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Feragat

İşbu belgede yer alan bilgi ve görüşler KORDSA Teknik

Tekstil Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından güvenilir ve iyi 

niyetli olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş ancak 

gerçekliği, eksiksizliği veya doğruluğu hakkında açıkça 

veya ima ile herhangi bir beyan veya taahhütte 

bulunulmamıştır. Bu sunumda yer alan bilgiler veya 

bilgilerin eksiksizliği, doğruluğu veya adaleti hakkında 

hiçbir amaçla bir uygunsuzluktan söz edilemez. İşbu 

belge, gelecekteki belirli olaylar açısından Şirket 

yönetiminin mevcut görüşleri, beklentileri, varsayımları ve 

tahminlerini yansıtan ve “olabilir”, “olacak”, 

“beklenmektedir”, “inanılmaktadır”, “planlanmaktadır” gibi 

sözcükler ve diğer benzer terminolojiler kullanılarak ileriye 

dönük beyanlar içerebilir. Şirketlerin mevcut 

performansları riskler ve belirsizliklerden 

etkilenebileceğinden, işbu belgenin içerdiği tüm görüşler, 

bilgi ve tahminler Şirketin mevcut kararını oluşturacak ve 

herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilmeye, 

güncellenmeye, düzeltilmeye, ek ilavesine veya diğer 

değişimlere tabi olacaktır. İşbu belgedeki bilgi ve analizin 

gerçek ve yansıtılan beklentilerin makul olduğuna inanılsa 

da bunlar, önemli değişim sonuçlarına neden olabilecek, 

altında yatan varsayımlardaki çeşitli değişkenler ve 

değişikliklerden etkilenebilir.      

Şirket yeni bilgi veya gelecekteki olaylar sonucu ileriye 

dönük beyanları güncelleme veya revize etme 

yükümlülüğünü üstlenmemekte ve güncellemek veya 

revize etmek için herhangi bir görevi reddetmektedir. Ne 

bu belge ne de içerdiği bilgi Şirket ve/veya grup 

şirketlerinin hisselerinin alım veya satımı ile ilgili bir yatırım 

önerisi, davet veya teklif olarak yorumlanabilir.   

Şirket işbu belgede açıklanan menkul kıymetlerin tüm 

yatırımcılar için uygun yatırımı oluşturduğunu garanti 

edemez ve hiçbir şey bir kişiye Şirket ve grup şirketlerine 

yatırım yapması veya başka şekilde hisselerin alışverişini 

yapması için bir ikna şeklinde düşünülemez. İşbu belgenin 

içerdiği bilgiler alıcılara yardımcı olmak üzere 

yayınlanmıştır ancak bir otorite olarak güvenilmemeli veya 

bir alıcı tarafından kararın uygulaması yerini almamalıdır. 

İşbu belgede yer alan bilgileri dağıtılması veya 

kullanılmasının yasal olmadığı yerde herhangi bir gerçek 

ya da tüzel kişiye dağıtmamalı, kullanmalarına izin 

vermemelisiniz. Şirket, yönetim kurulu, direktörleri, 

müdürleri ve çalışanlarının işbu belge veya içeriğinin 

kullanılmasından ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı 

zararlar nedeniyle bir yükümlülüğü olmayacaktır.  
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Sabancı Topluluğu

Banka

Enerji

Perakende
Çimento

Sigorta

Sanayi
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Global Ayakizi

Dünyada her 3 otomobil lastiğinden 1’ini ve her 3 uçak lastiğinden 2’sini Kordsa güçlendiriyor

4 kıta
12 tesis

+4,500
güçlendirici

2 Ar-Ge 
Merkezi

786
patent 

başvurusu

185
patent

187
buluş
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Bir Bakışta Kordsa

Hedef 
Pazarlar

Lastik Güçlendirme Teknolojileri Kompozit Teknolojileri

• Büyük lastik üreticilerinin stratejik tedarikçisi

• Ny66 TCF: Dünyada 1. sırada

• PET TCF: Dünyada 3. sırada

• Üniversite ve sanayi işbirliğinde öncü iş modeli: 
Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi

• Karbon fiber, aramid, hibrid bezler ve prepregler ile 
bal peteği gövdesi, sandviç panel üretimi

• Axiom Materials, Textile Products , Fabric
Development ve Advanced Honeycomb
Technologies şirketlerinin satın alınmasıyla sivil 
havacılık sektörünün stratejik tedarikçileri arasında.

