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Bu ilke bizim operasyonel ve yönetim etkinliklerimizi 
yönlendirir. YKK® kurucusu olan Tadao Yoshida’nın 
‘Erdem Döngüsü’ felsefesini bu felsefe devam ettirir. 
Tadao Yoshida bunu ‘Hiç kimse başkasına fayda 
sağlamadan başarılı olamaz’ diyerek belirtmiştir.

Şirket değerlerine yüksek önem veren YKK®, yenilikçi 
kalitesini yukarıdaki yedi alanda sürdürmeye devam 
ediyor.

Bay Yoshida’nın deyimiyle bu felsefe “Erdem 
Döngüsü”dür. Felsefenin anlamı; ‘‘Hiç kimse başkası-
na fayda sağlamadan başarılı olamaz’’. Bu felsefeye 
göre Bay Yoshida; kullanışlı, faydalı ve yüksek kaliteli 
“birleştiriciler” üretmelidir.

Bay Yoshida, YKK®’nın ürettiği birleştiricilerin, kulla-
nıldığı yerlerde kritik parça görevini üstlenmesinden 
dolayı, ürünlerinin çok uzun süreli ve piyasadaki ra-
kiplerine oranla çok yüksek performansla çalışmaları 
gerektiğini düşündü. Ona gore, YKK® ürettiği ürünler-
de herkese faydalı olmalıdır.

Temel ilkeleri doğrultusunda YKK® dikey üretime 
dahil olmuştur. Bu da YKK®’nın sadece birleştirici üret-
mediği, aynı zamanda fermuar makinaları ve hatta 
fermuar şeridinin, dişlerinin ve kürsörünün yapımın-
da kullanılan polyester, pirinç gibi hammaddeleri de 
ürettiği anlamına gelmektedir.

This principle drives our operational and manage-
ment activities. It follows the philosophy laid down in 
“The Cycle of Goodness,” the title of the major work 
by YKK® founder Tadao Yoshida. He wrote, “No one 
prospers unless he renders benefit to others.” 

Seeking corporate value of higher significance, YKK® 
will pursue innovative quality in the following seven 
areas.

Mr. Yoshida called his philosophy the Cycle of Good-
ness. It means that “No one prospers unless he 
renders benefit to others.” According to his philoso-
phy, Mr. Yoshida believed he must manufacture only 
useful, high quality “zippers” that would benefit, or 
enhance, the end-use goods in which they were 
installed. 

Since his product was a component in his customer’s 
products, and the critical part, he believed it would 
have to perform perfectly over a long period of time 
so that those end-use goods would last longer and 
perform better than others on the market. When they 
did, all involved would benefit. 

Because of this guiding principle, YKK® became 
involved in vertical manufacturing. This means that 
YKK® not only produces the zippers, but also the 
machines that make the zippers--and even many of 
the raw materials that go into the zippers--like the 
polyester and brass that make up the tape, teeth and 
sliders.

‘YKK® Kurumsal Değerlerine 

önem veren bir şirkettir.’

YKK® FELSEFESİ YKK® PHILOSOPHY

“YKK® Seeks Corporate Value of 

Higher Significance”. 
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YKK®, 1934 yılında fermuar üretim firması olarak Tadao Yoshida 
tarafından kurulmuştur. İlk yıllarda firma kurucusunun ismi ve limited 
şirketi anlamına gelen “Yoshida Kogyo Kabushikikaisha” ya da kısaca 
YKK® şeklinde anılmıştır. (Japonca şirket adının uzun olması sebebiy-
le, İngilizceye ‘Yoshida Ltd.’ olarak kısaca çevrilmiştir.) Zaman içeri-
sinde “YKK®” baş harflerinin ürünlere logo olarak basılmasıyla “YKK®” 
şirketin markası haline gelmiştir.

YKK®, Kuzey/Orta Amerika, Güney Amerika, EMEA 
(Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsar), Doğu Asya, 
ASAO (ASEAN, Güney Asya ve Okyanusya’yı kap-
sar) ve Japonya’da faaliyet gösterir. YKK® Kuruluşu 
40,000’in üzerinde çalışanı ile dünya çapında 70’ten 
fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

YKK® fermuarın yanı sıra metal düğme, çıt çıt, Cos-
molon (Cırtbant), plastik aksesuarlar, kanca, rivet gibi 
oldukça çeşitli birleştirici ürünler üretir. YKK® bunun 
yanı sıra pencere ve yapı giriş sistemleri, küçük, orta 
ve büyük yüksek yapılar için alüminyum uygulama-
lar da üretir. 

YKK® Grubu yönetim yapısı küreseldir. Üretim; 
birleştirici ürünler ve mimari ürünlerden olu-
şan ticari faaliyetler tarafından yapılır. Makine 
ve mühendislik bölümü tarafından da destek-
lenir. Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri 
ise dünya çapında altı kıtada faaliyet gösteren 
şirketlerimiz tarafından yapılıyor.

