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Şirketinizin kuruluş ve gelişimini kısaca öğrenebilir 
miyiz? 

Şirketimiz Kimpur (Kimteks Poliüretan), 1983 yılında 
suni deri, ayakkabı tabanı, kauçuk, yapıştırıcı ve boya 
gibi farklı sektörlere hammadde sağlamak amacı ile 
kurulan ve 1999 yılında yaptığı ‘Poliüretan Sistem Evi’ 
yatırımı ile ayakkabı, otomotiv, mobilya, yapı ve inşaat 
sektörlerine yönelik poliüretan sistemlerinin üretim, 
satış ve dağıtımını yapan Kimteks Kimya’dan 2015 yılı 
itibari ile bölünerek distribütörlük ve dağıtım iş 
kollarındaki faaliyetlerini Kimteks Kimya çatısında 
bırakıp, poliüretana odaklanmak üzere Kimteks 
Poliüretan San. ve Tic. A.Ş olarak kurulmuştur. 

Kimpur olarak, Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesi 
ve satış hacmine sahip %100 yerli sermayeli ve 
profesyonel poliüretan sistem eviyiz. Türkiye’de 
129.000 ton Avrupa’da 25.000 ton yıllık üretim 
kapasitesine sahip olan firmamız, 50’den fazla ülkeye 
ihracat yaparak sektöre öncülük etmektedir. Mevcut 
kapasitemizi yeni yatırımlarımızla 200.000 tonun 
üzerine çıkarmayı, dünya sıralamasında ilk 10’a girerek 
yerimizi sağlamlaştırmayı, global pazarlardaki 
bilinirliğimizi ve rekabet gücümüzü artırmayı 
hedefliyoruz. 

MDI prepolimer ve formüle edilmiş poliol üretiminde 
uzmanlaşmış yenilikçi bir şirketiz. Üretimini yaptığımız 
sistemler ayakkabı, otomotiv, mobilya, ısıtma-soğutma 
ve yalıtım/inşaat sektörlerinde kullanılmaktadır. Ürün 
gruplarımız ise; ayakkabı, sert köpük, flexible sistemleri, 
prepolimerler, polyester polioller ve termoplastik 
poliüretanlardan oluşmaktadır. İşimizi belirli kalite 
standartlarına uyumlu olarak aldığımız sertifikalarla, 
uyguladığımız Altı Sigma, FMEA gibi yalın yönetim 
sistemleri ve disiplinlerle mükemmelleştiriyoruz. 
Kimpur olarak, kalite anlayışımızdan ödün vermeden 
süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm süreçlerimizde ISO 

9001: Kalite Yönetim Sistemi standartları ve 
yönetmeliklerine uygun olarak risk değerlendirmeleri 
yapıyor, belirlenen riskler ile düzeltici faaliyetleri 
sistemsel olarak takip ediyor ve iç ve dış denetimler ile 
performansımızı ölçüyoruz.  

Son 5 yılda istihdamımızı yüzde 140 artırdık, 30.09.2022 
itibarıyla 244 kişiden oluşan donanımlı bir ekiple 
sektörümüze hizmet veriyoruz. 2017 yılından bu yana 
Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu (İSO 500) 
arasında yer alan şirketimiz bu yıl 93 basamak birden 
yükselerek 221. sıraya yerleşti. Fortune 500 ‘Türkiye’nin 
En Büyük Şirketleri’ listesinde 102 basamak birden 
yükselerek 272.sırada yerini aldı. Son 5 yılda ihracatımızı 
tam yüzde 470 oranında arttırmayı başardık. Yıllardır 
yer aldığımız Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı 
Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde bu yıl 71 
basamak birden yükseliş gösterdik. 

Şirketiniz ve sektörünüzle 2022 yılı nasıl geçti 2022 yıl 
beklentilerinizin ne kadarına ulaştınız? 

