
Pazar
Türkiye'de havlu üretimi yoğun olarak baştaBursa ve Denizli olmak üzere Kayseri veGaziantep illerinde gerçekleştiriliyor.Türkiyeİhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2004 yıl sonuverilerine göre, yıllık üretim 100 bin ton düzeyineulaştı. Bunun 70 bin tonu ise ihraç ediliyor.Pazar büyüklüğü ve ihracat değeriyle ilgilirakamlar, sektörde bornoz ve havlu ürünlerineendeksli olarak açıklanıyor. Sadece Denizli'dengerçekleştirilen ihracatın 900 milyon US$'aulaştığı tahmin ediliyor.TİM'in verilerine göreTürkiye'nin havlu ihracatı 500 milyon US$düzeyinde. 2004 yılı verilerine göre ise sektördeçalışan sayısı 40 bin kişiye ulaşmış durumda.Türkiye tekstil sektöründe “Havluda KaliteÖzdilek” sloganı ile yerini alan Özdilek,Türkiyeekonomisinin gelişmesine paralel olarak yüksekbir büyüme hızı yakalamayı başardı. Kalite odaklı,tam entegre üretim sistemleriyle havlu sektörününen yüksek kapasiteli üreticisi ve ihracatçısı oldu.Dünyada ilk on, Avrupa'da ise ilk dört üreticiarasındaki yerini aldı.Bu süreçte Özdilek, yeni bir atılımlaperakendecilik sektörüne de girdi. “Müşteri varsabiz varız” felsefesiyle, dört alışveriş merkezi, üçhipermarket ve iki ev tekstili mağazası ilesektörün en bilinen markaları arasına girdi.Özdilek, piyasa koşullarında saygın bir yeresahip olmanın, yapılan işlerdeki dürüstlük vebunun beraberinde gelen güvenle gerçekleşeceğiilkesini benimsiyor. Güvenin zor kazanılıp çabukyitirileceğinden hareketle dürüstlükten hiçbirşekilde ödün vermeyen bir strateji uyguluyor.Kalıcılık ve etkinliğin ancak bu ilkelerdoğrultusunda sağlanacağına inanan Özdilek,değişen pazar ve artan rekabet koşullarında farklıolmanın, müşteri beklentilerine hızlı cevapverebilmenin önemini de biliyor. Bu nedenle, bilgiüretebilmeye, bu bilgiyi kullanmaya, dinamik veaktif olarak kurumsal performansı artırmayayönelik çalışmalar yapıyor.
Baflar›lar
Özdilek, 28 Mart 1998 tarihinde aldığı ISO 9001Kalite Sistem Belgesi'yle perakende sektöründebu belgeye sahip ilk kuruluş oldu. Ayrıca, 2004yılında TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafındanTüketici Memnuniyetini İlke Edinen ŞirketÖdülü'ne layık görüldü. Bu ödül, Özdilek alışverişmerkezlerinin tüketiciye sunduğu hizmetler veuyguladığı farklı satış tekniklerinin bir sonucuolarak alındı. Ödülün kazanılmasında, tüketicimemnuniyetinin şirket politikası olarakbenimsenmesi, alışverişin güvenilir ve kolay hale

