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TEKNOLOJİK DONANIMI SAYESİNDE 
DÜNYA STANDARTLARINA UYGUN 

HİJYENİK VE ORGANİK PAMUK ÜRETİYOR

G aziantep, Islahiye Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde 15 bin 
metrekarelik alana kurulan 
ve bu bölgenin canlanma-

sında öncü görevi gören Barakat Pa-
muk, konumunun verdiği avantajlar 
sayesinde büyük limanlara ve ulaşım 

merkezlerine kolaylıkla erişim sağla-
yabilmektedir. 

SEKTÖR DENEYİMİMİZ 21 YIL 
ÖNCESİNE DAYANMAKTADIR

Barakat Pamuk’un tecrübesinin 
alt yapısını oluşturan Barakat Alfa, 21 

yıldır hidrofil pamuk sektöründe hiz-
met vermektedir. 1999 yılında Özbekis-
tan’da kurulan Barakat Alfa, bölgede-
ki ilk entegre ve tam otomatik emici 
ağartılmış pamuk fabrikası olup Orta 
Asya’daki en büyük firmalardan biri 
olarak kurulmuştur.

ADVERTORIAL | BARAKAT PAMUK

Uluslararası farmakope standartlarına uygun, yüksek kaliteye sahip ağartılmış pamuk 
üretimi gerçekleştiren Barakat Pamuk, en son teknolojiyle ve sektördeki en iyi uygulamalarla 

oluşturduğu sağlam temeller sayesinde dünya çapında güvenilir ortaklıklar kurmaktadır.

MAHMUT CAN KADİRİ
BARAKAT PAMUK YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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ORGANİK VE HİDROFİL PAMUK 
ÜRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Barakat Pamuk’un önceliği, kaynakla-
rı verimli kullanarak, üretimde medikal 
standartların üstünde mükemmelliği ya-
kalamaktır. Dolaylı yoldan karbon ayak izi 
düşürücü yaklaşımı ile çevreye olan etki-
sini indirgeme hedefiyle üretim yapmak-
tadır. 

Barakat Pamuk Tesisi, en son teknolo-
ji test ekipmanlarıyla ve yılların tecrübe-
sine sahip kalifiye personellerinin çaba-
sıyla ürünlerini müşteri isteklerine göre 
planlayarak özelleştirip son haline getir-
mektedir. 

Barakat Pamuk sektörde her daim ken-
dini geliştirerek öncü olma, memleketimi-
zi ekonomik ve sosyolojik olarak kalkın-
dırma hedefindedir. Bu düşünceyle Bara-
kat Pamuk, ürün yelpazesini genişletmek 
ve kalitesini ispatlamak amacıyla kısa za-
manda GOTS ve ISO belgelerini alarak, 
kalitesini tescil etmiştir.

BARAKAT PAMUK’UN 
KAZANDIRDIKLARI

n Hammadde olarak ülke içerisinde-
ki pamuk üreticilerinin atığı olan penyeyi 
alıp tekrar kullanılabilir hijyenik bir ürün 
elde ederek geri dönüşüme katkı sağla-
mak.

n Fabrika’da bulunan atık su arıtma te-
sisi ve kullanılan doğal bakteriler sayesin-
de ekolojik dengeyi korumak.

n Ar-Ge çalışmalarına önem vererek, 
ürün yelpazesini genişletmek ve bu ürün-
lerin yeni pazar alanları oluşturması için 
gayret göstermek.

n Çoğunlukla tarımla geçinen bir böl-
gede sanayi sektöründe üretim yaparak 

istihdam yaratmak.
n Türk şirketlerinin çok az varlık gös-

terdiği Güney Amerika , Kuzey Avrupa vb. 
bölgelerde patenti Barakat Pamuk’a ait 
ürünleri ulaştırarak ülkemize döviz geti-
risi olarak katkı sağlamak.

www.barakatcotton.com
www.barakatpamuk.com
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