2022 itibarıyla Avrupa ve dünya pazarındaki 
karışıklıkların sektörü ihracat ve ürün tedariki 
anlamında olumsuz yönde etkilediğini görüyoruz. 
Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesi ve satış hacmine 
sahip %100 yerli sermayeli ve profesyonel poliüretan 
sistem evi olarak istikrarlı büyümemizdeki ivmeyi 
artırarak ve büyük ölçekli atılımlar yaparak 
sektörümüze, ülke ekonomimize bu yıl da katkı 
sağlamayı sürdürdük. 28 Nisan’da sermayemizin %27,15 
oranındaki paylarının satışıyla 957 milyon TL’lik başarılı 
bir halka arz gerçekleştirdik. Rekabet avantajı sağlayan 
teknolojilerimiz, inovasyonlarımız ve stratejilerimizle 
satış miktarımızı ve toplam satışlar içindeki ihracat 
payını, 2022 yılı sonunda önemli ölçüde artırmayı 
hedefliyoruz. İstihdamımızı da buna paralel yaklaşık 
%15’lik bir artış ile kapatmayı planlıyoruz. 
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2022 yılında özellikle üretim verimliliği sağlayan, 
sürdürülebilir, sektöründe benzersiz ürünleri 
portföyümüze kattık. Savunma sanayine yönelik 
çalışmalarımızı hızlandırdık ve SASAD (Savunma ve 
Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği) üyeliğimizi 
gerçekleştirdik. Yeni birçok iş birliği için temel hazırladık. 
Mevcut ihracat ülke portföyümüzü genişlettik, Avrupa, 
İngiltere ve Amerika pazarlarında etkinliğimizi ve pazar 
payımızı arttırdık. Letonya’da ve Rusya’daki 
yatırımlarımız dışında, Mayıs 2022’de Düzce’de temelini 
attığımız, yıllık kapasitesi toplam 65 bin ton olması 
planlanan üretim fabrikamızla; 5 bin tonluk yeşil ürün 
gamı kapsamında PET artıklarından sentezlenerek 
üretilen geri dönüşüm tesisi ve polyester poliolü ile 10 
bin tonluk ek ‘eva granül hammadde’ üretim 
kapasitesine önümüzdeki dönemlerde ulaşmayı 
hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında 
Düzce’deki yeni üretim tesisimizde geri dönüşüme 
odaklandık ve Güneş Enerjisi Santrali yatırımımızla 
toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %55’inin 
karşılanmasının yanı sıra, yılda yaklaşık 679 ton 
karbondioksit salınımını azaltmayı hedefliyoruz. 

2022 yılının ilk dokuz ayında güçlü performansımızı 
sürdürerek konsolide gelirlerimizi %121 artış ile 3,4 
milyar TL olarak gerçekleştirdik ve brüt karımız bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %133 arttırarak 528 
milyon TL’ye ulaştı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi 
Karını (FAVÖK) ise %149 artış ile 547 milyon TL’ye 
yükselttik. 2022’nin üçüncü çeyreğinde yaklaşık 24 bin 
ton satışla, satış gelirleri ve net kârlılıkta bütçelerinin 
üzerinde bir performans gösterdik.  

Kârlılık ve konsolide gelirlerdeki önemli artışın yanı sıra 
bilanço yönetimindeki başarımızı sürdürdük. Net 
Finansal Borcumuzu Haziran 2022 döneminin de altına, 
707 milyon TL seviyesine çekerken; Net Finansal 
Borçluluk / FAVÖK oranını da 1’in altında muhafaza 
etmeyi başardık.  

Sürdürülebilirlik raporumuzda yayınladığımız çevresel, 
toplumsal ve ekonomik alanlardaki hedeflerimizi yüksek 
oranda, halka arz onayımızla birlikte yayınlanan fiyat 
tespit raporumuzdaki hedeflerimizi ise planladığımızın 
üzerinde gerçekleşmeler ile tamamlamayı öngörüyoruz. 

Yatırımcı ilişkileri biriminizin örgütlenmesi hakkında 
bilgi alabilir miyiz? Kaç kişiden oluşuyor? 
Departmanınız kime bağlı olarak çalışıyor? 
Kimpur’da Yatırımcı İlişkileri departmanı Nisan 2022’de 
gerçekleştirilen halka arzdan önce kurulmuştur. 

