




EKSOY, ENDER SOYDAN tarafından, Avrupalı tekstil kimyasalları üreten bir firmanın 
temsilciliği şeklinde kuruldu. İlk üretimine 1981 yılında 200 m2 lik küçük bir alanda 
başladı.



EKSOY Grup hızlı yükselişine yeni yatırımlar ve iş 
ortaklıklarıyla devam ederken, misyonunu şöyle belirledi:

“Ar&Ge potansiyelimizle, kalıcı olabilmek için 
kaliteli ve özellikli tekstil kimyasalları sunabilen,  
dünya çapında bir oyuncu olmak."



Bugün, Eksoy Grup, sadece tekstil boyaları işinde, müşteri odaklılık esasına dayalı, teknik 
yardım ve destek anlayışının sonucu olarak 65 milyon USD’den yüksek bir ciroya sahiptir.  





Avrupa’lı fabrikaların kapanması ve taşınmasından sonra Kore’li boya üreticisi ile 
ortak girişimimiz olan Kimsoy, Avrupa’da tam sentez yapan tek boya üreticisidir. 





EKSOY İSTANBUL



2007 yılında, EKSOY, İstanbul’da yeni bir hizmet binasını tekstil 
fabrikalarının bulunduğu bölgeye, 4.000 m2 alan üzerine, müşterilerine 
tam vaktinde teknik hizmet ve sevkiyat sağlamak için kurdu.

İSTANBUL AR&GE LABORATUVARI



İSTANBUL AR&GE LABORATUVARI



EKSOY İSTANBUL



Yeni depomuz 5,000-ton kapasite ile hizmete 
girdi.





İş ve Çevre Sağlığı ile ilgili yürürlükteki tüm mevzuatlara uymanın yanı sıra insan 
ve çevre sağlığını koruma sorumluluğumuzla gurur duyuyoruz. Alınan her kararda 
ve üretimlerimizde insan ve çevre sağlığını tehlikeye atan şartları en aza indirmek 
ve önlemek için çalışıyoruz.





Çevre dengesini korumak ve kirliliği azaltmak için zararlı kimyasalların kullanımını 
tekstil kimyasallarında elimizden geldiğince kısıtlıyoruz. Böylece GOTS, OEKOTEX, 
REACH ve popüler perakende markaların standartlarıyla ilgili deklarasyon ve 
sertifikalar sağlayabiliyoruz.



productıon





ÜRETİM

EKSOY, 30 yıldan uzun bir süredir yeni 
teknolojilere ve kaliteli iş gücüne 
önem vermesi sayesinde tekstil
piyasadaki lider haline gelmiştir.

EKSOY, bugün dinamik kimyager ve 
kimya mühendislerinden oluşan 
kadrosuyla Adana’daki üretim ve 
hizmet binasında faaliyete devam 
etmektedir.



Güçlü AR&GE ve teknolojinin önemine inanıyoruz. 
Bundan hareketle bütçeminin önemli bir kısmını yeni 
AR&GE cihazlarına ve gerekli seyahatlere ayırıyoruz. 

EKSOY’un Adana ve İstanbul’da AR&GE laboratuvarları 
var. Her iki laboratuvarın da çalıştığı projeler Türk 
Hükümeti’nin AR&GE fonlarından faydalanmaktadır.

2015’te toplam 3,000,000 EUR
değerinde, 6 aktif AR&GE projesi
Devam etmektedir.

ADANA AR&GE LABORATUVAR





ENSTRUMENTAL LABORATUVAR  bunların adını nihan hanım söylesin

Enstrumental laboratuvarımızdaki cihazlar;

Universal strength tester
Particle size\zeta size analyzer
Spectrophotometer
Color Spectrophotometer
Extraction device
Microscope

Slipped stitch
Friction tester
Pilling and abrasion tester
FT-IR
Pneumatic Bursting Strength 
Xenon Light fastness testers



EKSOY laboratuvarlarındaki modern cihazlar 
ile ışık, sürtme, su iticilik, boncuklama, ter 
haslığı gibi birçok haslık sonuçları 
alınabilmektedir. Pantone numaraları fax ve 
email yoluyla elimize ulaştıktan sonra birkaç 
saat içinde Eksoy renkleriyle oluşturulmuş 
reçete müşteriye verilebilmektedir.

BOYA VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ LABORATUVAR



PİLOT LABORATUVAR

Yeni geliştirilen her ürün öncelikle pilot ölçekteki cihazlarda 
kullanılarak gerçek büyük ölçekli boyahanedeki parametreler 
test edilir.



KALİTE KONTROL LABORATUVAR

EKSOY ürünlerinin dünyanın birçok farklı ikliminde kullanılmasından dolayı, yeni 
geliştirilen ürünler bu laboratuvarımızda farklı iklim ve fiziksel şartlar karşısında denenir.





EKSOY POLONYA; Lodz şehrinde 2001’de Polonyalı tekstilcilere servis sunmak için bir 
boyama laboratuvarı olarak başladı. 

2000 yılından beri Pakistan tekstil pazarındayız. EKSOY 
PAKİSTAN Mayıs 2011’de kuruldu ve aktif olarak 
üretime devam ediyor.

EKSOY ÇİN, 2012’de hammadde üreticilerine ulaşarak daha güçlü ve etkin ilişkiler 
kurabilmek için kurulmuştur.

EKSOY HİNDİSTAN; 2013’te Ahmedabad’da Hint’li ve komşu ülke tekstil müşterilerine 
servis sunmak ve üretim yapmak için kurulmuştur.

EKSOY ETİYOPYA; 2014’te Addis Ababa’da ülkenin ikinci uluslararası tekstil kimyasalları 
firması olarak kurulmuştur. Eksoy, Etiyopya’nın Afrika’daki yeni tekstil üssü olacağına 
inanmaktadır.
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