir. Tesisimizde, 
Harman hallaç grubu, Taraklar, Cer makineleri, Penye 
hazırlık, Penye makineleri, Fitil ring makineleri Rieter fir-
masından; bobin makineleri ise SCHLAFHORST ve MURATA 
firmalarından temin edilmiştir. Bobin makinelerimizin ta-
mamında USTER QUANTUM 2 bulunmaktadır. İşletmemiz-
de yabancı elyaf ayırıcı olarak 2 adet LOPTEX bulunmakta-

dır. İşletmemizdeki klima santralleri ve altyapısı LUWA AG 
(İsviçre) tarafından projelendirilmiş olup, makine ve ekip-
manlar yine LUWAAG’den temin edilmiştir. RIETER-G33 
marka iplik makineleri, tam teşekküllü laboratuvar ve 
eğitimli personeliyle uluslararası standartları yakalamış 
tesisimizde yine uluslararası kalite standartlarında ip-
lik üretilmektedir. Penyözden çıkan vatkalar, SERVOLAP 
tam otomasyonlu vatka taşıma sistemi sayesinde zaman 
kaybı olmadan ve şerit kalitesi bozulmadan penye grubu 
makinelerine otomatik olarak aktarılmaktadır. Üretilen 
ipliklerimiz XORELLA iplik kondisyonlama makinesinde 
kondisyonlandıktan sonra ambalajlanarak sevkiyata hazır 
hale gelmektedir. Günlük 15 ton üretim yapılmaktadır.

RİNG TESİSİ

GÜNLÜK 

15 TON ÜRETİM 

YAPILMAKTADIR.
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Our facility has a considerable market share in the industry 
by producing 15.000 kg/day ring-spun yarn with a capacity of 
24.000 spindles in a modern indoor area of 16.000 m2. In our 
plant, Compact Ring Carded Yarn between Ne 8/1 - Ne 40/1, 
Compact Ring Combed Cotton Yarn between Ne 8/1 - Ne 50/1 
and Compact Ring Carded and Combed Cotton Slub betwe-
en Ne 10/1 – Ne 40/1 are produced in the knitting and wea-
ving torsion. We supply our blending and carding machines, 
combs, draw frame, combed cotton preparation and combed 
cotton machines, fly and ring spinning machines from RIETER; 
winding machines from SCHLAFHORST and MURATA. All of 
our winding machines are equipped with USTER QUANTUM 2. 
We have two LOPTEX machines to control the contamination 

of raw cotton. Our air-conditioning plants and infrastructure 
were designed by LUWA AG (Switzerland), and machinery and 
equipment are supplied by LUWAGG. RIETER-G33 yarn mac-
hines produce yarns in accordance with international quality 
standards in fully-equipped laboratories and with trained 
personnel in our plant that complies with international stan-
dards. The laps from the combing preparation machine are 
automatically transported to the comber with no loss of time 
and without disrupting the production line by the SERVOLAP 
fully-automated lap transportation system. Produced fibres 
are first conditioned with the XORELLA yarn conditioning ma-
chine, then packaged and made available-to-promise. 
Our daily production is 15 tons

RING PLANT

OUR DAİLY PRODUCTİON İS 15 TONS
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Firmamız, 2011 yılı ilk çeyreğinde, Kompakt iplik tesisi-
mizi faaliyete geçirmiştir. Tesisimiz, 25.000 M2 modern 
kapalı alanı ve toplam 50.000 İğ sayısı ve 30.000 kg/
gün Ne 30/1 Penye Kompakt üretim kapasitesiyle sek-
törde önemli bir pazar payına sahiptir. Tesisimizde, 
örme ve dokuma torsiyonda Ne 16/1 - Ne 60/1 aralığın-
da Kompakt Ring Penye ve Dokuma İpliği üretilmek-
tedir. Tesisimizde, Harman Hallaç Grubu, Taraklar, Cer 
Makineleri, Penye Makineleri, Ring Makineleri Rieter 
Firmasından; Fitil Makineleri Marzoli; Bobin Makineleri 
ise MURATEC (Q PRO) VE SCHLAFHORST (Autoconer X5) 
Firmasından temin edilmiştir. Bobin Makinelerimizin 
tamamında USTER QUANTUM 3 bulunmaktadır. İşlet-
memizde yabancı elyaf ayırıcı olarak 3 adet JOSSİ VI-
SION SHIELD bulunmaktadır. İşletmemizde son sistem 

