
 

Ekici, 4 dalda ödülün sahibi oldu 

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2016’nın en başarılı şirketlerini seçti. Antalya 

Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından 7’ncisi düzenlenen törende, bu 

sene 60. yılını kutlayan Ekici Peynir, 2016 yılının en başarılı firmaları arasına 

girerek dört dalda ödüle layık görüldü  

Antalya OSB tarafından 7’ncisi düzenlenen “Antalya OSB 2016 Yılı En Başarılı Firmalar Ödül 

Töreni” Antalya protokolü ile iş dünyasını görkemli bir gecede buluşturdu. Bu sene 60. yılını 

kutlayan Ekici Peynir, yoğun katılımla gerçekleşen gecede, tam dört dalda ödülün sahibi oldu.  

“Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” ve “Bölgede En Fazla Kadın İstihdam Sağlayan 

Firma” olmak üzere iki farklı kategoride birincilik ödülü alan Ekici Peynir, aynı zamanda “En 

Yüksek İstihdam Sağlayan” ve ”En Fazla Satış Hasılatı Yapan” ilk 5 firma arasına girerek başarı 

belgesi almaya hak kazandı. Ödül töreninde, Türkiye çapındaki firmalara 14 dalda toplam 46 

ödül verildi. 

Ödül törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 

Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal 

ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak olmak üzere devlet protokolünden pek 

çok önemli isim katıldı.  

Ekici, bölgedeki kadın istihdamında yine birinci! 

2016 yılının dünya ve Türkiye için zor bir yıl olduğunu, Ekici Peynir’in buna rağmen başarısını 

istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Ekici Peynir Pazarlama Direktörü Elçin Ekici 

Öztürk, “AOSB tarafından, evimiz Antalya’da, üstelik kuruluşumuzun 60. yılında, yine birçok 

ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyuz. Bu ödüller arasında kadın istihdamı alanında 

aldığımız ödülü bu sene de almak bizi çok mutlu etti. Ekici ailesi olarak büyük hassasiyetle 

yaklaştığımız kadın istihdamı konusundaki başarımızı sürdürülebilir kılmak, istikrarımızı 

korumak bizim birincil önceliklerimiz arasında. Kadınların ülkemizi ileriye taşıma ve dünyayı 

değiştirme gücüne yürekten inanıyor ve bu inancımızla kadın istihdamını iş hedeflerimizin en 

üst sıralarına koymaya devam ediyoruz” dedi.  

 

EKİCİ HAKKINDA 

Günde 480 ton süt işleme kapasitesine sahip Ekici Peynir, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde, 12 bin 

metrekaresi kapalı toplam 42 bin metrekarelik alanda, yaklaşık 500 çalışanıyla 20’den fazla çeşit peynir üretimi 

gerçekleştiriyor. Ekici, peynirlerini 84 bayi, 80 il ve 33.000’i aşan noktada tüketicilerle buluşturuyor. Bugün 

Türkiye’de en çok satan ilk 3 peynir markası içinde yer alan Ekici, 2008 yılından bu yana Kıbrıs, Ürdün, 

Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Irak ve Kırgızistan’a ihracat yapıyor. 


