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Kordsa 

2022 II.Çeyrek Finansal Sonuçlar  

Bilgilendirme Bülteni 
10 Ağustos 2022 

Lastik Güçlendirmede Güçlü Talep ve Karlılık 

Lastik, inşaat ve kompozit güçlendirme lideri Kordsa, yılın ilk yarısını güçlü finansal sonuçlarla 

tamamlamıştır. 2022 yılının ilk 6 ayında sürdürülebilir büyümesine devam eden Kordsa’nın 

cirosu 599 milyon Amerikan Dolar (8,8 milyar TL), net karı ise 61 milyon Amerikan Doları (892 

milyon TL) oldu. Aynı dönemde faiz amortisman vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 92 milyon 

Amerikan Doları (1,4 milyar TL) olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de geliştirdiği teknolojiler ve kompozit alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan Kordsa, 

global ayak izini genişleterek İtalyan Microtex Composites firmasının çoğunluk hisselerini satın 

alma sürecini de tamamlamıştır. 

Kordsa, lastik güçlendirme iş kolunda artan müşteri talebine cevap vermek amacıyla, İzmit 

üretim tesisine 7,000 ton HMLS polyester iplik yatırımı kararı almıştır. Toplam 9,8 milyon 

dolarlık (176 milyon TL) planlanan yatırım sonrası Kordsa, yeni hat yatırımıyla birlikte yeni nesil 

polyester iplik ürünleri üretimini daha güçlü bir konuma taşımayı planlamaktadır. Hattın 2024 

yılının üçüncü çeyreğinde devreye girmesi öngörülmektedir. 

Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım; “Şirketimizin 49 yıllık köklü mirasını faaliyet 

gösterdiğimiz iş kollarında küresel lider olarak sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda 

yılın ilk yarısında rekor karlılık ile birlikte kompozit alanında Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz 

stratejik yatırımımızla planlanan büyümemizi sürdürdük. Önümüzdeki dönemde büyümemizi 

sağlayacak yatırımlarımız için de harekete geçtik. İnovasyon ve sürdürülebilirlik odağımız ile 

hayatı güçlendirmeye devam ediyoruz.”  

FİNANSAL GELİŞMELER 

• 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %49 

artarak 300 milyon USD (4,6 milyar TL) olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğindeki lastik 

güçlendirme segmentindeki yüksek talep bu çeyrekte de devam etmiştir. Aynı dönem 

içerisinde kompozit segmentinden elde edilen gelirler 2021 yılının ikinci çeyreğine göre 

%30 artarak 30 milyon USD’ye yükselmiştir. İnşaat segmentinden elde edilen gelirler 

ise 2,3 milyon USD ile 2021 yılının ikinci çeyreğine paralel gerçekleşmiştir. 

• 2022 yılının ikinci çeyreğinde global belirsizlikler ile birlikte yükselen emtia, enerji ve 

enflasyona bağlı giderlere rağmen 2021 yılının aynı dönemine göre FAVÖK 

büyümesinde USD bazında %4,2; TL bazında ise %92,4’e ulaşılmıştır. Emtia ve enerji 

maliyetlerindeki artışlar nedeniyle FAVÖK %11,8 marjı ile 35,4 milyon USD (547 milyon 

TL) olarak gerçekleşmiştir. 

• Finansman maliyetlerinde yaşanan artışlar ve vergi oranı yüksek olan bölgelerden elde 

edilen karın artması ile birlikte konsolide efektif vergi oranı %21,9’a ulaşması nedeniyle 
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USD bazında 2022 yılının ikinci çeyreğinde net kar, 2021 yılının ikinci çeyreğine göre 

%12 azalışla 26 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. TL bazında ise %64,0 artışla 408 

milyon TL olmuştur.    

• 2022 yılının ikinci çeyreğinde makine ve ürün sürdürülebirliliğine yönelik olarak 10 

milyon USD (151 milyon TL) tutarında yatırım gerçekleştirdi. 

• Artan hammadde fiyatları nedeniyle oluşan işletme sermayesi ihtiyacı ile birlikte 

finansal borçlar 320 milyon USD olarak gerçekleşti. Buna karşılık karlılıktaki gelişim ile 

birlikte Net borç/FAVÖK oranı 2022 yılının ilk çeyreğine paralel olarak 2,0x seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Bu oran, 2021 yıl sonunda 2,2x idi. 

         İŞ KOLLARINDAKİ GELİŞMELER 

• Lastik Güçlendirme:  
o 2022 yılının ilk çeyreğindeki güçlü talep ikinci çeyrekte de devam etmektedir. 

