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AKKANAT HOLDİNG Basın Bülteni 
 
Temelleri 1985 yılında Ali Akkanat tarafından atılan Akkanat Holding, 25 yıldır Türkiye’nin 
yükselen kuruluşlarından biridir. Alanında en iyi ve lider olmak için çalışan, yarattığı katma 
değeri paylaşmaya inanan Akkanat Holding; tekstil, turizm ve enerji alanında faaliyette 
bulunmaktadır.  
 
Tekstil Sektörünün Öncü Kuruluşları 
Akkanat Holding bünyesinde tekstil sektörünün önemli aktörleri olan–Arık Bey, Beybo, 
Aytex, Akkanat, Beypa-5 şirket yer almaktadır.  
25 yıldır yüksek kalite anlayışıyla dünyanın en büyük markalarına üretim yapan Arık Bey; 
1350 çalışanı ile Avrupa’nın en büyük entegre tesislerinden birine sahiptir. Arık Bey’de yıllık 
10 milyon kilogram pamuk işlenip ipliğe dönüştürülürken, yıllık 6 milyon adete yakın 
konfeksiyon, 4 milyon adete yakın nakış üretimi yapılmaktadır.  
Akkanat Holding’in tekstil sektöründeki ikinci gücü, 1987 yılında kurulan Beybo’dur. 
Türkiye’de tekstil sektöründe ilk 500 içinde bulunan firma üretiminin tümünü Avrupa Birliği 
ülkelerine gerçekleştirmektedir. Beybo, günlük 15 bin kilogram kumaş boyama ve 2500 
kilogram iplik boyama kapasitesine sahipken, yıllık 7 milyona yakın adet konfeksiyon üretimi 
yapılmaktadır.  
Akkanat Holding’in tekstil sektöründeki en genç üyesi ise Akkanat Konfeksiyon’da günlük 
5000 kilogram örgü,  2000 kilograma yakın kumaş ve yıllık 3,5 milyon adet konfeksiyon 
üretimi gerçekleştirilmektedir.  
Almanya merkezli Aytex ise, Avrupa ülkelerindeki konfeksiyon taleplerinin oluşması ve 
sipariş verilen ürünlerin Türkiye’de istenilen kalitede üretilmesini sağlamaktadır. Akkanat 
Holding’in tekstil firmalarından bağımsız olarak dünya firmalarının yerine üretim kalitesini 
denetleyen Aytex, kendi içindeki tasarım grubu sayesinde üretiğin moda ürünlerinin de 
satışını gerçekleştirmektedir. 
Beypa, Akkanat Holding’in özellikle konfeksiyon üretimi yapan firmalarının ihracat işlerini 
organize eden firması. Akkanat Holding’in turizm alanında faaliyet gösteren firmaları için 
ihracat ve ithalat işlemlerini de takip eden Beypa, aynı zamanda Ayteks ile Türkiye’deki 
firmaların arasındaki iletişimi sağlamaktadır. 
 
Turizm Sektörünün Parlayan Yıldızları 
Akkanat Holding’in turizm alanındaki yatırımları ise Antalya’da Kempinski Hotel The Dome, 
Sirene Belek Golf &Wellness Hotel, Isparta’da Sirene Davras Ski & Wellness Hotel ve 
Antalya Golf Club bünyesinde yer alan The Sultan ve The Pasha golf sahalarıdır.  
40 bin metrekare alan üzerine kurulu, mimarisinde özellikle Selçuklu dönemini yansıtan 
Kempinski Hotel The Dome, 139 deluxe oda, 1 kral dairesi, 17 suite ve tamamı göl 
kenarında 16 adet royal villasi, Türkiye’deki en iyi Spa ve Thalasso terapi merkeziyle de butik 
otel kavramına yeni anlamlar kazandırmaktadır.  
102 metre kare alana kurulu Sirene Belek Golf &Wellness Hotel’de ise, 444 oda, 2 ve 3 katlı 
5 villa kompleksi bulunmaktadır. Sirene Belek Golf & Wellness Hotel’de, ayrıca Türk, 
İtalyan ve Güney Amerika mutfaklarının yer aldığı gurme 7 restoran hizmet vermektedir.  
Isparta’nın Kulovası mevkiinin dağ eteklerine kurulan Sirene Davras Ski & Wellness Hotel 
ise, Türkiye’de kış sporlarının alternatif mekanı. 3 farklı kayak parkurunun bulunduğu tesiste 
ayrıca wellness center, misafirlerinin bakım, masaj ve fitness ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 



Otel kompleksinde bulunan futbol sahalarıyla da yaz ve bahar aylarında futbol takımlarının 
ideal bir kamp dönemi geçirmeleri sağlanmaktadır.  
Akkanat Holding’in 2001 yılında açtığı Antalya Golf Club’ın en büyük gücünü ise, PGA 
standartlarında mükemmel iki golf sahası oluşturmaktadır. The Sultan ve The Pasha; ünlü 
profesyonel golf oyuncusu David Jones danışmanlığında, Avrupa’nın en iyi proje golf tasarım 
şirketi European Golf Desing tarafından hazırlanmıştır. PGA Sultan Sahası, 6477 metre 
uzunluğunda 71 par, Pasha sahası ise 5731 metre uzunluğunda ve 72 pardan oluşmaktadır. 
 
Enerji Sektörünün Yükselen Yıldızı 
Akkanat Holding’in enerji alanındaki ilk girişimi Konya’nın Ermenek ilçesi Günder 
köyündeki hidro elektirik santralidir. Günder Hidro Elektirik Santrali’nde, Türkiye için 
yılda, 90 milyon kilowat saat enerji üretilecektir. Akkanat Holding’in  ilerleyen yıllardaki 
hedefi ise diğer yatırımlarıyla birlikte 500 milyon kilowat saat enerji üretimi 
gerçekleştirmektir.  
 
Her yıl büyüyen Paylaşım 
Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı’nı kuran aynı zamanda kendisi de bir öğretmen olan Ali 
Akkanat, 1993 yılından bu yana Türkiye’nin eğitim hamlesinin içinde yer aldı. Bugüne kadar 
4000 üniversite öğrencisine karşılıksız burs veren  vakıf, her yıl 600 öğrenciye burs 
sağlamaya devam etmekte. “Her yıl bir okul” hedefiyle hareket eden Akkanat Eğitim ve 
Sağlık Vakfı, bugüne kadar; İlköğretim  okulu, Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Lise olmak 
üzere 9 okul ve bir Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Beyşehir Meslek Yüksek Okulu ile ona 
bağlı Uygulama Oteli ve 700 öğrenci kapasiteli Beyşehir Kız Yurdunu tamamlayarak Milli 
Eğitim Bakanlığı’na devretti. Vakıf, sağlık alanında ise; Beyşehir Devlet Hastanesi’ne tam 
teşekküllü bir ek bina kazandırarak bölgenin sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına katkı 
sundu. 
 