klima santralleri kurularak, çalışılan materyal ve iş sağ-
lığı ve güvenliği açısından işletmede en uygun ortam 
şartları sağlanmaktadır. Tesisimizde en son teknoloji 
ürünü RIETER-K45 VE K46 COMPACT marka iplik maki-
neleri, tam teşekküllü laboratuvar ve eğitimli persone-
liyle uluslararası standartları yakalamıştır. Penyözden 
çıkan vatkalar, SERVOLAP tam otomasyonlu vatka taşı-
ma sistemi sayesinde zaman kaybı olmadan ve şerit ka-
litesi bozulmadan penye grubu makinelerine otomatik 
olarak aktarılmaktadır. U.T.I.T fitil taşıma sistemi ile fitil 
makaraları ringlere otomatik olarak sevk edilmektedir. 
Üretilen ipliklerimiz XORELLA iplik kondisyonlama ma-
kinesinde kondisyonlandıktan sonra ambalajlanarak 
sevkiyata hazır hale gelmektedir. Günlük 30 ton üretim 
yapılmaktadır.

KOMPAKT TESİSİ

GÜNLÜK 

30 TON ÜRETİM 

YAPILMAKTADIR.
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Our company put into operation our Compact Plant 
in the first quarter of 2011. Our facility has a consi-
derable market share in the industry with a capa-
city of 50.000 spindles and 30.000 kg/day Ne 30/1 
Combed Cotton Compact production in a modern in-
door area of 25.000 m2. We produce Compact Ring 
Combed Cotton and Weaving Yarn between Ne 16/1 
- Ne 60/1 in the knitting and weaving torsion. Our 
blending and carding machines, combs, draw frame, 
combing machines and ring spinning machines are 
from RIETER; fly spinning machines are from Mar-
zoli; winding machines are from MURATEC (Q PRO) 
and SCHLAFHORST (Autoconer X5). All the winding 
machines are equipped with USTER QUANTUM 3. We 
have three JOSSI VISION SHIELD machines to control 
the contamination of raw cotton. Our facility has the 
latest air-conditioning plants and provides the opti-
mum conditions for employee, material and workp-
lace safety. With fully-equipped laboratories and 
trained personnel, the state-of-the-art RIETER-K45 
and K46 COMPACT yarn machines comply with in-
ternational standards. The laps from the combing 
preparation machine are automatically transported 
to the comber with no loss of time and without dis-
rupting the production line by the SERVOLAP ful-
ly-automated lap transportation system. Produced 
fibres are first conditioned with the XORELLA yarn 
conditioning machine, then packaged and made 
available-to-promise.

COMPACT PLANT

OUR DAİLY PRODUCTİON İS 30 TONS
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2009 yılında 1 işletme ve 16 makine ile faaliye-
te geçen Örgü İşletmemiz, 2018 yılı itibarı ile 2 
işletme ve 147 makine ile kapasitesini artırarak 
üretime devam etmektedir. Örgü tesisimiz  gün-
lük 45 tonluk kumaş üretim kapasitesine sahip-
tir. Üç iplik, Süprem, İnterlok, Havlu, Ribana, 
Darpus Ribana ve Darpus Süprem makine par-
kurları ile çok geniş ihtiyaçlara cevap verecek 
kapasitededir.  Firmamız sektördeki yenilikleri 
ve sektöre katkı sunan teknolojileri yakından 
takip ederek müşterilerine en iyi hizmeti vere-
bilmeyi hedeflemektedir. 

