
TARİHÇE
1998 yılında İzmir’de örme kumaşla hazır giyim üretimi üzerine faaliyete 
başlamış olan GNT Tekstil, halen 320 çalışanıyla, 13.000 m²’lik tesisinde, yıllık 
1.000.000 adet üretim kapasitesi ile hizmete devam etmektedir. Yeni 
kurulduğu zamanların heyecanını kaybetmeden, deneyimli ve vizyon sahibi 
kadrosuyla, yatırımlarını ve büyümesini sürdürmektedir. 2016 yılında 
pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla İtalya’da kurduğu Ganet Srl 
firmasıyla kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Odağına müşteri memnuniyetini alan, kaliteli ürün ve hizmet anlayışını; 
üretimden müşteri ilişkilerine, her safhada sürdüren GNT Tekstil, bu sayede 
müşterileri ile kalıcı iş birlikleri yapmaktadır.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİMİ
GNT Tekstil, ürünlerinin tamamını OEKO-TEX® sertifikalı firmalardan tedarik 
ettiği kumaşlarla üretmekte olup kumaşlara; çekme, boyutsal değişim, dönme 
ve renk haslığı testlerini kendi bünyesindeki laboratuvarda, uzman bir ekiple 
uygulamaktadır. Bunun yanında, müşterilerinin talebi doğrultusunda, 
uluslararası ve tarafsız laboratuvarlarda kimyasal madde testleri de 
(formaldehyde, phtalates, alerjik maddeler vb.) yaptırabilmektedir.

Üretim aşmasında ise birden fazla katmanlı bir kontrol sistemi 
uygulanmaktadır. Kesim, dikim, nakış, triko, yıkama, ütü/paket yani üretimin 
tüm aşamaları, ilgili birimin kalite kontrol ekibi tarafından titizlikle kontrol edilir. 
Son olarak tüm birimlerden bağımsız olarak faaliyet gösteren kalite güvence 
ekibimiz uluslararası standartlara göre final kontrol yaparak, ürünlerin 
sevkiyatına onay verir.

GNT Tekstil, uluslararası bir denetim firması olan SEDEX’e üye olup, denetim 
raporları diğer üye şirketlerin erişimine açıktır.

SOSYAL SORUMLULUK
GNT Tekstil tüm çevreye ve tüm paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine 
getirmektedir. Firmanın tesislerinde uygulanan atık yönetimi politikaları, ortaya 
çıkan çevresel etkiyi en aza indirgemeyi amaçlamaktadır. Üretim tesisleri 
uluslararası kuruluşlar tarafından; davranış, sağlık, güvenlik ve etik konularında 
denetlenmiştir ve gerekli onaylar verilmiştir.

Bu sosyal sorumluluk anlayışını kendisiyle sınırlı tutmayarak, iş birliği yaptığı 
diğer üreticilerin de uygunluk faaliyetlerini denetlemekte ve sosyal uygunluk 
seviyelerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
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SEDEX 

ŞİRKET PROFİLİ

Bölüm Personel Sayısı
Kesimhane 25
Dikimhane 110
Yıkama ve kurutma tesisi 15
Ütü ve Paketleme bölümü 45
Örnekleme Bölümü ve Modelhane 25
Triko Örme Birimi 15
Nakış bölümü 35
İdari Kadro 50

ISO 9001:2015
Kalite Yönetimi

ISO 18001
Sağlık ve İş Güvenliği 

Yönetimi

ISO/IEC 27001:2013
Veri Güvenliği Yönetimi

ISO 14001
Çevre Yönetimi

SERTİFİKALAR

ÜRETİM BİRİMLERİ VE PERSONEL SAYISI

T-Shirt Sweatshirt Polo Shirt Pantolon Ceket

ÜRÜN AĞI


