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Yatırımcı ilişkileri örgütlenmeniz hakkında bilgi 

alabilir miyiz? Kaç kişiden oluşuyor? Departmanı-

nız kime bağlı olarak çalışıyor? 

Yatırımcı ilişkileri departmanımız bir yönetici, bir li-

der uzmandan oluşmaktadır ve Mali İşler Genel Mü-

dür Yardımcısı’na bağlı olarak çalışmaktadır. 

2021 yılı beklentileriniz? 

Satılan traktör adedi bakımından dünyanın 4. büyük 

pazarı konumunda olan ve 2020 yılında bir önceki se-

neye kıyasla %87 artışla 48.260 adet satışın gerçek-

leştiği Türkiye traktör pazarının 2021 yılında da büyü-

meye devam ederek 53.000-59.000 adet bandında 

gerçekleşmesini bekliyoruz. TürkTraktör olarak ise, 

2020 yılında 23.843 adet traktör satışı gerçekleştirdi-

ğimiz pazarda 2021 yılında 26.000-29.500 adet ban-

dında bayilerimize traktör satışı yapmayı planlıyoruz. 

İhracat tarafında ise pandemi sonrası yaşanan topar-

lanma ile beraber 12.553 adet ihraç rakamına ulaştı-

ğımız 2020 yılına göre daha iyi geçeceğine inandığı-

mız 2021 yılında 13.500-15.000 adet bandında traktör 

ihraç etmeyi planlıyoruz. 

Son birkaç senede yatırımcı tabanınızda nasıl deği-

şiklikler gözlemliyorsunuz? 

2013-2018 yılları arasında %75-%80 bandında bulu-

nan hissemizdeki yabancı payı 2019 yılının ortasında 

%40 seviyesine kadar gerilemişti ancak 2019 yılının 

sonuna doğru operasyonlarımızın toparlanması ile  

 

 

beraber yükselişe geçen yabancı payımız 2020 sonu 

itibariyle borsamızdaki yabancı oranındaki düşüşe 

rağmen hızlı bir yükseliş göstererek %65 seviyesine 

ulaşmıştır.  

Son dönemde, katıldığınız konferans ve toplantı-

larda yatırımcı ilgisinin nasıl şekillendiğini gözlem-

liyorsunuz? 

Pandemi sonrası ülkelerin tarıma verdikleri öneminin 

artması ve düşen faizlerle beraber traktör satışları-

mızda hızlı bir toparlanma görüldü ve 2021 yılında da 

traktör satışlarındaki artışın devam etmesini bekliyo-

ruz bu sebeple de son dönemde katıldığımız konfe-

rans ve toplantılarda da yabancı yatırımcının şirketi-

mize olan ilgisinin geçen senelere göre daha fazla ol-

duğunu gözlemliyoruz. 

Sürdürülebilirlik çalışmalarınızdan bahseder misi-

niz? 

TürkTraktör olarak, Kasım 2016’da Borsa İstanbul 

Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya başladık. 

Ayrıca, 2017 yılında Londra Borsası’nın bünyesindeki 

FTSE Russell tarafından güçlü çevresel, sosyal ve yö-

netişim performansı gösteren şirketlerin ölçümlen-

diği FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar En-

deksi’nde yer almaya başladık. Raporlama olarak ise 

sürdürülebilirlikle ilgili verilerimize web sitemizde ve 

faaliyet raporumuzda yer vermekteyiz ancak ilk sür-

dürülebilirlik raporumuzu Haziran 2021’e kadar çıkar-

mayı planlamaktayız. 
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Türkiye’de Yatırımcı İlişkileri mesleğinin gelişimi 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen yıllar içeri-

sinde Yatırımcı İlişkileri’nin rolünde bir değişim var 

diyebilir miyiz? 

Sermaye piyasalarımız son yıllarda yurtiçi ve yurtdışı 

politik/ekonomik gelişmeler nedeniyle baskı altında 

kaldığı dönemler oldu. Bu dönemlerde Yatırımcı İliş-

kileri bölümlerinin önemi daha fazla anlaşılmaya baş-

lanmıştır. Bu zor zamanlarda şirketlerin hem portföy 

yöneticilerine hem de küçük yatırımcılara şirketin hi-

kayesini doğru ve anlaşılabilir bir şekilde anlatabil-

mesi çok önemlidir. Son yıllarda artan halka arzlarla 

beraber yatırımcı ilişkileri çalışanı talebinin de arttı-

ğını gözlemliyoruz ve eskiden sadece bir zorunluluk 

olarak görülen Yatırımcı İlişkileri bölümlerinin son yıl-

larda gitgide daha geniş ekiplerle çalışmaya başladı-

ğını ve şirketlerin de yatırımcılarına karşı daha şeffaf 

olma yolunda adımlar attığını görüyoruz. 