İnşaat Güçlendirme Teknolojileri

• Tünel ve zemin güçlendirmede;       
• Yüksek yük taşıma kapasitesi
• Uzun süreli dayanıklılık 
• Çatlak oluşumunu önler
• Zaman ve maliyet tasarrufu

• Artan ürün çeşitliliği: 2018’de devreye giren 
polipropilen monofilament yatırımı

3



Genel

Finansal Özet
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Asya
Pasifik

%26

EMEA
%30

Kuzey 
Amerika
%33

Güney 
Amerika

%11

1H 2019 Gelir  Dağıl ımı

Lastik 
Güçlendirme
%83,7

Kompozit
%12,7

Diğer 
%3,6

Milyon TL Milyon ABD doları

2018 1H 2019 1H 2018 1H 2019 1H

Satış Gelirleri 1.538 2.586 377 461

EBITDA 263 407 64 73

EBITDA Margin %17,1 %15,8 %17,1 %15,8
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Bir Güçlendirme Markasının Öyküsü

2017 201920182016201520142008

Kordsa'nın
Asya'da

büyümesi; 
Endonezya, 

Tayland ve Çin

Endonezya
kapasite
artışı En İyi Ar-Ge Merkezi

Sürdürülebilirlik 
Raporu Ödülü

İhracat 
Şampiyonluğu

Brezilya’da 4 yıl 
üst üste GPTW Endonezya’da 

En Hızlı 
Büyüyen 
İlk 100  Şirket 
Arasında

İkinci Ar-Ge 
merkezi onayı
@Kompozit 
Teknolojileri 
Mükemmeliyet 
Merkezi

AS9100 
Sertifikası

Birleşme ve 
Satınalmalar

İzmit’te Küresel
Teknoloji Merkezi

20062005

TURQUALITY küresel marka
programı üyeliği

1973

Kratos’un ticari ürün
haline getirilmesi

İnovasyon 
Stratejisi 
Şampiyonu 

Kompozit 
Teknolojileri 
Mükemmeliyet 
Merkezi

Fortune 
Global 
100The 

Reinforcer

Fabric Development, Textile
Products ve Advanced 
Honeycomb Technologies 
şirketlerinin satın alınması

Axiom Materials
şirketinin satın 
alınması

5



Genel

Strateji Evi

•Yüksek Performans Lastikleri için 
Yeni Ürünler 

•Lastik Sektöründe Karlı Büyüme

•Rekabetçi Maliyet

•Ürün ve Hizmet Kalitesinde Liderlik

•Yalın ve Çevik Süreçler/Ekipler

•Kompozit Güçlendirme 
Malzemeleri

•İnşaat Sektörü için Güçlendirme 
Malzemeleri

•Yan/Alternatif Sektörler 
için Elyaf

Stratejik Girişimler

Temeller

Değerlerimiz

İşçi Sağlığı
İşçi Güvenliği 
ve Çevre

Etik 
Değerlere
Bağlılık

Müşteri 
Odaklılık

Cesaret Tutku Katılım
Sürekli
Gelişim
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Buluş Patent Başvurusu Onaylı Patent

Patent Gelişimi

Teknoloji lisanslama ile değer yaratma imkanı

187
BULUŞ

786

PATENT 
BAŞVURUSU

185

ONAYLI 
PATENT
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Teknoloji Liderliği

Y ı l l ı k  o r t a l a m a  1 0 - 1 2  m i l y o n  A B D  d o l a r l ı k  A r - G e  y a t ı r ı m ı

G ü ç l ü  A r - G e  o d a ğ ı S o n  te k n o l o j i  y e n i  ü r ü n l e r

S e ç i l m i ş  p r o j e  o r t a k l a r ı * Ta n ı n m ı ş  b i r  t e k n o l o j i  l i d e r i

Yüksek performans lastikler için yüksel modüllü ürünlerle 
dönme direncinde iyileşmeler