getirilmesi de etkili oldu.Üretim ve ihracatta Türkiye'nin en büyükkuruluşları arasında ilk sıralarda yer alan Özdilek,bu konumunu sürekli geliştiriyor.Şirket otelcilik sektöründe de faaliyetgösteriyor. Özdilek'in Crowne Plaza İzmir Hotel'i,2004 yılında Seyahat Acentası, Konaklama veUlaşım Sektörlerinin Üst Düzey YöneticilerininDayanışma Kulübü'ne bağlı İstanbul SkalKulübü'nün Skalite 2004 Yılın Şehir Oteli ödülünüaldı.Sosyal sorumluluk projelerine de destek verenÖzdilek bu kapsamda, kurduğu üç ilköğretimokulu, bir turizm meslek lisesi ve uygulama oteli,ayrıca bir tekstil meslek lisesiyle eğitime dekatkıda bulunuyor.
Tarihçe
Özdilek, 1971 yılında, iki adet Bursa yapısıdokuma tezgâhı, beş personel ve yıllık 10 tonhavlu üretim kapasitesiyle yola çıktı. Üretimmerkezi ise havlunun ilk üretildiği yer olan Bursaydı.Haziran 2005 itibarıyla, Özdilek'in yıllıkkapasitesi 10 bin tona ulaştı. İhracatta ise 20'denfazla ülkeye gerçekleştirdiği dış satım sonucu32 milyon US$ rakamına ulaşıldı. Özdilek'inihracat yaptığı pazarlar arasında ABD, Kanada,Almanya, İngiltere, Rusya, Suudi Arabistan,Yunanistan ve Dubai öne çıkıyor. En önemlisi de,ihracatın, “Özdilek” markasıyla gerçekleştiriliyorolması.Çalışan sayısı 4 bin kişiye ulaşan Özdilek'inTürkiye'deki pazar payı %25 düzeyinde.Tesislerinde pamuktan ipliğe, iplikten dokuma vekonfeksiyona kadar tam entegre şekilde üretimyapılıyor.Özdilek'in alışveriş merkezlerinde 70 bini aşkınürün çeşidi yer alıyor. 1979 yılında Bursa KapalıÇarşı'daki mağazasıyla perakende sektörüneadım atan Özdilek, 1982 yılında anonim şirketedönüştü. Bu değişimden sonra, 1983 yılında,

Yalova Yolu üzerindeki 400 metrekarelik biralanda fabrika satış mağazası ve kafeterya açtı.Bu adım, Bursa Alışveriş Merkezi'nin çekirdeğinioluşturması açısından, şirketin tarihinde önemlibir yer tuttu.Özdilek, Haziran 2005 itibarıyla, Bursa,Afyonkarahisar, Kocaeli ve İzmir alışverişmerkezleri, Kaplıkaya, Ataevler ve İnegölhipermarketleri, İstanbul Galleria ve BursaUlucami mağazaları ile toplam 90 bin m2 kapalıalanda, 50 bin m2 satış alanı ve 1.700 personeliile perakende sektöründe hizmet veriyor.

136 SUPERBRANDS



Özdilek'in alışveriş merkezlerinde restoranlardançocuk oyun alanlarına, kuru temizlemecidensinemaya, akaryakıt istasyonundan kuaförsalonlarına kadar birçok hizmet sunuluyor.Şirket 2003 yılında İzmir'de beş yıldızlı,219 odalı Crowne Plaza Hotel'i açarak turizmsektörüne girdi.
Ürün
Özdilek, havlu ve bornozların kalitesi içinüretimin her aşamasında aynı titizliği gösteriyor.İplik haline gelecek olan pamuğun seçilmesiylebaşlayan süreç, Özdilek İplik Fabrikası'nda devamediyor. Özdilek etiketi taşıyan bütün havlular,Özdilek İplik Fabrikası'nda üretilen iplikledokunuyor. Gün başına 