2022 yılının ilk çeyreğine paralel gerçekleşen lastik güçlendirme hacminin, 2021 

yılının ikinci çeyreğine göre büyümesi %15,1 olmuştur.   

o Tüm bölgelerdeki satış hacimleri 2021 yılındaki tüm çeyrek rakamlarının 

üzerindedir. 
o 2022 yılının ikinci çeyreğinde global belirsizliklerin artması ile arz talep 

arasındaki dengesinin sağlanamaması neticesinde emtia, enerji ve kimyasal 

maliyetlerin artması karlılık üzerinde baskı oluşturmaktadır.     
o 2022 yılının ilk çeyreğine paralel olarak ikinci çeyrekte de navlun giderlerindeki 

artışlar da karlılığı baskılamaktadır. 2022 yılının üçüncü çeyreği ile birlikte emtia 

ve navlun maliyetlerinde gevşeme beklentisi bulunmaktadır. 

• Kompozit Güçlendirme: 
o Ürün ve sektör farklılaşması ile birlikte sivil havacılığın Covid-19 sonrası 

toparlanmanın başlamamasına rağmen segmentin 2022 yılı ikinci çeyrek cirosu 

30 milyon USD olarak gerçekleşti. 2021 yılında bu rakam 20 milyon USD idi. 

İkinci çeyrek bazında geçen senenin aynı dönemine göre büyüme oranı %30 

olarak gerçekleşmiştir. 

• İnşaat Güçlendirme: 
o Yurtiçi talebin artması ve ihracat çalışmalarına da ağırlık verilmesiyle birlikte 

2021 yılının ikinci çeyreğine paralel ciro 2.3 milyon USD olarak gerçekleşti.  

         FİNANSAL SONUÇLAR 

 

 

 

1Y 2021 1Y 2022 D 2Ç 2021 2Ç 2022 D

Hasılat 3,203 8,799 174.7% 1,692 4,639 174.2%

Brüt Kar 738 1,888 156.0% 386 853 120.9%

Brüt Kar Marjı (%) 23.0% 21.5% -2 pts' 22.8% 18.4% -5 pts'

Faaliyet Giderleri Rasyosu (%) 10.6% 9.2% -2 pts' 10.6% 9.2% -2 pts'

Esas Faaliyet Karı 543 1,068 96.8% 311 437 40.6%

Esas Faaliyat Kar Marjı (%) 16.9% 12.1% -5 pts' 18.4% 9.4% -9 pts'

FAVÖK 553 1,364 146.7% 285 547 91.6%

FAVÖK Marjı (%) 17.3% 15.5% -2 pts' 16.9% 11.8% -5 pts'

Net Kar 393 892 127.2% 249 408 64.0%

Efektif Vergi Oranı (%) 10.8% 20.1% 9 pts' 5.5% 21.9% 16 pts'

Net Kar Marjı (%) 12.3% 10.1% -2 pts' 14.7% 8.8% -6 pts'

TL Finansallar (MTL)
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YASAL SORUMLULUK SINIRI 

Bu belgede yer alan bilgi ve görüşler Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (“Kordsa”) güvenilir 

ve iyi niyetli olduğuna inanılan kaynaklardan temin edilmiştir. Ancak bu bilgi ve 

görüşlerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda açık veya zımni hiçbir beyan veya 

garanti verilmez. 

Bu belge, Kordsa Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’nda (KAP) yer alan konsolide finansal tabloları ile birlikte değerlendirilmelidir. 

 

1Y 2021 1Y 2022 D 2Ç 2021 2Ç 2022 D

Hasılat 407 599 47.1% 202 300 48.6%

Brüt Kar 94 129 37.1% 46 54 17.5%

Brüt Kar Marjı (%) 23.0% 21.5% -2 pts' 22.8% 18.1% -5 pts'

Faaliyet Giderleri Rasyosu (%) 10.6% 9.2% -2 pts' 10.6% 9.2% -2 pts'

Esas Faaliyet Karı 69 73 5.2% 37 28 -25.4%

Esas Faaliyat Kar Marjı (%) 16.9% 12.1% -5 pts' 18.4% 9.2% -9 pts'

FAVÖK 70 92 30.8% 34 35 3.8%

FAVÖK Marjı (%) 17.3% 15.3% -2 pts' 16.9% 11.8% -5 pts'

Net Kar 50 61 21.7% 30 24 -19.0%

Efektif Vergi Oranı (%) 10.8% 20.1% 9 pts' 5.5% 21.9% 16 pts'

Net Kar Marjı (%) 12.3% 10.1% -2 pts' 14.7% 8.0% -7 pts'

USD Finansallar (M$)


