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Lastik Güçlendirmede Güçlü Talep ve Karlılık 

Lastik güçlendirme, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri alanlarında, “yaşamı 

güçlendirme” misyonuyla Türkiye, Endonezya, Tayland, Brezilya, Amerika olmak üzere, 

4.900’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Kordsa, gösterdiği tüm coğrafyalarda iş sürekliliğini 

sağlamaya devam etti.  

Otomotiv sektöründe yaşanan krizlere ve tedarik zincirindeki problemlere karşılık global bir 

oyuncu olmanın avantajını kullanan Kordsa, lastik güçlendirmedeki yüksek kapasite kullanım 

oranı ve etkin maliyet yönetiminin de etkisiyle 8 Kasım 2021 tarihinde yatırımcılarıyla paylaştığı 

TL ve Amerikan Doları bazında beklentilerin üzerinde finansal sonuçlara ulaştı. Kordsa, bir 

önceki yıla göre operasyonel karlılığını yaklaşık 2 kat, net kârını ise 5 kat arttırdı.  856 milyon 

TL’ye (96 milyon Amerikan Doları) ulaşan net karının yanı sıra, stratejik yatırımlar ve inovasyon 

çalışmalarının başarılı çıktıları ile operasyonel verimliliğini de yükseltti ve FAVÖK 1,2 milyar 

TL’ye (137 milyon Amerika Doları) ulaştı. 

2021 yılını başarıyla geride bırakmaktan duydukları memnuniyetini dile getiren Kordsa CEO’su 

Ali Çalışkan, şunları söyledi: “Bugün Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar geniş bir coğrafyada, 

geleceğin lider ileri malzeme tedarikçisi olma yolunda ilerliyor; yaptığımız yatırımlar ve 

inovasyonlarla yüksek teknolojili sürdürülebilir malzemeler geliştiriyor ve üretiyoruz. Attığımız 

stratejik adımlarla güçlü finansal sonuçlar ve yüksek bir kârlılık elde ettik. Hedefimiz bir yandan 

lastik güçlendirme teknolojilerindeki dünya liderliğimizi korumak, inşaat güçlendirme 

teknolojilerinde konumumuzu güçlendirmek, bir yandan da kompozit yatırımları ile 

büyüttüğümüz portföyümüzle önümüzdeki dönemde dünyanın lider ileri malzeme 

şirketlerinden biri olmak.” 

Kordsa, geliştirdiği sürdürülebilir ürünleri ve sürdürülebilir üretim modeli ile global pazarda da 

rekabet avantajı yakalıyor. 2021 Carbon Disclosure Project (CDP – Karbon Saydamlık Projesi) 

Su Programı Değerlemesinde Kordsa, su kaynaklarını korumaya yönelik attığı etkin, şeffaf ve 

ölçülebilir adımlarla dünya genelinde değerlendirilen yaklaşık 12 bin şirket arasında A alarak 

yüksek performans gösteren 118 şirket arasına girdi ve Türkiye’den “A” Listesine giren 3 

şirketten 1’i oldu. 2021 CDP İklim Değişikliği Programında da 2020’de olduğu gibi “A-” notu ile 

ödüllendirildi. 

FİNANSAL GELİŞMELER 

• 2021 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %86 

artarak 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Lastik güçlendirme segmentindeki yüksek 

talep ile birlikte, hammadde fiyatlarındaki artışların satış fiyatlarına yansımasının 

olumlu etkisi cironun büyüme hızında önemli bir faktör olarak öne çıktı. Lastik 
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güçlendirme sektörüne paralel olarak hem kompozit hem de inşaat iş biriminden elde 

edilen ciro da 2020 yılının son çeyreğine göre yaklaşık 2 katına çıktı 

• 2020 yılının son çeyreğine göre FAVÖK büyümesinde, lastik güçlendirme sektöründeki 

güçlü talep, yüksek kapasite kullanım oranı ve etkin maliyet yönetimi ile %70’a ulaşıldı. 

Son çeyrek FAVÖK marjı ise %13.2 olarak gerçekleşti. Hammadde fiyatlarının son 

çeyrekteki yükselişi ve navlun giderlerindeki artış, marjı baskılayıcı unsurlar olarak öne 

çıktı.  

• 297 milyon TL olarak gerçekleşen net kar, çeyrek bazında en yüksek gerçekleşen net 

kar rakamı oldu. İlgili dönemde net kar marjı da %11 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda da 

net kar rakamı 856 milyon TL oldu. 

• 2021 yılının genelinde makine ve ürün sürdürülebirliliğine yönelik olarak 253 milyon TL 

(28,5 milyon Amerikan Doları) tutarında yatırım gerçekleştirdi. 

• Yüksek karlılık ve ödeme gücüyle birlikte finansal borçlar 392 milyon Amerikan 

Doları’ndan 313 milyon Amerikan Doları’na geriledi. Net borç/FAVÖK oranı ise 2,2x 

seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, 2020 yıl sonunda 4,0x idi. 

• 2021 yılında hem ciroda hem de FAVÖK düzeyinde gerçekleşen yüksek büyüme 

oranları ile 8 Kasım 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla 

yatırımcılarla paylaşılan 2021 yılı büyüme beklentilerinin üzerinde başarı sağlandı. 

