
Pazar
Türkiye’de 1980’lerin başında üretilmeye başlanan 
PVC pencere profilleri, 1987’den itibaren sektör 
olarak büyümeye başladı. Bugün PVC pencere 
sektöründe 630 bin ton üretimle Avrupa’da lider 
durumda bulunan Türkiye’de pazarın büyüklüğü, 
1.5 milyar USD’ye yaklaşıyor ve bu miktarın 
%30’unu ihracat, oluşturuyor. 
 Yaklaşık 370 bin tonluk üretim kapasitesine 
sahip olan plastik boru sektörü, kapasitesinin 
%75’ini kullanabiliyor. Boru sektörü, bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde kapasite kullanımına 
ilişkin rakamsal veriler sağlıklı olarak bilinmiyor. 
Bunun en büyük sebebi, plastik sektörünün değişik 
gruplarında çalışan pek çok firmanın aynı anda 
plastik boru da üretiyor olması.
 
Başarılar
Pakpen A.Ş., Kariyer.net tarafından 11.’si 
gerçekleştirilen “İnsana Saygı” ödülleri kapsamında 
aday başvurularını %100 yanıtlayan, en çok istihdam 
yaratan ve en çok başvuru yapılan şirket olma 
özelliği ile “İnsana Saygı” ödülüne layık bulundu. 
2011 yılı verilerine göre “Türkiye’nin ilk 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” arasında 226. sırada yer alan 
Pakpen A.Ş., “Konya Ekonomi” ödülü ile 2012 
yılında Konya’da “En Çok Talep Alan Şirket” 
ödülüne layık görüldü. Pakpen A.Ş., Capital 500 
sıralamasında 13 basamak yükselerek 377. sırada, 
Ekonomist Dergisi tarafından yapılan “Anadolu’nun 
En Büyük 500 Firması” arasında 84. sırada, Fortune 
500 araştırmasında ise 283. sırada yer aldı. 
 Pakpen A.Ş., 2013 yılında da sektörünün lider 
kuruluşlarından biri olarak gerek kapasite artırımı 
gerekse teknolojik iyileştirmelerle ekonomiye 
katkısını sürdürmeyi amaçlıyor. Cirosunu 500 
milyon TL’nin üzerine taşıyıp, 226. olduğu İSO 
500 sıralamasında daha da yukarılarda yer almayı 
hedefleyen Pakpen A.Ş., 2015 yılına kadar yılda 
ortalama %20 büyüyerek, Türkiye’nin en büyük 
sanayi kuruluşları listesindeki tırmanışını sürdürmeyi 
amaçlıyor.
 
Tarihçe 
Temelleri Tuza Ailesi tarafından Paksu A.Ş. ile 
atılan Pakpen A.Ş., 1970 yılından bu yana yapı 
sektöründe faaliyet gösteriyor. Üretime 30 bin 
m2’lik alanda başlayan, bugün ise 300 bin m2’yi 
aşan entegre tesisleriyle Konya Organize Sanayi 
Bölgesi’nin en büyük sanayi kuruluşu olan 
Pakpen A.Ş., sektöründe ilk beş büyük üretici 
arasında yer alıyor. 
 Yapı sektöründe pencereden bahçe aksesuarına; 
dış cepheden kapıya; borudan yalıtım ürünlerine 
kadar bir bina için gerekli olan birçok malzemeyi 