Yatırımcı İlişkileri CFO’ya bağlı olarak çalışmaktadır. 
Yatırımcı İlişkileri departmanında süreçleri Yatırımcı 
İlişkileri Yöneticisi olarak ben yürütmekteyim. 
Departmanımız Finans & Risk Kontrol, Muhasebe, 
Sürdürülebilirlik & İş Geliştirme, Satış, Pazarlama ve 
Hukuk olmak üzere Şirket’imizin önemli bölüm ve 
ekipleriyle ortak çalışmalar yürütmektedir.  

Yatırımcılarınızla temasta hangi iletişim kanallarını 
kullanıyorsunuz? Son dönemde, katıldığınız konferans 
ve toplantılarda yatırımcı ilgisinin nasıl şekillendiğini 
gözlemliyorsunuz? 

Kimpur, 2022 Nisan ayında başarılı halka arz 
gerçekleştirerek KMPUR kodu ile 28 Nisan 2022 tarihi 
itibarıyla Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır. 
26.08.2022 tarihinde de Kurumsal Yönetim Endeksine 
dahil edilmiştir. Geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul 
tarafından, 2023 yılı birinci çeyrek dönemi için BIST Pay 
Endeksleri kapsamında yapılacak olan değişiklikler 
açıklanmıştır. Buna göre bu dönemde Şirketimiz; Borsa 
İstanbul’da işlem gören, piyasa ve işlem hacmi açısından 
en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçmek 
için kullanılan, Türk borsasının göstergesi olarak kabul 
edilen BIST 100 Endeksine dahil edilmiştir.  

Halka açık bir şirket olarak SPK mevzuatı kapsamında 
her açıklama için açık, şeffaf, anlaşılır bir dille tam, 
doğru, eksiksiz bir şekilde Kamuyu Aydınlatma 
Platformu kanalını kullanıyoruz. Eş zamanlı olarak 
yaptığımız açıklamaları web sitemiz ve basın bültenleri 
aracılığıyla yatırımcılarımızın bilgisine sunuyoruz. 
Bununla birlikte şirketimiz hakkındaki tüm gelişmeleri 
sosyal medya hesaplarımızdan da aktif olarak 
paylaşıyoruz.  

Yatırımcılarımızdan gerek telefon gerekse e-posta 
yoluyla gelen bilgi talepleri, ticari sır niteliği taşıyan ve 
henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgi niteliğinde olan 
bilgiler hariç karşılanmaktadır. Bununla birlikte 3’er 
aylık dönemlerde finansal rapor ilanı sonrasında 
CEO’muz Sn. Cavidan Karaca ve CFO’muz Sn. Zafer 
Demirel’in sunumuyla kurumsal yatırımcılarla online 
toplantılar düzenleyerek dönemsel finansal sonuçları 
üzerinden geçilmekte; aynı zamanda şirketimizin devam 
eden yatırımları, geleceğe dönük planları ve sektörel 
gelişmeler de paylaşılmaktadır. 

Halka arz sonrası ilk Elektronik Genel Kurulumuz haziran 
ayında e-GKS sistemi üzerinden yapılmıştır. Gerek 
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fiziksel gerekse de elektronik olarak toplantıya katılan 
yatırımcılarımızın soruları yanıtlanmıştır. 

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) 
konularının daha da ön plana çıktığı bu dönemde, 
grubunuzda bu alanda yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi alabilir miyiz? 

Kimpur olarak, çevresel ve toplumsal anlamda değer 
yaratmadan, sürdürülebilir büyümenin mümkün 
olamayacağına inanıyoruz. Bu bilinç ile çevresel ve 
toplumsal yaklaşımlarımız doğrultusunda 
sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılı 
Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladık, 2022 yılı için de 
Entegre Rapor çıkarmayı hedefliyoruz, bu konudaki 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca 1 sene halka açık 
olma kriterini gözeterek, 2023 Nisan ayında Borsa 
İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksine girmeyi 
hedefliyoruz, bu konudaki dokümantasyon çalışmaları 
devam ediyor. 