 

 TL Bazlı Büyüme Beklentileri Beklenti Gerçekleşen 

Satışlar %50-55 Büyüme %74 Büyüme 

FAVÖK %85-95 Büyüme %112 Büyüme 

 

USD Bazlı Büyüme Beklentileri Beklenti Gerçekleşen 

Satışlar %30-35 Büyüme %37 Büyüme 

FAVÖK %65-70 Büyüme %67 Büyüme 

 

         İŞ KOLLARINDAKİ GELİŞMELER 

• Lastik Güçlendirme:  
o 2020 yılı sonunda başlayan ve 2021 yılında da güçlü şekilde devam eden 

toparlanma ile birlikte sektörün %10 büyüdüğü pazarda büyüme oranı %30’un 

üzerinde gerçekleşti. Son çeyrek bazında bakıldığında geçen senenin son 

çeyreğinin baz etkisi nedeniyle hacimsel büyüme oranı %2.5 seviyesindedir. 
o Kuzey Amerika bölgesi haricinde tüm bölgelerdeki satış hacimleri hem 2020 

yılının hem de pandemi öncesi son yıl olan 2019 yılının üzerindedir. 
o Asya-Pasifik’teki yüksek talep satış hacmindeki büyümeyi önemli ölçüde 

desteklerken EMEA ve Güney Amerika’daki talep de genel büyümeyi 

hızlandırdı. 
o 2021 yılının ikinci yarısında emtia fiyatlarındaki artışlar nedeniyle NY66 ve PET 

HMLS hammaddesinde önemli artışlar gerçekleşti. Etkin maliyet yönetimi ve 

fiyatlama politikası ile birlikte sürdürülebilir kar marjı korundu. 
o Navlun giderlerindeki artışlar, sektördeki tüm oyuncular için önemli bir risk 

unsuru haline geldi. 

• Kompozit Güçlendirme: 
o Covid-19 sonrası sektördeki toparlanmanın başlamamış olması nedeniyle 

segmentin 2021 yılı cirosu 87 milyon USD olarak gerçekleşti. 2020 yılında bu 

rakam 96 milyon USD idi. Son çeyrek bazında geçen senenin aynı dönemine 

göre büyüme oranı %20 civarındadır. 
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• İnşaat Güçlendirme: 
o Yurtiçi talebin artması ve ihracat çalışmalarına da ağırlık verilmesiyle birlikte 

2020 yılına göre ciro yaklaşık 2 kat artarak 9 milyon USD olarak gerçekleşti. 

Son çeyrek bazında ise geçen senenin 2 katı bir ciroya ulaşıldı.  

 

         FİNANSAL SONUÇLAR 

 

 

 

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. 

 

2020 2021 D 4Ç 2020 4Ç 2021 D

Satışlar 4.536 7.891 74,0% 1.451 2.702 86,2%

Brüt Kar 803 1.732 115,7% 295 562 91,0%

Brüt Kar Marjı (%) 17,7% 21,9% 4 pts' 20,3% 20,8% 1 pts'

Faaliyet Giderleri Rasyosu (%) 11,3% 11,0% 0 pts' 11,4% 10,6% 0 pts'

Esas Faaliyet Karı 384 1.326 245,5% 120 538 347,7%

Esas Faaliyet Kar Marjı (%) 8,5% 16,8% 9 pts' 8,3% 19,9% 12 pts'

FAVÖK 574 1.218 112,1% 210 356 69,6%

FAVÖK Marjı (%) 12,7% 15,4% 2 pts' 14,5% 13,2% -1 pts'

Net Kar 150 856 469,0% 56 297 428,4%

Efektif Vergi Oranı (%) 12,5% 8,5% -3 pts' -0,4% 13,5% 13 pts'

Net Kar Marjı (%) 3,3% 10,8% 8 pts' 3,9% 11,0% 7 pts'

TL Finansallar (MTL)

2020 2021 D 4Ç 2020 4Ç 2021 D

Satışlar 647 888 37,2% 187 246 31,4%

Brüt Kar 115 195 70,1% 39 50 29,6%

Brüt Kar Marjı (%) 17,7% 21,9% 4 pts' 20,3% 20,8% 1 pts'

Faaliyet Giderleri Rasyosu (%) 11,3% 11,0% 0 pts' 11,4% 10,6% 0 pts'

Esas Faaliyet Karı 55 149 172,6% 15 52 234,8%

Esas Faaliyet Kar Marjı (%) 8,5% 16,8% 9 pts' 8,3% 19,9% 12 pts'

FAVÖK 82 137 67,3% 27 32 18,8%

FAVÖK Marjı (%) 12,7% 15,4% 2 pts' 14,5% 13,2% -1 pts'

Net Kar 21 96 348,8% 7 26 270,1%

Efektif Vergi Oranı (%) 12,5% 8,5% -3 pts' -0,4% 13,5% 13 pts'

Net Kar Marjı (%) 3,3% 10,8% 8 pts' 3,9% 11,0% 7 pts'

USD Finansallar (MUSD)