birlikte üreten tek firma olan Pakpen A.Ş. 
bünyesinde; Pakpen A.Ş., Pakpen Dış Ticaret A.Ş. 
ve Paksu A.Ş. bulunuyor. 
 Konya’nın ilk uluslararası markası olan Pakpen, 
Pakpen Dış Ticaret aracılığıyla başta Avrupa ve 
komşu ülkeler olmak üzere 50’ye yakın ülkeye 
ihracat yapıyor.  
 Ağırlıklı olarak Türkî Cumhuriyetler, Doğu 
Avrupa ülkeleri, Kuzey Afrika ve Orta Doğu 
ülkelerine ihracat yapan Pakpen A.Ş.; Rusya, 
Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Türkmenistan, Cezayir, Irak, Libya, Suriye, 
Moritanya, Romanya, Bulgaristan, Fransa, İtalya ve 
İsveç ile daha yoğun bir ticari ilişki içinde bulunuyor. 
Bu kapsamda Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Rusya, 
Türk Cumhuriyetleri gibi pazarlarda daha da 
büyümeyi öngörüyor.
 Plastik sektöründe faaliyet gösterip hem PVC 
profil, altyapı ve iç tesisat boruları hem de yalıtım 
malzemelerini üreten Pakpen A.Ş., bu yönüyle 
sektörde tek olma özelliğini elinde bulunduruyor. 
 Üretim ve hizmet kapasitesi ile birlikte 
istihdamda da her geçen gün önemli bir artış 
sağlayan Pakpen’in yatırımları ise istikrarlı bir 
büyüme içinde devam ediyor. Pakpen, genç ve 
dinamik bir grup olarak sektöründeki yenilikçiliğini 
kaliteye ve kurumsallaşmaya verdiği öneme 
borçlu. Bunları; tüketici odaklı çalışması, müşteri 
ve bayi memnuniyeti ile de desteklemeye devam 
eden Pakpen A.Ş. bu başarısını, çeşitli kuruluş ve 
örgütlerden aldığı ödüllerle de tescil ediyor.
 
Ürün
Pakpen A.Ş., Pakpen markasıyla PVC kapı, pencere 
panjur ve kepenk sistemleri; Pak Siding markasıyla 

vinil dış cephe kaplama sistemleri; Pak Country 
markasıyla çit, korkuluk, kameriye ve pergola 
sistemleri; Pak Form markasıyla taş görünümlü 
formlanmış PVC plakalar; Pakpanel markasıyla 
PVC/XPS sandviç panel; Pakdoor markasıyla 
dekoratif dış kapı ve kompozit kapı sistemleri; 
Pakboard markasıyla XPS ve EPS ısı yalıtım levhaları 
ve Pakplast markasıyla altyapı ve iç tesisat boru 
sistemlerinin üretimini gerçekleştiriyor. Pakpen 
A.Ş., ürünlerinin dağıtım ve satışını İstanbul, Ankara, 
İzmir, Konya ve Antalya bölge müdürlükleri ile 
Türkiye geneline yayılmış bini aşan bayisiyle yapıyor. 
 Kurulduğu günden beri Ar-Ge çalışmaları 
yapmaya, yenilikçi ürünler yaratmaya, pazara yeni 
ve gelişmiş ürünler sunmaya önem veren Pakpen 
A.Ş., her yıl cirosunun %2-3’ünü Ar-Ge’ye ayırıyor. 
Pakpen A.Ş., Ar-Ge ekibi ile bir yandan mevcut 
ürünlerin geliştirilmesine çalışırken, diğer yandan da 
yeni ürün geliştirme çalışmalarını hızla sürdürüyor. 
Ar-Ge yatırımlarının devamlılığı, şirketin uzun 
dönem stratejilerinde kalıcı bir katma değer olarak 
yer alıyor. 
 Yapılarda iyi malzeme kullanılması ve doğru 
teknik hesaplar sonucu üretilen ürünlerle 
donatılması, yapıların yalıtımının sağlıklı olmasını 
sağlar. Doğru yalıtımı yapılmış binalarda ısınma, 
soğutma için harcanacak enerji miktarı azalacağı 
için zararlı gazların doğaya salınımı da düşer. Bu 
doğrultuda duyarlılığını her geçen gün artıran 
Pakpen A.Ş., tesislerinin çevreci üretim süreçlerine 
uyum sağlama çalışmalarını yürütüyor. 
 Sektördeki haklı yerini kaliteden taviz vermeden, 
tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate 
alarak üretim yapmasına borçlu olan Pakpen 
A.Ş.’nin ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 
yönetim sistemi belgeleri bulunuyor. TS, TSEC, 
GOST, DVGW, RAL, INSTA ürün belgelerine 
sahip Pakpen’in ürettiği tüm ürünler, AB 
normlarında olup, CE işaretine sahip bulunuyor. 
TS EN ISO 17025 standartlarına göre 
belgelendirme yapan modern bir laboratuvarı 
olan Pakpen A.Ş., tüm ürünlerinin testlerini bu 
laboratuvarda gerçekleştiriyor. 
 