ÖRGÜ TESİSİ

GÜNLÜK 45 TON ÜRETİM 
YAPILMAKTADIR.
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Our Knitting Plant, that began operation in 2009 with one facility and 16 machines, 
continues production in 2018 with two facilities and 147 machines with increased pro-
duction capacity. Our knitting plant has the capacity to produce 45 tons of fabric daily. 
The plant has the capacity to answer a wide range of needs with three-ply, single 
jersey, interlock, towel, rib, small diameter rib and small diameter single jersey ma-
chinery. Our company aims to provide the best service to our customers by closely 
following the latest developments and technologies that further the industry. Click 
to view Arıkan Mensucat Knitting Plant’s machinery that serves customers with large 
diameter and gauge alternatives.  Our daily production is 45 tons

KNITTING PLANT

OUR DAİLY 

PRODUCTİON İS 

45 TONS
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Boya terbiye projemiz, içerisinde dört ayrı işletme olan ve 
dört ayrı etaptan oluşan yatırımdır. Birinci etapta çektirme 
boya dediğimiz HT kazanlar ile boyama, kasar ve yıkama-
dan oluşmakta ve 2015 Nisan ayından itibaren günlük 30 
tonluk kapasitesiyle hizmet vermektedir. 2017 yılında yap-
tığımız, ilave yatırımlar ile günlük kapasitemiz 50.000 kg’a 
çıkmıştır. İkinci etap Kontinü kasar ve Pad–Batch boya ola-
rak ikiye bölünmüştür. Kontinü kasar 2016 Temmuz ayında 
üretime geçmiş olup, günlük 20.000 kg kapasite ile hizmet 
vermektedir. Sonrasında ise Pad–Batch boyayı devreye alma-
yı planlamaktayız. Üçüncü etabımız olan Rotasyon Baskı ve 
Dijital Baskıyı 2019 yılı içerisinde devreye almayı planlıyoruz. 
Dördüncü etapta ise İplik ve Elyaf Boya yatırım projemiz bu-
lunmaktadır. Bütün bu yatırımları yaparken çevre bilincinden 
ödün vermemekteyiz. Boya kazanlarımızın tamamı İtalyan 
BRAZZOLLİ, Ramöz Makinalarımız BRUCKNER, Serbest Kuru-
tucumuz SANTEX, Sanforlarımız FERRARO Markadır. Makina 
parkımızdaki makinaların tamamı konusunda duayen olmuş 
markalardır.
4.000 m3/gün kapasiteli biyolojik ve kimyasal arıtmamız tam 
zamanlı olarak çalışmaktadır. Isı geri kazanım sistemlerimiz 
işletmenin tümünde aktif olarak çalışmaktadır. Doğaya za-
rarlı hiçbir kimyasal deşarj edilmemektedir. Buhar santrali-
mizdeki kazanımızın filtre sistemi çift elektro statik filtredir.
Kahramanmaraş bölgesinde ekolojik dengeye son derece 
önem veren, çevre bilincinde olan ve şirketimizde tüketilen 
elektrik enerjisini kendi enerji santralimizde üreten bir fir-
mayız.

BOYAHANE TESİSİ

GÜNLÜK 50 TON ÜRETIM YAPILMAKTADIR.
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Our dyeing-finishing project is an investment that comprises of four different facilities and four different stages. The first stage 
consists of exhaust dyeing that is dyeing, bleaching and washing in HT kiers. Since April 2015, we serve with a capacity of 30 ton/
day. We increased our daily capacity to 50.000 kg with additional investments made in 2017. The second stage is divided into 
continuous bleaching and pad-batch dyeing. Continuous bleaching was put into operation in July 2016 and serves with daily ca-
pacity of 20.000 kg. We are planning to put pad-batch dyeing into use. We project to put into action the third stage in 2019 which 
is Rotary Screen Printing and Digital Printing. For the fourth stage, we have the investment project of yarn and fibre dyeing. 
While making these investments, we do not compromise on our environmental consciousness. All our dyeing kiers are from the 
Italian brand BRAZZOLI, stenter machines are from BRUCKNER, relax dryers are from SANTEX and sanforising machines are from 
FERRARO. All the machines from our machine park are from brands that are connoisseurs in their fields.
Our biological and chemical treatment work full-time with a capacity of 4.000 m3/day. Our heat recovery system is actively 
working throughout the plant. We do not discharge any chemical that is harmful to the environment. The filter in the kier of our 
steam power station is a double operation electrostatic filter.
We are company that shows the utmost care for the ecological balance in the Kahramanmaraş region, is environmentally consci-
ous and produces the electricity that is used in our firm in our own power plant.

