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 Sanica markasıyla 30 yıldır küvet, akrilik küvet, rezervuar, cam, boru 
üreten Fatinoğlu Holding, dünya oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı A. Nesimi 
Fatinoğlu Nijerya, Cezayir ve Katar’a yeni fabrikalar kuracaklarını açıkladı. 50 ülkeye ihracat yapan 
grubun hedef cirosu 1 milyar lira... KEREM KÖFTEOĞLU

FATİNOĞLU Holding’e giden yo-
lun ilk taşları 1987’de Pano Sera-
mik adıyla kurulan şirketle atılmış. 
A. Nesimi ve Ali Fatinoğlu kardeş-
ler tarafından kurulan Fatinoğlu 
Holding, bugün Türkiye ve İran’da 
faaliyette olan sekiz fabrikasında 
750 kişinin çalıştığı bir grup. Hol-
ding, banyo, spa, ısı, tesisat, cam, 
altyapı olmak üzere toplam yedi 
ana grupta, Sanica, Energy, Orbit, 
Magna ve Atlantis markalarıyla 
üretim yapıyor.

Grupta kamuoyu önüne az çık-
mayı tercih eden yapısı ile bilinen 
Fatinoğlu Holding Yönetim Kuru-
lu Başkanı A. Nesimi Fatinoğlu ile 
yeni yatırımlarını konuşmak için 

bir araya gel-
dik. Fatinoğ-
lu, 2019’dan 
itibaren dün-
ya oyuncusu 
olma yönün-
de adımlar 
atacaklarını dile 
getiriyor. Yurt-
dışında daha ak-
tif olacaklarını 

vurgulayan Fatihoğlu, hedef pazarla-
ra yakın olma stratejisi doğrultusun-
da Nijerya, Cezayir, Macaristan ve 
Katar’da üretim tesisleri kuracakları-
nı kaydediyor. Fatinoğlu, “Yeni pro-

jelerimiz için 20 milyon dolarlık bir 
yatırım öngörüyoruz. Pazar şartları-
na göre bu rakam artacaktır” diyor.

Fatinoğlu Holding, yurtdışı pa-
z a r l a r d a k i 
büyüme stra-
tejilerinde en 
çok profesyo-

nel kadrolarına ve şirket içinde ak-
tif görevler alan ailenin ikinci kuşak 
temsilcilerine güveniyor. Holdingde 
ikinci kuşağın da aktif görevler aldı-
ğını belirten Fatinoğlu, “Büyük oğ-
lum Uğur yurtdışı hamlelerimizde 
önemli sorumluluklar aldı. Çin pa-
zarındaki etkinliğimizi büyük oran-
da ona borçluyuz diyebilirim. Diğer 
oğlum Emre ile yeğenim Didem de 
satın alma ve diğer konularda çok 
başarılı performans sergiliyorlar” 
diyor. A. Nesimi Fatinoğlu yeni ya-
tırımlarını Para Dergisi’ne anlattı...

Grubunuz nasıl bir yıl geçiriyor?
F a t i n o ğ l u 

Holding 30 yıl-
lık bir firma ve 
Sanica markası 
ile tanınıyoruz. 
Son dönemde 
konkordato ko-
nusunda gerçe-
ği yansıtmayan 

haberleri üzülerek 
okuyoruz. Bir ha-
ber portalı, ala-
caklılar listesinde 
olduğumuz ve 
konkordato ilan 
eden şirketin du-
rumunu yanlış 
yorumlayıp, adı-
mızı da konkor-
dato ilan edenler 
listesinde göster-
di. Gerçekte ise 
büyüme ve yatı-
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Kikirik usta ile geliyor!..

"Servis ağı kuruyoruz" 

Holding bünyesindeki Sanica Dış Ticaret A.Ş. grubun yurtdışı faaliyetlerini yönetiyor. 

Firmanın Genel Müdürü Uğur Fatinoğlu, Çin pazarının kendileri için çok önemli 

olduğunu vurguladıktan sonra şu bilgileri veriyor:

“Çin pazarı hayal edilemeyecek kadar büyük bir potansiyele sahip. Çin’de panel 

radyatör pazarında yüzde 20’lik payımız var. Şimdi kombiye yöneliyoruz. Bunun için 

Çin’in en büyük kombi üreticisinin müdürünü transfer ettik. Bu yöneticinin ülkeyi 

tanıyor olmasına kendi bilgi birikimimizi de katarak 2019’dan itibaren Çin’de kombi 

ve panel radyatör alanında büyümeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Wuhan 

kentindeki depolarımıza ek olarak, Pekin ve Şanghay’da satış birimleri oluşturduk. 