40 ton pamuk ipliği üretenÖzdilek İplik Fabrikası,şirketin teknolojiye yaptığıyatırımlardan pay almayadevam ediyor.Özdilek AlışverişMerkezleri ise 7'den 77'yeher yaşta tüketiciyesesleniyor ve onlara farklıbir yaşam tarzı sunuyor.Özdilek, müşterilere hizmetsunarken, müşterimemnuniyetine büyük önemveriyor. Bu nedenlemüşterilere zevkli bir ortamyaratarak şehir merkezlerineve şehirlerarası kavşaknoktalarına yakınkonumlarda, doğayla iç içemerkezler inşa ediyor.Bütün mağazalarında, “selfservis” yerine, doğrudaniletişimin ön plandatutulduğu bir servis anlayışıtercih ediliyor.Tüketicilerinbir defada bütün alışveriş ihtiyaçlarını keyifli birşekilde karşılamasını sağlayacak bir ortamsunuluyor.Özdilek şirketinde kalite bir yaşam tarzı olarakbenimseniyor ve tüm faaliyetler müşteriye enkaliteli hizmeti sunma temeli üzerine kuruluyor.Şirket, tüketiciyi korumanın en iyi yolunun,tüketiciyi sahip olduğu haklar konusundabilinçlendirmek olduğu anlayışını benimsiyor.
En Son Geliflmeler
Sektörünün bir numaralı şirketi olan Özdilek,büyümesine paralel olarak yatırımlarına dadevam ediyor. İnegöl'de yapımı devam eden aylık1 milyon metre baskı kapasitesi olan boya baskıtesislerinin 2006 yılı içerisinde faaliyetegeçirilmesi planlanıyor. Bu tesislerde ev tekstili,nevresim ve uyku seti üretimi gerçekleştirilecek.Perakendecilik alanındaki istikrarlı büyümesinisürdüren Özdilek, Gemlik'te 5 bin 500 m2 kapalıalana sahip hipermarketini de 2005 yılındafaaliyete geçirmeyi planlıyor.
Promosyon
Özdilek, tüketicilerine kaliteli ürünü daha hesaplısatmak amacıyla, sürekli piyasa ve tedarikçiaraştırmaları yapıyor. Böylece, müşterisine en iyiyien ekonomik şekilde sunmayı hedefliyor.Perakende ve tekstil sektöründeki gelişmeleriyakından takip eden Özdilek, sektöründe önemliorganizasyon ve fuarlara da katılıyor. Heimtextil,Moskova, İstanbul Ev Tekstilcileri ve Dubaifuarları, takip edilen etkinlikler arasında yer alıyor.

Marka De¤erleri
Tüm üretim ve satış faaliyetlerini müşterimemnuniyeti üzerine oluşturan Özdilek, temelolarak “Müşteri varsa biz varız” felsefesinibenimsiyor. Stratejisini müşterinin ihtiyaçlarınıtedarik ederken onlarla daima dürüst, güvenedayalı ve samimi ilişkiler içerisinde olmak üzerineinşa ediyor. Özdilek markasının müşteri odaklıstratejisi, müşteri talep ve beklentilerini iyi biriletişim kurarak anlamaya dayanıyor. Saptanan bubeklentileri her şeyin üstünde tutmak, müşteriyi,ürün ya da hizmetin nihai değerlendiricisi olarakkabul ederek kaliteli ürün ve hizmet sunmak, bustratejinin diğer unsurları olarak öne çıkıyor.Özdilek, bu stratejiyi “Alışverişte Sımsıcak BirGelenek” sloganıyla ifade ediyor ve hayatageçiriyor.Şirketin kaliteye bağlılığını ortaya koymaküzere geliştirdiği “Özdilek Kalite Politikası”,müşterilere bir taahhüt olduğu gibi tümfaaliyetlerinin temelini oluşturuyor. Kalite, fiyatabağlı olmaksızın tüm ürün ve hizmetlerin taşımasıgereken başlıca özellik olarak değerlendiriliyor.Özdilek'in marka politikasının unsurlarındanbiri, müşteri beğeni ve şikâyetlerinideğerlendirerek hızlı bir geri dönüş yapmak,bir diğeri de kalite bilincini yapılan bütün işleretaşımak ve buna bütün çalışanların katılmasınısağlamak. Özdilek, 34 yıllık deneyimiyle süreklideğişen ülke ve dünya koşullarına uyumsağlamaya özel önem veriyor. Başta teknolojiolmak üzere ilgili tüm alanlarda meydana gelendeğişiklikleri takip ediyor ve işletmeye uyarlıyor.Yeni görüş ve programlar üreterek kurumsalgelişimi sağlamak ve toplumsal gelişime katkıdabulunmak da Özdilek'in marka değerlerinden.
www.ozdilek.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Özdilek, ISO’nun her yıl açıkladığı en büyük500 şirket arasında Türkiye'nin En Büyük166. Özel Şirketi oldu.
Özdilek'in kurduğu Eğitim Sağlık Kültür ve SanatVakfı hem okul yaptırarak hem de başarılıöğrencilere burs vererek eğitime katkıdabulunuyor.
Özdilek,Türkiye’nin Marka Değeri En YüksekŞirketler sıralamasında ilk 42 şirketi arasında.
Özdilek'te satışa sunulan lokumlar kendi imalatıolup, Özdilek Afyon tesislerinde modern vehijyenik bir ortamda üretiliyor.

Özdilek

137SUPERBRANDS


