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TARİHÇE
• 1952 yılından itibaren pamuk ticareti yaparak

faaliyetlerine devam eden Bilici Ailesi kısa zamanda iplik
ve kumaş ticaretine başlamıştır. Bilici ailesi ürettikleri
kumaşları dünya pazarlarına satmak için 1999 yılında
BTD Tekstil firmasını kurmuştur.

• Geniş ürün yelpazesi bulunan fabrikamızda halihazırda
yün, yün/polyester, yün/viskon, yün/pamuk,
yün/naylon, polyester/viskon, polyester/viskon/yün,
polyester/viskon/pamuk, pamuk, pamuk/naylon,
pamuk/viskon, pamuk/polyester, keten, keten/pamuk,
keten/naylon karışımlı çeşitli kumaşlar dokunmaktadır.



TARİHÇE
• İstanbul, New York, İtalya ve Moskovada ofisleri

bulunan BTD Tekstil 60’tan fazla çalışanıyla dünya
çapındaki müşterilerine hizmet vermektedir.

• BTD Tekstil kısa zamanda geniş ve esnek üretim
kapasitesi, başarılı ür - ge ve ar-ge çalışmaları ve kaliteli
servisi ile dünyanın önde gelen moda devlerinin tercih
ettiği bir üretici olmuştur. Yılların verdiği tecrübe ve
birikim ile hızla değişen moda trendlerini hızla
belirleyen BTD Tekstil sektördeki Trend belirleyici ender
firmalardan olmayı başarmıştır



MİSYONUMUZ
 İnsana ve teknolojiye yatırım yaparak, en yüksek katma

değeri en rekabetçi fiyatlar ile sunarak sektöründe öncü
olmak,

 Ar-Ge ve Ür-Ge odaklı çalışarak sektördeki trend
belirleyici konumumuzu sağlamlaştırmak,

 Sürekli ve Devamlı Müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

VİZYONUMUZ
Hazır giyim ve tekstil sektöründe dünya markalarının

stratejik üretim ortağı olmaktır.



ÜRETİM



İPLİK

• BTD İplik Osmaniye'de kurulu, 48.000 iğlik ileri
teknoloji ürünü makine parkı, çağdaş laboratuvarı,
üretimle eşzamanlı kontrol sistemleri ve en
önemlisi, tecrübeli ve konusunda uzman teknik ekibi
ile tekstil sektöründe önemli bir yere sahip olmayı
hedeflemektedir.

• Halihazırda 20.000 m2 kapalı alanda 50.000 iğlik 
makine parkuruyla günlük yaklaşık 18-20 ton üretim 
kapasitesine sahiptir.



• Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde 1998
yılında kurulan iplik, büküm ve air cover
(puntalama) fabrikasında yüksek kalite
standartlarında üretim yapılmaktadır. İşletme,
bugün itibarı ile günlük 25.000 kg olmak üzere
aylık 750.000 kg üretim hacmine ulaşmış ve bu
kapasiteyle Türkiye'nin en büyük iplik büküm
işletmesi konumuna gelmiştir.

İPLİK BÜKÜM&PUNTA



DOKUMA
• Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde 36.000 m2

alandaki BTD Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin dokuma fabrikası,

10.000 m2 kapalı alanda kuruludur.

• En son teknoloji dokuma tezgâhı,
Picanol Optimax ve Tsudokama Hava
Jet Dokuma ile donatılmış tesislerin
üretim kapasitesi, aylık 1 milyon
metre civarındadır. Tamamen
ihracata yönelik kumaş üretimi
gerçekleştiren Bilgün Dokuma
Fabrikası'nın tüm ürünleri, dünya
pazarının gözdesi konumundadır.



DOKUMA
• Aylık 1,2 milyon metre çözgü beslemeli Japon Tsudakoma seri

çözgü ve haşıl makinesi, aylık 450.000 metre kapasiteli İtalyan
Rostoni marka konik çözgü makinesi, aylık 240 adet 50 metrelik
numune çekme kapasiteli Suzuki marka numune çözgü
makineleri, aylık 360 adet çözgü taharlama kapasiteli Uster
Delta 110 tahar makinesi ile tam donanımlı dokuma hazırlık
tesisi mevcuttur.

• BTD Dokuma fabrikasında pamuk, polyester, viskon, yün, keten,
floş ve bunların farklı oranlardaki karışımlarından oluşan iplikler
kullanılmaktadır. 8 renk atkı atma sistemi bulunan son model
dokuma tezgâhlarında, her çeşit fantazi örgüde ve renkte
armürlü desenler de dokunabilmektedir.