YKK®, a zipper manufacturing company, was founded in Japan, in 
1934, by Tadao Yoshida. In the early years, Mr. Yoshida’s company 
carried his name; it was called ‘Yoshida Kogyo Kabushikikaisha’ or 
“YKK®” for short. (That long Japanese name translates roughly into 
English as “Yoshida Company Limited.”) Over the years, the letters 
“YKK®” were stamped onto the zippers’ pull tabs, and thus YKK® 
became known as the Company’s trademark.

YKK® operates in North/Central America, South 
America, EMEA (covering Europe, the Middle East, 
and Africa), East Asia, ASAO (covering ASEAN, South 
Asia, and Oceania), and Japan. YKK® Corporation 
employs over 40,000 people, operating in more than 
70 countries worldwide.

Aside from zippers, YKK® also makes other fasten-
ing products--like metal snaps & buttons, textiles and 
plastics, hook & loop self-closing tape fastening sys-
tems, webbings, and metal and plastic notions and 
buckles. YKK® also produces aluminium products-
-like window and entrance systems for low, medium, 
and high rise applications.

The YKK® Group management structure is 
global. Manufacturing is done by the Fasten-
ing Products and Architectural Products 
Business Groups, with support provided by 
the Machinery and Engineering Group. World-
wide sales, marketing and customer services 
are handled by our six geographical block 
organizations.

YKK® GRUBU YKK® GROUP
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YKK® Grubu’na bağlı YKK® Metal ve Plastik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(YKK® A.Ş. Türkiye), 1991 yılında İstanbul Ofisi ile 
faaliyet geçti. 1993 yılında Çerkezköy’de kurulan fermuar fabrikasıyla Türkiye’de üretime başladı. İstikrarlı büyüme sonu-
cunda, 1997 yılında İzmir Ofisi, 1999 yılında yine Çerkezköy’de düğme fabrikası kuruldu. Çerkezköy fermuar fabrikası 1997, 
2002 ve 2004’te olmak üzere üç kez büyüdü. Ayrıca 2010 yılında, Zeytinburnu/Excella® mağazamız açıldı.

YKK® Türkiye, 400’ün üzerinde çalışanı ile Türkiye hazır giyim sektörü için yüksek kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için 
çalışıyor.

YKK® Metal ve Plastik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YKK® A.Ş. Turkey) being a part of the YKK® Group in EMEA region, 
started to operate with the Istanbul off ice in 1991. In 1993 production in Turkey started with the establishment of a zipper 
factory in Cerkezkoy. In 1997 İzmir Off ice opened and in 1999 YKK® A.Ş. Turkey established a snap & button factory also 
in Cerkezkoy. Meanwhile, the zipper factory was expanded three times in 1997, 2002 and 2004. Furthermore, in 2010 
Zeytinburnu/Excella® Shop opened.

With around 400 employees, YKK® A.Ş. Turkey works to supply Turkish Textile and Ready wear sector with highest qual-
ity products and service.

YKK® A.Ş. TÜRKİYE  YKK® A.Ş. TURKEY
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Fermuarların TS 11516/KASIM 1995 standardı şartlarını karşılamakta olduğunu 
gösteren, TSE markasının kullanımına izin veren bu belge 15 Ağustos 2000 tari-
hinde alınmış olup, her yıl revize edilmektedir.

“Fermuar üretim; düğme, rivet ve çıt çıt üretim ve tasarım; tekstil aksesuar 
malzemelerinin pazarlaması faaliyetlerimiz kapsamında, sahip olduğumuz 
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgemiz Haziran 2014’e kadar 
geçerlidir.”

Bu sertifika ilgili YKK® A.Ş. Türkiye personelinin gerekli CS13 Laboratuvar 
Akreditasyonu metodlarını tam, doğru ve güvenilir biçimde uygulamaya 
yetkin olduklarını göstermektedir. Bu sertifika her sene yenilenmektedir.

Fermuar üretim; düğme, rivet ve çıt çıt üretim ve tasarım; tekstil aksesuar 
malzemelerinin pazarlaması faaliyetlerimiz kapsamında, sahip olduğumuz 
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgemiz Haziran 2014’e kadar 
geçerlidir.

This certificate shows that the requirements of the TS 11516/NOVEMBER 1995 
standarts are covered and allows use of the TSE mark. The certificate which is 
being revised every year, was granted on August 15th 2000.

ISO 9001:2000 Quality Management System Certificate awarded for manu-
facturing of slide fasteners; design and manufacturing of buttons, rivets and 
snaps; marketing of textile accessories is valid until June 2014.

This sertificate indicates that the relevant YKK® A.Ş. Turkey personnel have 
been found competent to carry out the neccessary tests stated accurately and 
reliably according to CS13 Laboratory Accreditation. This certificate is 
renewing every year.

ISO 14001:2004 Environmental Management System Certificate awarded for 
manufacturing of slide fasteners; design and manufacturing of buttons, rivets 
and snaps; marketing of textile accessories is valid until June 2014.

SERTİFİKALAR CERTIFICATES

TSE 11516

ISO 9001

M&S CS13 Laboratuvar Akreditasyonu
M&S CS13 Laboratory Accreditation

ISO 14001
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