DYEING PLANT

OUR DAİLY PRODUCTİON İS 50 TONS
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KOJENERASYON TESİSİ Kojenerasyon tesisimiz 2016 Mart ayında faaliyete girdi. 
Alt yapımızı 5X4,5 MW motorlara göre hazırladık. İşlet-
melerimizin elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak kapasite-
de, 2X4,5 MW kısmını devreye aldık. Yatırımlarla paralel 
olarak 3 adet ilave olarak motor alımı planlanmaktayız. 

Kojenerasyon tesisimizin atık ısısından faydalanarak 
4500 kg/saat buhar ve 140 ton 80 c sıcak su boyahane-
mizde kullanılarak enerji geri kazanım sistemi aktif ola-
rak çalışmaktadır ve ısısından faydalandığımız atık gazlar 
doğaya zarar vermeyecek şekilde tahliye edilmektedir. 
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COGENERATION FACILİTY Our cogeneration facility began operation in March 2016. 
We set up our infrastructure in accordance with 5X4,5 
MW engines. We put into use 2X4,5 MW to meet our 
plants’ electricity needs. In line with our investments, we 
plan to buy three additional engines. The energy recovery 

system is active in our dyeing plant which uses 4500 kg/
hr steam, utilising the waste heat from our cogeneration 
plant, and 140 tons of 80C hot water. Waste gases, which 
are recycled as heat, are disposed of in a way that does 
not harm nature. 
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Okulumuzun Açılışı

SOSYAL 
SORUMLULUK 
PROJELERİ

Hacı Osman Arıkan İlköğretim Okulu ve İmam Ha-
tip Ortaokulu açılışı sebebiyle düzenlenen tören, 
okul bahçesinde saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın 
okunması ile başladı.
Açılışa, Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, AK 
Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Kahraman-
maraş Belediye Başkan Vekili Cevdet Kabakçı, Ak 
Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fatih Mehmet 
Erkoç, Kahramanmaraş İl Genel Meclisi Başkanı 
Mustafa Özsoy, Kahramanmaraş Ticaret Borsası 
Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, İş Adamları Haluk 
Şerbetçi, Mehmet Beşen, Mustafa Narlı aynı za-
manda Arıkan Ailesi, Arıkan Mensucat Çalışanları, 
aile dostları ve mahalleliler katıldı.
Vali Şükrü Kocatepe ve AK Parti Grup Başkan Vekili 
Mahir Ünal, okulu eğitim camiasına kazandırdığı 
için Hayırsever İş Adamı Mahmut Arıkan’a teşek-
kür ederek plâket verdi. 
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School Opening
The ceremony held for the opening of Hacı Os-
man Arıkan Elementary School and Imam Hatip 
Middle School started with a stand in silence 
and the singing of the Turkish national anthem.
Kahramanmaraş Governor Şükrü Kocatepe, 
Justice and Development Party (AK Parti) Group 
Deputy Chairman Mahir Ünal, Kahramanmaraş 
Deputy Mayor Cevdet Kabakçı, Justice and 
Development Party Kahramanmaraş Provincial 
Chairman Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş 
Provincial Assembly Chairman Mustafa Özsoy, 
Kahramanmaraş Commercial Exchange Chair-
man Ahmet Duran Balsuyu, businessmen Haluk 
Şerbetçi, Mehmet Beşen, Mustafa Narlı and the 
Arıkan family, Arıkan Mensucat workers, family 
friends and the locals attended the opening 
ceremony.
Governor Şükrü Kocatepe and Justice and Deve-
lopment Party Group Deputy Chairman Mahir 
Ünal thanked the philanthropist businessman 
Mahmut Arıkan for the opening of the school 
and presented him with a plaque.