En Son Gelişmeler 
Pakpen A.Ş., altyapı ve iç tesisat boru sistemlerinin 
üretimini gerçekleştirdiği Pakplast markası ile 
ülkemizde birçok Devlet Su İşleri altyapı ve 
doğalgaz projesine; yurt dışında da önemli 
projelere imza atıyor. Bunlar arasında Gürcistan’ın 
tüm doğalgaz altyapısı, yine Gürcistan’ın Kobuleti, 
Poti, Kutaysi bölgelerinde; korige kanalizasyon ve 
altyapı su boruları, Moritanya’da; temiz su hattı 
boruları, İskandinavya’da; temiz su hattı boruları, 
Türkmenistan’ın Mary bölgesinde; altyapı su 

hatlarında kullanılan çeşitli çaplardaki borular, 
Kazakistan’ın Atrau bölgesinde; doğalgaz ve altyapı 
su boruları tedariki bulunuyor. Ayrıca hedef 
pazarları içinde yer alan Güney Rusya ve İsrail 
bölgelerinde altyapı projelerinde kullanılmak üzere 
doğalgaz ve su boruları ile ilgili projelere de devam 
ediyor.
 Bu anlayış doğrultusunda Pakpen Şirketler 
Gurubu çatısı altında üretilen tüm malzemelerin 
“kalite” kontrollerine imzasını atan Türk 
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Grup’un 
uluslararası standartlara sahip olduğunu sertifika ile 
belgeledi. Pakpen A.Ş., bu sertifika ile sektördeki 
diğer firmalara da hizmet veriyor. Laboratuvarda; 
PVC profilleri, bu profillerden üretilen kapı, 
pencere, XPS ve EPS yalıtım levhaları, polietilen 
ve polipropilen borular ve bu ürünlerin ham 
maddeleri ile ilgili testler yapıyor. Ürünlerin; 
dayanıklılık, fonksiyonellik, uzun ömürlülük ve 
güvenlik açısından uygunluğunun araştırıldığı 
testlerin sonucunda hazırlanan uluslararası 
düzeydeki raporlar, referans olarak gösterilebiliyor.
 Pakpen A.Ş., Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından Türkiye’nin 33 ilinde eş zamanlı olarak 
başlatılan, ülke çapındaki “Kentsel Dönüşüm” 
sürecinde önemli bir rol üstlenmeyi hedefliyor.
Pakpen A.Ş.’nin 2023 hedefleri arasında; Konya’daki 
tesislerde altyapı boru ürünleri yatırımlarına devam 
edilmesi ve bu alandaki büyümenin sürdürülmesi, 
ham madde ve ürün nakliye maliyetlerinin 
düşürülmesi ve özellikle yurt dışı projelerde 
lojistik üstünlüğün sağlanması amacıyla deniz 
olanaklarından faydalanabilecek lokasyonlarda 
yatırım imkânlarının değerlendirilmesi; yurt dışında 
pencere profili konusunda pazar potansiyeli olan 
ülkelerde yeni yatırım iklim ve potansiyelinin 
yakından izlenmesi, gerektiğinde yabancı ortaklık 
ve/veya şirket satın alınması konusunda uzun 
dönemli stratejilerin içinde bulunulması; konut-iş 
yeri gibi inşaat projelerinin geliştirilmesi ve şehir 
otelleri konseptiyle turizm ve otel işletmeciliği 
ile yenilenebilir enerji üretimi konusunda uygun 
projelerin geliştirilmesi yer alıyor.
 Pakpen A.Ş., faaliyet gösterdiği yapı sektöründe 
bir yandan bulunduğu konumu geliştirirken 
diğer yandan da farklı alanlara yatırım yaparak, 
ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamayı 
amaçlıyor.
 