Kamyon ve otobüs lastikleri için koruma katmanı; lastik 
ağırlığını azaltır

Uçak lastikleri için %7 daha yüksek mukavemet 

Daha iyi lastik performansı için %10 daha yüksek boyutsal 
stabilite (gelişmiş etiketleme)

T802

4G PET

• Tekstil Sektörü En İyi Ar- Ge Merkezi (3 yıl üst üste)

• Tüm Sektörler En İyi Ar-Ge Merkezi – Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı

• İnovasyon Stratejisi Şampiyonu
Türkiye İhracatçılar Meclisi/ İnovaLİG

• Kordsa Patent Ligi’nin zirvesindeTop 
6
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1

*Üniversite ve akademisyenleri içerir

 2018 yılında, yeni ürün satış gelirlerinin 64 milyon ABD dolarına ulaştı. 

 İzmit’teki Ar-Ge merkezi lastik güçlendirme ve inşaat güçlendirme teknolojileri 
alanında yeni ürün, süreç ve teknolojiler geliştirmektedir.

 Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ndeki Ar-Ge Merkezi’nde başta 
havacılık ve otomotiv sektörüne yönelik yenilikçi kompozit teknolojileri 
geliştirmektedir.
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Lastik Güçlendirme Değer Zinciri

NY66 iplik

PET iplik  Bir lastik, dinamik koşullar altında çalışan
yaklaşık 40 bileşenden oluşan oldukça
karmaşık bir kompozit malzemedir

 NY66 genellikle üst kuşak şeritlerinde, 

PET ise genellikle radyal katlarda kullanılır

Eriyik iplik
üretimi

Büküm Terbiye

Yarn

DokumaPolimerileşme Hambez

 İPLİK

ÜRÜNLER

NY66

 HMD

 Adipik Asit

 NY66 Pul

HMLS PET 

 PET Çip

ÜRETİMHAM MADDELER

Kordsa ürünleri
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Lastik Güçlendirme Teknolojileri

Temel 
kullanım

Kordsa

Kordsa
strategic 

initiatives

NY66 lastik kord

• Radyal lastiklerde üst kuşak şeridi

PET lastik kord Hibridler / diğer kordlar

• Radyal lastik takviyesi • Bütün lastik türleri

• Global olarak 1. sırada

• Uçak lastiklerinde global olarak 1. sırada

• Global 2. sırada

• Katma değerli bölümlerde liderlik
• Capmax, Twixtra, Monolyx, Yeşil Kord Bezi 

gibi kilit markalarla pazar ve teknoloji lideri 

• Teknolojik olarak daha gelişmiş olan lastik 
bölümlerinde büyümek

• Rekabetçi küresel üretim ve hizmet ağını 
korumak 

• Endonezya ve Türkiye üretim tesisi kapasite 
artışı

• Teknoloji liderliği ve üretim süreçlerinde 
ilave yatırımlar 

• Gelecek nesil PET iplikleri

• Belirgin satış potansiyeline sahip üç önemli 
markanın piyasaya sürülmesi

• Alt-lisanlama iş modelleri

• Endüstri işbirlikleri

Kaynak:  Arthur D. Little strateji raporu (2013)
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Kompozit ParçaHammadde Ara mamül

K o r d s a ,  u za y  v e  h a v a c ı l ı k  i l e  o to m o t i v  s e k tö r l e r i  i ç i n  i l e r i  ko m p o z i t  m a l ze m e l e r  s u n u y o r

Prekürsor & İplikler: 
• PAN Precursor

• Karbon fiber

• Aramid

• Cam elyaf

Reçineler:
• Phenolic

• Epoxy

• Cyanate ester

Twisting

•Havacılık ve otomotiv endüstrisinde, gelişmiş malzeme özellikleri ve geleneksel malzemelere 
göre hafifletme özelliği nedeniyle kompozit malzemelerin kullanımı artmaktadır

• «Hafifletme» emisyon düzenlemelerinin yanı sıra yakıt verimliliği gereksinimlerinin 
yönlendirdiği önemli bir temadır

Dokuma

Prepreg

11
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Kompozit Teknolojileri

M i d - te r m  o p p o r t u n i t y

• Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi 2016 yılında açıldı. (100 milyon TL 
yatırım)

• Merkez’deki üretim tesisi Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayii Kalite ve Risk Yönetimi 
Standardı’na uygunluk belgesini aldı

• Türkiye ve Avrupa’da öncü üniversiteler ve sivil havacılık ile otomotiv sektöründeki
müşteriler ile geliştirme ve iş birliği projeleri devam ediyor. 