2018 
Chess 
Tournament

Our chess player Handenur Şahin from 
Kahramanmaraş Chess Sport Club, that is in 
the Turkish Chess Premier League which is 
sponsored by Arıkan Mensucat, placed third in 
the Turkish Women Chess Championship held in 
Belek, Antalya in 2018. Arıkan Mensucat CEO Mr. 
Mahmut Arıkan: “Handenur Şahin is our pride, 
we wish her a continued success.”

2018 Satranç Turnuvası
Arıkan Mensucat’ın sponsor olduğu Türkiye Satranç Birinci Liginde 
bulunan Kahramanmaraş Satranç Spor Kulübü oyuncumuz Han-
denur Şahin, Antalya Belek’te düzenlenen 2018 Türkiye Kadınlar 
Satranç Şampiyonasında Türkiye 3.sü oldu.  



arikan.com.tr

Turkey 
Chess Clubs 

Championship

Kahramanmaraş Chess Sport 
Club, sponsored by us, came in 
second in the 2016 Turkish Clubs 
Chess Championship held in Kon-
ya and qualified for the Turkish 
Chess Premier League. We thank 
all those who contributed and 
the team.

Türkiye 
Kulüpler 
Satranç 
Şampiyonası

Sponsoru olduğumuz Kahramanmaraş 
Satranç Spor Kulübümüz Konya’da yapılan 
2016 Türkiye Kulüpler Satranç Turnuvasında 
Türkiye’de 2. olarak Türkiye Satranç Birinci 
Ligine Terfi Etmiştir. Emeği Geçen Herkese ve 
Takıma Teşekkür Ediyoruz.
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Öğrencilerden 
‘vefa’ ziyareti

Kahramanmaraşlı hayırsever işadamı Mahmut 
Arıkan, 2 yıl önce babası Hacı Osman Arıkan 
adına yaptırarak devlete hibe ettiği imam hatip 
ortaokulu ve ilkokulda okuyan öğrenci ve öğret-
menlerin sürpriz ziyaretiyle karşılaştı. Ziyaret 
esnasında duygu dolu anlar yaşayan Arıkan, 
öğretmen ve öğrencilere ayrı ayrı teşekkür etti. 
Hacı Osman Arıkan İmam Hatip Ortaokulu Müdü-
rü Fatih Gündeş, ‘Kahramanmaraş’ın değerleri’ 
konulu projede bu ayın temasının ‘vefa’ olduğunu 
belirterek, “Bizde öğretmen ve öğrencilerimizle 
Kahramanmaraş’ın en modern ve en büyük oku-
lunu yaptıran sayın Mahmut Arıkan’ı ziyaret et-
meyi uygun bulduk” dedi. Hayırların en güzelinin 
gençlere, çocuklara ve eğitime yapılan yatırımlar 
olduğunu vurgulayan Arıkan ise, “Okullarımızın 
amacı siz sevgili öğrencilerimizi hayata ve gele-
ceğe hazırlamaktır. Bizler özel sektör tarafından 
yaptırılan okullar sayesinde daha iyi eğitimli bir 
nesil ve daha kalkınmış bir Türkiye hedefine emin 
adımlarla yürümüş olacağız” diye konuştu.