• BTD Boya Apre, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde 25.200
m2 bir arsa üzerinde kurulu 11.620 m2 kapalı alanda yerleşik iplik boya ve
kumaş boya terbiye fabrikasıdır. Üretim kapasitesi 50.000 metre/gün olan
tesislerde ayda 1.500.000 metre üretim yapılabilmektedir.

• Son model yakma, kasar, gergisiz yıkama, gergisiz kurutma, germe
kurutma, jet boyama, buharlama, silindir kurutma, kontinü boyama,
sanfor, şardon, makas ve zımpara makinelerini bünyesinde toplayan BTD
Boya Apre Fabrikası, bölgenin seçkin boya terbiye tesislerindendir.

• Ayrıca akreditasyonlu ve tam teçhizatlı fizik ve kimya laboratuvarlarına
sahip olan tesis, özellikle ihracat ürünlerinde aranan buruşmazlık, su
geçirmezlik, çekmezlik, leke tutmazlık, teflon apre gibi özel apre
işlemleriyle birlikte, boyama haslıkları (solmazlık) konusunda üstün
rekabet gücüne sahiptir

BOYA APRE



• Eğitimli ve tecrübeli ekibimiz tarafından

yönetilen ‘Patern Departmanı’ Assyst

Bullmer sistemini kullanmaktadır. Assyst

Bullmer sistemi Gerber, Lectra ve diğer

sistemleri hızlı ve doğru bir şekilde

dönüştürebilmektedir.

KONFEKSİYON

• Exclusive by BTD Turkey konfeksiyon 2012 senesinin başında 
yüksek kalitede pantolon, şort, etek, elbise, ceket, chino ve 5 cep 
pantolon üretmek üzere kurulmuştur. Müşterilerimize hızlı ve 
kaliteli servis vermek için tüm gücümüzle çalışmaktayız.



• ‘Paketleme’ işlemi en son presleme özel ütü presler kullanılarak
eğitimli ve tecrübeli personeller tarafından yapılmaktadır. Ütü
departmanının kapasitesi ayda 75,000 parçadır

• ‘Depolama’ askılı ve kutulu depolama alanlarının bulunduğu
depomuz şirketimizin bulunduğu alandadır. Tüm müşterilerimizin
ham maddelerini güvenli ve etkin bir şekilde stoklayabilmekteyiz.

• ‘Kesimhane’ otomatik kesim ve serim sistemi ile çalışmaktadır.
Serim yüksekliği kesim aşamasında standartlara ve proseslere göre
kurulmuştur. Her türlü kumaşı serip kesebilecek şekilde
uyarlanmıştır. Kumaş kontrolü için en son teknoloji ekipman
kullanılmakta ve kesilmiş ürünlerin kontrolü yapılmaktadır.

• ‘Dikimhane’ bölümümüzde aylık 35.000 adet ve fason olarak ayda 
100.000 adedin üzerinde pantolon, şort, etek ve elbise üretimimiz 
bulunmaktadır. İmalat bölümümüz en son model Juki makinalar ile 
donatılmıştır.

KONFEKSİYON



AR-GE
• 2000 yılında Ar – Ge departmanını kuran ve araştırma geliştirme

çalışmalarına büyük önem veren BTD Tekstil farklı iplik, dokuma ve
apre teknikleri ile bir çok inovasyona imza atmıştır.

• Ekibimiz yılda ortalama 1000 adet farklı kumaş geliştirerek
müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Bu ekibimiz aynı zamanda
müşterilerimizden geliştirme taleplerini ve ihtiyaçlarını hızla
karşılamaktadır



BTD Tekstilin inovatif çalışmaları sonucunda odaklandığı ve
geliştirdiği kumaş çeşitleri aşağıdaki gibidir.

• Compact & Siro bükümlü ipliklerle üretilen kumaşlar,
• Yün, kaşmir ve keten karışımlı kumaşlar,
• Düzenli ve düzensiz çizgi efektlerine sahip kumaşlar (s+z bükümlü

iplikler, flam iplikler, kalın & ince iplikler, tek boyama ile elde
edilen çizgi efekti, metalik iplikler, kesitli ve kaynama çekmesi
farklı sentetik iplikler kullanılarak),

• Çift yüzlü yapılar, Power Stretch,
• Nem kontrolü sağlayan kumaşlar(dri-release,dri-fit,dry touch ve

wicking windows patentli ürünler),
• Su İtici apreler, Kaplamalı kumaşlar, yanmaya dayanıklı kumaşlar.

AR-GE



Teşekkür ederiz..