• Yeni Amerika satınalımları ile birlikte havacılık endüstrisinin önemli stratejik
tedarikçisi oldu.

• Hedef sektörlerimiz: havacılık, otomotiv ve spor ekipmanlar

M e v c u t  D u r u m A l & B ü y ü t

• Amerika’da Fabric Development ve Textile Products şirketlerinin satın alınması
• Ticari havacılık sektörü için özel kompozit kumaşlar sağlayan önde gelen

tedarikçisi
• Paratoner kumaşlarında tek tedarikçi

• Amerika’da Advanced Honeycomb Technologies şirketinin satın alınması
• Ticari havacılık sektörü için geniş bir yelpazede nomex balpeteği

üretmektedir.

• Amerika’da Axiom Materials şirketinin satın alınması
• Oksit-oksit seramik matriks kompozitlerde onaylı tek tedarikçi.

• Yetkinliklerle örtüşen ve gelişme fırsatı olan sektörlerde inorganik büyüme fırsatları

Genel 12
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İnşaat Güçlendirme Teknolojileri

R e f e r a n s  P r o j e l e r

• KraTos Macro & Micro sentetik fiber donatıları 50’nin üzerinde üst yapı ve altyapı referans 
projelerinde kullanılmıştır.

• Beton güçlendirme uygulamalarında yalıtkanlık özelliği ile ön plana çıkan KraTos sentetik fiber 
donatıları önemli kamu altyapı projelerinde kullanıldı.

• Yeni polipropilen monafilament sentetik donatı hattı Haziran 2018’de devreye girdi.

• İzmit’teki Ar-Ge merkezindeki beton laboratuvarının ekipman ve test yetkinlikleri artırıldı. 
Altyapı projeleri için Teknik Proje Raporu hazırlanabilecek.

3. Köprü gişeleri ve 
elektronik geçiş 

bölgeleri 
(Yalıtkan Beton 
Güçlendirme)

KraTos Macro Sentetik 
Fiber Donatı

Samsun Hafif Raylı 
Sistemleri  
2. ve 3. Faz

(Yalıtkan Beton 
Güçlendirme)
KraTos Macro 

Sentetik Fiber Donatı

Asyaport
Tekirdağ Port
KraTos Macro 
Reinforcement

Mevcut 
Durum
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Sustainability Performance in 2018
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Kurumsal Profil Sürdürülebilirlik Profili

Sosyal

Ekonomik

Çevresel

11 Üretim Tesisi
5 Ülke

4,195 Çalışanlarımız

45 Yıl

200,401 Saat
Toplam Eğitim Süresi

1.82 milyon ABD Doları
Malzemelerin Yeniden Kullanımı Sonucu

Tasarruflarumuzun Toplamı

789, 900 ABD Doları
Çevresel Yatırımlarımızın Toplamı

0 Ölümlü İş Kazası ve Mesleki Hastalık

3.04 milyon
Yeniden kullandığımız bobbin sayısı

Çevre Yatırımları
%76 Eğitim, %9 Atık Bertarafı

%7 Atık Geri Dönüşümü, %7 Danışmanlık
%1 Emisyon Yönetimi

%37 Kadın, %63 Erkek
(Beyaz Yaka Çalışan)

Bölgesel Gelir Dağılımı
Avrupa-Orta Doğu-Afrika %35 Kuzey Amerika %24                 

Asya Pasifik %29 Güney Amerika %12

%88.8 Faaliyet Kar Artışı

35.6 Çalışanlarımızın Ortalama Eğitim Süresi

3,947 milyon TL Ciro

Sürdürülebilirlik raporlarımıza ulaşmak için tıklayınız. 

https://www.kordsa.com/tr/yayinlar/rapor-liste/Surdurulebilirlik-Raporu/411/0/0
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Teşekkürler!