Loyalty’ visit from students
Mahmut Arıkan, the charitable businessman from Kahramanmaraş, was paid 
a surprise visit from students and teachers at the Imam Hatip middle school 
and high school that he had built in the name of his father Osman Arıkan and 
endowed to the state two years ago. Arıkan, overwhelmed with emotions du-
ring the visit, thanked the teachers and the students respectively. Fatih Gün-
deş, the Principal of Hacı Osman Arıkan Imam Hatip Middle School, stating 
that this month’s theme is ‘loyalty’ as part of the ‘values of Kahramanmaraş’ 

project, said: ‘’We deemed it suitable to pay Mahmut Arıkan a visit with our 
teachers and students, who had the most modern and biggest school in 
Kahramanmaraş built.’’ Arıkan, emphasising that the most charitable work is 
any investment made into the youth, children and education, said: ‘The aim 
of our schools is to prepare you, our dear students, for life and the future. 
Thanks to schools built by the private sector, we are stepping towards a 
better-educated generation and a more developed Turkey.’
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Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
04.05.2012 Cuma Günü ilimize gerçekleş-
tirmiş olduğu ziyaretinde; Valilik Maka-
mında düzenlenen törenle Eğitime %100 
destek kampanyası kapsamında okul 
yaptıran, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mahmut  Arıkan’a plaket verdi. Başbakan, 
şehrin eğitimine verdikleri destekten 
dolayı Mahmut Arıkan’ı kutladı.

Prime Minister 
Recep Tayyip 
Erdogan

On his visit to our city on 4 May 2012, 
Prime Minister Mr. Recep Tayyip Erdoğan 
gave our CEO Mahmut Arıkan a plaque in 
a ceremony held in the governor’s office 
for building a school as part of the One 
Hundred Percent Support to Education 
(Eğitime %100 Destek) Project. The 
Prime Minister congratulated Mahmut 
Arıkan for his support to the city’s 
education.
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R & D
Our objective with the R&D Centre, which began operation 
in February 2018 to create spaces where innovative ideas 
will be systematically evaluated and finalised faster, is to be 
present as ARIKAN MENSUCAT, a company that prioritises 
innovation in its corporate agenda, in various important 
events on innovation that are organised both at home and 
abroad.
At our R&D Centre, we first intend to enhance our corporate 
vision with innovative projects that have high added value, 
and correspondingly get involved in multidisciplinary R&D 

projects in cooperation with the public and universities.
Furthermore, we enrich the experience of our personnel, 
that takes part in projects developed at our R&D Centre, by 
supporting their participation in international congresses 
and symposiums to contribute to their vocational education 
and for them to acquire different visions.
As ARIKAN MENSUCAT, our long-term goal for the R&D 
Centre is to become a globally-recognised expert on yarn 
and knitted fabric, and to devise, conduct and sell major 
international projects.

AR-GE
Şirket ajandasında yenilikçiliğe öncelik 
veren Arıkan Mensucat bünyesinde yeni-
likçi fikirlerin sistematik olarak değerlen-
dirileceği ve daha hızlı sonuçlandırılacağı 
ortamlar yaratmak için 2018 Şubat ayında 
faaliyete geçen AR-GE Merkezimizle 
hedefimiz; hem yurt içinde hem de yurt 
dışında inovasyon ile ilgili gerçekleştirilen 
pek çok önemli organizasyonda varlık 
göstermektir.
AR-GE Merkezimizde öncelikli olarak 
yeniliklere açık, katma değeri yüksek 
projelerle şirket vizyonumuzu genişletip, 
buna bağlı olarak da kamu ve üniversite-
lerle yoğun iş birlikleri ile multi disipliner 

AR-GE projelerinde yer almayı hedefliyo-
ruz.
Bunlara ek olarak AR-GE merkezimizde 
geliştirdiğimiz projelerde yer alan per-
sonellerimizin hem mesleki eğitimlerine 
katkı sağlaması hem de farklı vizyonlar 
katması için uluslararası kongre ve sem-
pozyumlara katılımlarını destekleyerek 
farklı tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz.
Arıkan Mensucat olarak AR-GE Merkezi-
mizde uzun vaade de iplik ve örme kumaş 
konusunda dünyada söz sahibi bir merkez 
olup uluslararası büyük projeleri tek ba-
şına uygulayıp, bu projeleri üretebilen ve 
satabilen konuma gelmeyi hedefliyoruz.
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