Ürünlerimizi Çinli tüketiciye yedi yerel firma ulaştıracak. Çin’de Sanica ve Energy 

markalarımız için servis ağı kuruyoruz. Çinli yöneticimiz ve yerel bayilerimizle 

hermetik kombi için gerekli altyapıyı kurup bu pazarda büyümeye kararlıyız.”

A. Nesimi Fatinoğlu, iş dünyasındaki deneyimlerini oğlu 
Uğur Fatinoğlu ve yeğeni Didem Fatinoğlu’na aktarıyor.

Hermetik Kombi

Kikirik usta
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rımlarımız devam ediyor. Akhisar’a ta-
şıdığımız panel radyatör tesisimize cam 
üretimini de ekledik. Şimdi sırada kombi 
üretimi var. Bu yıl devreye aldığımız yeni 
yatırımla yılda 20 bin adet kombi üret-
meyi hedefliyoruz. Küvet üretiminde 
de kapasite artırıyoruz. Üst ve orta seg-
mentte üretim yaparken, şimdilerde orta 
alt ve alt segmentlere de girdik. 

Özellikle yılın ikinci yarısı ile birlikte 
daralan iç pazar, hedeflerinizde bir 
revizyon yaşattı mı?

Son gelişmeler bizi pazar yapımızı ko-
ruyup, üretim yaptığımız alanlarda dün-
ya oyuncusu olmak için yüzümüzü dışarı-
ya dönmeye zorladı. Halihazırda İhracat, 
toplam ciro içinde yüzde 55’lik paya sa-
hip. Önümüzdeki yıllardan itibaren ih-
racatın payını artırmak amacıyla yurtdışı 
pazarlara ağırlık vereceğiz.

İhracat konusunda nasıl bir 
planlama yürütüyorsunuz?

Profesyonel kadromuz ve özellikle ai-
lemizin ikinci kuşağı ihracattaki en büyük 
gücümüzü oluşturuyor. Gerek üretim te-
sislerimiz gerekse de depolama ve satış-
pazarlama birimlerimizle Kanada’dan 
Avrupa’ya, Afrika’dan Uzakdoğu’ya 
kadar geniş bir coğrafyaya yayılıyoruz. 
Ürünlerimizin büyük bir kısmını 72 
ülkeye ihraç ediyoruz. Günümüzde 
holding bünyesinde belli pazarlardan 
sorumlu 20 ülke müdürümüz hizmet 
veriyor. Bazı ülkelerde büyük depolar 
kuruyor, satış ofisleri oluşturuyoruz. 
Şimdi de belli noktalarda hedef pa-
zarlarımıza yakın olma adına üretim 
tesislerini devreye alacağız. 

Yeni fabrikalarınızı nerelerde 
kuracaksınız ve ne kadar yatırım 
yapacaksınız? 

Türkiye’deki yedi, İran’daki bir fabri-
kamıza ek olarak, Nijerya, Cezayir, Ma-
caristan ve Katar’da birer fabrika açı-
yoruz. Yeni yatırımlar için İlk etapta 20 

milyon dolarlık bir yatırım planlıyoruz. 
Bu rakam daha da artabilir. Katar’daki 
fabrikayı Katarlı Şeyh Faysal Bin Kasım 
El Sani ile ortaklaşa açacağız. 

Katar’da ne üreteceksiniz? 
Neden Katar’ı tercih ettiniz? 

Katar’da eskiden yabancı firmala-
ra ait 5-6 boru fabrikası vardı. Yerli 
üretimi teşvik etmek isteyen ülke yö-
netimi bu fabrikalardan bazılarını ka-
pattı. Ülkede devam eden yatırımlar-
dan dolayı boruya ihtiyaç var. Ayrıca 
2022 Dünya Futbol Şampiyonası’nın 
Katar’da yapılacak olması boru üre-
timini adeta zorunluluk haline getiri-
yor. 2 milyar dolarlık kişisel servetiyle 
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d ü n y a n ı n 
en zengin-
leri arasın-
da bulunan 
El Sani’nin 

sahip oldu-
ğu Faysal Hol-

ding, bünyesinde 
farklı alanlarda hizmet veren 20 şirke-
ti barındırıyor. 

Bu ortaklığın yapısı nasıl olacak?
Onlarla ısıtma sektörüne yönelik 

ortak bir fabrika kuracağız. Yüzde 49 
hissedarı olacağımız şirketi biz işlete-
ceğiz. Fabrika için şimdilik 10 milyon 
dolarlık yatırım öngörüyoruz. Fabri-
kanın ürün çeşidi ve toplam yatırım 
rakamları henüz netleşmedi. Katarlı 
ortaklarımız bu yatırıma bizden farklı 
bakıyor. Dolayısıyla işin yatırım boyu-
tu düşündüğümüzden büyük olabilir.