ISO5001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgemizi aldık. 
2020 yılında büyük bir başarı ile elde ettiğimiz %11,6 
olan enerji tasarruf oranımızı 2021 yılında %7,1 olarak 
sürdürdük. Yenilenebilir enerjiden faydalanmak adına 
Gebze’deki fabrika binamızın çatısına devreye aldığımız 
güneş enerjisi santrali ile üretimimiz için gereken 
enerjinin yaklaşık %20’sini temiz enerjiden elde edecek 
olup, aynı zamanda yıllık olarak da yaklaşık 250-300 ton 
karbon salınımını engellenmiş olacağız.  Ar-Ge 
merkezimizde yürütülen tüm projeleri sürdürülebilirlik 
esasına uygun bir şekilde ele alarak yapıyoruz. Nihai 
ürünün topluma ya da çevreye zarar verebilecek bir 
etkisi saptandığında, söz konusu projeyi ürün yönetimi 
kapsamı dışında bırakıyoruz. Kimpur Ar-Ge Merkezi’nde 
yapılan biyobazlı projeler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. 
Sandviç panel, buzdolabı ve ayakkabı sistemlerimizde 
biyobazlı hammadde kullanımına başladık. 
Ürünlerimizin yaşam döngüsünde çevreye olan 
etkilerini belirlemek için karbon ve su ayak izimizi 
hesaplıyoruz. Tesislerimizdeki tüm atıklarımızı yasal 
gerekliliklere göre bertaraf ettiriyoruz. Plastik kirliliği ile 
mücadele etmek amacıyla İş Dünyası Plastik Girişimi 
(IPG) üyesi olduk ve taahhütlerimizi belirledik. 
Önümüzdeki yıllarda kamuoyu ile paylaşıyor olacağız.  

Çevresel etkilerimizi kontrol ederek çevre 
performansımızı sürekli iyileştirmek amacıyla 
kurduğumuz sistem SGS tarafından denetlendi ve TS EN 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile belgelendirildi. 
Sosyal sorumluluk kavramını kurum kültürüne entegre 

etmek için insan haklarını yönetimine dair global bir 
standart olan SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim 
Sistemi için ise altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

Responsible Care® Küresel Sözleşmesi imzacısı olarak 
çevre, insan sağlığı ve teknik güvenlik konularında 
duyarlılık göstererek ve bu konulardaki performansımızı 
sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.  

GRI standartları temel seçeneğine uyumlu olarak 
hazırladığımız sürdürülebilirlik raporumuz ile çevresel, 
toplumsal ve ekonomik yaklaşımlarımız doğrultusunda 
yaptığımız tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıyoruz.  

Türkiye’de Yatırımcı İlişkileri mesleğinin gelişimi ve 
Derneğimizin faaliyetleri hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

Türkiye’de yatırımcı ilişkileri mesleğinin son 10 yılda 
büyük bir gelişim gösterdiğini, artan halka arzlar ile 
birlikte mesleğin ilerleyen yıllarda daha da önemli hale 
geleceğini öngörüyorum. Yatırımcı İlişkileri 
departmanında SPK tebliğine göre zorunlu lisanslara 
sahip tecrübeli ve alanında yetkin personel 
bulundurulması şirketlerin gelişimi ve sağlıklı 
büyümeleri için önem arz etmektedir. 

TÜYİD, Türkiye’de yatırımcı ilişkilerinin bugün geldiği 
noktaya en çok katkı sağlayan kuruluşların başında 
geliyor. Şirketimizin halka arzından kısa bir süre sonra 
üyesi olduğumuz TÜYİD, Türkiye’de yatırımcı ilişkileri 
alanında meslek mensupları ile network kurulması, 
uzmanlık eğitimleri verilmesi, seminerler düzenlemesi, 
makale ve araştırma yayınları ile bilgi paylaşımı gibi 
birçok çeşitli fonksiyonu dernek çatısı altında başarıyla 
planlı ve düzenli olarak katkı sunuyor. 


