
 

 

                                   KİMTEKS POLİÜRETAN SAN. VE TİC. A.Ş.’nin  

     14.06.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılına Ait  

              Olağan Genel Kurul Toplantısı Sırasında Pay Sahiplerimizden Gelen Soruya  

         Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.5 maddesi Uyarınca Verilen Cevap 

 
 İşbu doküman, 14.06.2022 tarihinde saat:14:00’de yapılan Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel 

Kurul toplantısının görüşmeleri sırasında pay sahiplerimiz tarafından Kimteks Poliüretan San. Ve Tic. 

A.ş.” yönetimine yöneltilen soruların cevapları olarak 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.5’no’lu maddesi 

kapsamında Şirket yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından hazırlanmıştır. 

 

Soru 1: Poliüretan pazarı Türkiyede 560.000 ton gibi bir rakam tam bilmiyorum net rakam mı. 

Türkiye’de Gebze de bulunan fabrikanızın üretim kapasitesi 120.000 ton yeni yapılacak yatırımla 

birlikte 200.000 ton kapasite hedefleniyor. Biraz dünya pazarı hakkında, dünyada ilk 10’a girme gibi bir 

hedefiniz olduğunu okumuştum. Pazar konusunda Dünya’da nasıl bir yol izleyeceğiniz konusunda bilgi 

verir misiniz? 

Cavidan Karaca (Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Ceo): Öncelikle biliyorsunuz ki izahnamemiz 

yakın bir dönemde yayınlandı. İzahnamemiz de Türkiye Pazar büyüklüğü ve bizim etkin olduğumuz 

EMEA pazarları Türkiye’nin etrafındaki pazarların Pazar büyüklükleriyle ilgili bir bağımsız rapor 

paylaşmıştık. Yaklaşık 500 bin tonu aşan bir poliüretan sistem büyüklüğü var ama bizim gibi sistem 

evlerinin ürettiği ürün gruplarının kabaca 400 bin ton yıllık Pazar büyüklüğü var. Orada Kapasite raporu 

bilgilerimizde yer almakta. Gebzede plastikçiler sanayii organize bölgesinde 129 bin ton kapasiteli 

mevcut alanımız var. Poliüretan sistemleri 50 bin ton, evagranül 10 bin ton ve 5 bin ton pet polyol geri 

dönüşüm çalışması olmak üzere 65 bin ton Düzcedeki yeni yatırımımızla bir tesisimiz olacak. 

Letonyadaki %75 bağlı ortaklığımız ile 200 bin ton ve üzerine çıkıyoruz. İlk 10’a girme hedefimiz ise biz 

bu anlamda bir rapor, analiz yapıyoruz o rapora ilişkin bilgileri önümüzdeki günlerde kamuoyuyla daha 

net bir şekilde paylaşacağız  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Soru 2: Yüksek Teknolojili Pet Geri Dönüşüm Tesisiyle ilgili bir bilgilendirme yapar 

mısınız? 

Cavidan Karaca (Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Ceo): Bizim AR-Ge merkezimiz 2021 yılında 

10. Ar-Ge pazarı ödüllendirmeye tabi bir proje yarışmasında Türkiye 2. Ödülünü aldı. Pet geri 

dönüşümünden polyol sentezleyip bu polyolün bizim sistemlerimizde kullanmasını geliştirdiler. O 

anlamda yapılacak yeni yatırımlarda da bu anlamda teşviğe tabi olacak. Zaten izahnamemizde de 

belirtmiştik. 5 bin tonluk üründe o geri dönüşüm pet polyolün geri dönüşümünü bizim sistemlerimizde 

kullanmak üzere yapacağımız yatırımdır. Aynı zamanda rakiplerimize de satışlarımız veya sektördeki 

diğer ürün üreten firmalara da satışımız söz konusu olabilir.  

 

Soru 3: Şirketinizin ihracat oranı mı, yerli tüketim mi daha fazla? 

Cavidan Karaca (Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Ceo): Yerli tüketim daha fazla. %70’e %30 

diyebilir miyiz? Evet kabaca diyebiliriz. İhracat oranı %28 cirosal olarak ilk çeyrekte de gerçekleşti. 

Hedefimiz daha yüksek ihracat oranlarına ulaşmaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