Diğer ülkelerde hizmete girecek 
fabrikalarda ne üreteceksiniz?

Sanayiciliğimiz ve know-how’umuza 
çok güvendiğimizden yurtdışına ra-
hatlıkla yönelebiliyoruz. Bu güvenle 
Cezayir’de üstyapı ısıtma sektörüne yö-
nelik boru fabrikası kuruyoruz. Ce-
zayir bakir bir pazar ve bu ülkeden 
çok umutluyuz. Fabrika yeri alındı, 
ilk etapta 5 milyon dolarlık yatırım 
yapacağız. 170 bin metrekarelik 
alanıyla bölgenin en büyük kapa-
siteli üretim tesisi olan Elazığ’da-
ki fabrikamız ise deyim yerindeyse 
Nijerya’ya çalışıyordu. Ürettiğimiz 
boru ve fittings’leri ağırlıklı ola-
rak Nijerya’ya ihraç ederek burada 
pazar lideri olduk. Şimdi de Nijerya’da 
yaşayan bir Türk girişimciyle ortak bir 
fittings fabrikası kuruyoruz. 18 bin dö-
nümlük fabrika arazisini 200 bin dolara 
satın aldık. Elazığ fabrikamızda boşa 
çıkan makinaları Nijerya’ya taşıyoruz. 
Dolayısıyla Abuja kentine kuracağımız 
fabrika için büyük bir yatırıma gerek 
kalmayacak. Nijerya etrafındaki 11 ül-
keyle gümrüksüz alışveriş yapıyor. Bu 
özelliğinden dolayı önemsediğimiz Ni-
jerya’daki fabrikamızı 5-6 ay içinde faali-
yete geçireceğiz. Macaristan’da ise panel 
radyatör üretimi planlıyoruz.

Türkiye’de yeni bir yatırım yapacak 
mısınız?

Türkiye’deki yedi fabrikamız aslında 

birbiriyle entegre 40 fabrika gibi hizmet 
veriyor. Bazı firmalar bir kalem mal için 
fabrika kurarken, biz mevcut fabrikaları-
mızı birbiriyle entegre ederek, bir fabri-
kalar bütünü oluşturduk. Manisa Akhi-
sar’daki fabrikamızla birlikte kombi esas 
işimiz haline gelecek. Şimdilik altı mo-
delimiz var yakında model sayımızı 15’e 

çıkaracağız. Her model için kalıp yatırı-
mı gerekiyor, dolayısıyla yatırımlarımız 
devam ediyor. Kikirik Usta diye bir tip 
yarattık. Tanıtımlarımızda bu tipi kulla-
nacağız. 

Tüm bu planlamalar ciroya nasıl 
yansıyacak?

Geçen yıl yüzde 
30’luk büyümeyle 
325 milyon TL ciro 
elde ettik. Bu yıl ci-
romuzu 450 milyon 
TL’ye, önümüzde-
ki beş yıl içindeyse 1 
milyar TL’ye çıkar-
mayı hedefliyoruz.

Hangi ülkede ne hedefliyor? 
İngiltere: Alanında iddialı büyük bir depolama tesisini Londra’da faaliyete geçirdi. 
Bu ülkede kurduğu ofisle yakın coğrafyaya satışları organize edecek.
Macaristan: Bu ülkede 2009 yılından beri depo ve ofisiyle hizmet veriyor. Şimdi 
de panel radyatör üretimi planlıyor. Burada üreteceği radyatörleri Avrupa 
pazarında satışa sunacak. 
Çin: Panel radyatör pazarında ciddi bir payı var. Çin’in en büyük kombi 
üreticisinin müdürünü transfer etti, şimdi ülkeye kombi satışı gerçekleştirecek. 
Katar: Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Katarlı Şeyh Faysal Bin Kasım 
El Sani ile bir boru fabrikası kuruyor. 2022 Dünya Futbol Şampiyonası’na 
ev sahipliği yapacak ülkede boru ihtiyacı çok yüksek. Holding yönetimi boru 
pastasından pay almak için şimdiden harekete geçmiş durumda. 
Cezayir: Halihazırda ürünlerinin satıldığı bu ülkede üstyapı ısıtma sektörüne 
yönelik bir boru fabrikası kuruluyor. 
Nijerya: Ülkede yaşayan Türk girişimciyle ortak bir fittings fabrikası kuruyor. 
Elazığ fabrikasında boşa çıkan makinaları Nijerya’ya taşıdı. 
Kanada: Bu ülkede bir ofisi var. Kanada’dan Kuzey Amerika bölgesine ürün 
gönderiyor. Bu bölgede de büyümeyi hedefliyor.
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Akrilik küvet
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