Promosyon
42 yıllık güçlü geçmişiyle sektöre birçok ilki 
kazandıran Pakpen A.Ş’nin altında üretim yapan 
tüm markaların temel prensibi, “kalite” olarak kabul 
ediliyor. 
 Rekabetin yoğun olarak yaşandığı yapı 
sektöründe 360 derece iletişimle farklılaşan 
Pakpen A.Ş., sosyal paydaşları, çalışanları ve iş 

ortaklarıyla birebir iletişim kurabileceği alanlar 
yaratarak farklılaşıyor. 
 Çalışanlarına ve sektör profesyonellerine 
yönelik hazırladığı “Pakpen Haber Dergisi” üç aylık 
dönemlerde ücretsiz olarak dağıtıyor. Bu dergi, 
bayi ve çalışanlarıyla iletişimini güçlendirirken yapı 
sektörünün de nabzını tutuyor. 
 Pakpen A.Ş., 2012 yılından beri Türkiye’nin 
birçok şehrinde tesisat ustalarına yönelik seminerler 
düzenleyerek ustalarla ürünlerini ve kullanım 
detaylarını paylaşıyor. Ayrıca iş ortakları ve 
müşterilerine özel düzenlediği Konya gezileriyle 
şehrin kültürel değerlerini anlatırken bir yandan 
da Pakpen A.Ş. fabrikalarını, üretim sistemini ve 
kalitesini paydaşlarına birebir tanıtıyor. 
 Banka iş birlikleriyle nihai tüketiciye yönelik   
Pakpen ve Pakplast bayilerinde özel kampanyalar 
düzenleniyor. Ayrıca 2012 yılında gösterdikleri 
başarılı satış performansından dolayı 550’yi aşkın 
Pakplast ve Pakpen bayisi için Uzak Doğu, Ukrayna,  
Umre ve Kıbrıs’a seyahat düzenledi.  
 Pakpen A.Ş. sektöre getirdiği yeniliklerin dışında 
ülke sanayisinin ve ekonomisinin gelişmesi için “ara 
eleman sorununu”nun çözülmesi amacıyla Konya 
Organize Sanayi Bölgesi’nde Mehmet Tuza Pakpen 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni yaptırarak 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladı. Konya Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan firmaların faaliyet alanları 
göz önünde bulundurularak okulun bölümleri 
oluşturuldu. Stajlarını bu firmalarda yapacak olan 
öğrenciler, %100 iş garantisi ile mezun olacaklar.
 
Marka Değerleri
Bir yapının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen üretim 
gücüne sahip Pakpen A.Ş., “ürün geliştirme 

stratejisini” en yeni teknolojilerle donatılmış Ar-Ge 
merkezinde ve laboratuvarında gerçekleştirilen 
araştırma ve deneylere dayandırıyor.  
 
www.pakpen.com.tr
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Pakpen

›	Yenilikçi ürünleriyle sektöre yön veren Pakpen  
	 A.Ş.		Türkiye’nin	ilk	vinil	dış	cephe	kaplaması	Pak		
	 Siding,	ilk	çit-korkuluk,	pergola	ve	kameriye		 	
	 sistemleri	Pak	Country,	ilk	taş	görünümlü		 	
	 formlanmış	PVC	plakalar	Pak	Form,	PVC	sandviç
	 panel	Pakpanel	Dekoratif	Dış	Kapı	ve	Kompozit		
	 kapı	sistemleri	Pak	Door,		Türkiye’nin	ilk	ekolojik
	 ısı	yalıtım	levhası	Pak	Board,	Altyapı	&	İç	Tesisat
	 Boru	Sistemleri	Pakplast	ile	hizmet	veriyor.	

›	Konya’nın	ilk	uluslararası	markası	olan	Pakpen
	 A.Ş.’nin	ürettiği	tüm	ürünler	AB	normlarında			
	 olup,	CE	işaretine	ve	de	Türk	Akreditasyon		 	
	 Kurumu	(TÜRKAK)	sertifikası	ile	kalitesinin		
	 uluslararası	standartlara	sahip	olduğunu
	 kanıtladı.	

›	Üretime	30	bin	m2	alanda	başlayan,	bugün	
	 300	bin	m2	entegre	tesisleriyle	Konya	Organize		
	 Sanayi	Bölgesi’nin	en	büyük	sanayi	kuruluşu.

›	Yapı	sektöründe	pencereden	bahçe	aksesuarına,
	 dış	cepheden	kapıya,	borudan	yalıtım	ürünlerine
	 kadar	bir	bina	için	gerekli	olan	A’dan	Z’ye	tüm
	 enstrümanları	üreten	tek	firma.


