BÜYÜK DEĞİŞİM
Büyüme yılı Pandemi nedeniyle oldukça zorlu geçen 2020'de enerji, perakende ve mobilya
sektörlerinde cirosunu artırmayı başaran Doğanlar Yatırım Holding 2021'i büyüme yılı
olarak belirledi. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan gelecek yıl Doğtaş ile yurtdışında
mağazalaşmaya, Doğyap ile Senegal'de inşaat yatırımlarına devam edeceklerini
söylüyor. Yılın ilk çeyreğinde ise yenilenebilir enerji şirketi BioTRend'in halka arzının
gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Doğanlar Yatırım Holding olarak hangi sektörlerde faaliyet
gösteriyorsunuz? Şirketlerinizi anlatabilir misiniz?
Doğanlar Yatırım Holding olarak 4 sektörde faaliyetimiz var, mobilya, inşaat, enerji ve
perakende. 1987'de kurulan tarz ve uyumun aşkını evlere taşıyan Doğtaş, 2012'de
holding bünyesine katılan Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi Kelebek, eticaret markası Ruum Store, uyku teknolojileri ve inovatif yay sitemlerinde 125 yıllık
tecrübesi olan American Leggett&Platt'ın teknolojisi kullanan Lova Yatak ile mobilya
sektöründe güçlü bir yere sahibiz. İnşaat sektöründeki şirketimiz Doğyap ile sosyal
yaşam alanları, toplu konut, AVM ve ticaret merkezlerinin inşası gibi temel alanlarda
faaliyet gösteriyoruz. Perakende alanında ise TroyPark AVM ile Çanakkale'de
yatırımımız bulunuyor. Enerji alanında faaliyet gösteren D-Enerji, Doğankent ve
BioTRend şirketlerimiz ile yenilenebilir ve termik kaynaklara dayalı enerji projeleri
geliştirmekte, yatırım yapmakta ve yenilenebilir kaynaklara dayalı projeler kapsamında
rüzgar, hidro, güneş ve geri dönüşüm enerji santralı projeleri geliştirmekteyiz.

2020 nasıl geçti, yılı nasıl kapatıyorsunuz? 2021 için planladığınız
projelerinizden bahseder misiniz?
Zorlu bir yılı geride bırakıyoruz artık. Bu yıldan çıkarttığımız birçok ders oldu; bunların
başında zorlukların getirdiği fırsatları değerlendirmek yer alıyor. Yatırımımızın olduğu
sektörlerde 2021'de de büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Mobilya alanında daha
farklı lokasyonlarda daha fazla müşteriyi mağazalarımızla buluşturmayı hedefliyoruz.
2021, perakende, enerji ve inşaat sektörlerinde kendimize büyüme hedefi koyduğumuz
bir yıl. Enerji sektöründe BioTRend markamızı hakla arz çalışmalarını başlattık. İnşaat
tarafında Senegal'de yapılacak yeni bir projenin çalışmalarını başlattık. Doğanlar Yatırım
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan 2020'de cirolarını artırmayı
başardıklarını, 2021'de ise büyüme hamlesine devam edeceklerini söylüyor.

Yenilenebilir enerji alanında büyümeyi planlıyorsunuz. Bunun için
BioTRend Enerji A.Ş/yi halka arz etme planınız var, son durum nedir?
Evet, BioTRend A.Ş.'yi halka arz etmek için düğmeye bastık. 2021'in ilk yarısında
işlemleri tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Bugün BioTRend, ülke genelinde evsel atığın
yaklaşık yüzde 25'ini işler hale getiriyor. 2012'de bir teknolojik üretim ve uygulama

merkezi olarak kurulan ve alternatif enerji üretimi konusunda da hizmet veren şirket,
bugün Türkiye genelinde 12 farklı lokasyonda çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeler ve
tarım sektörü gibi birçok alanda atıkları enerjiye dönüştüren bu şirketimize halka arzla
birlikte yatırımlarımızı da artırmayı sürdüreceğiz. İnşaat alanında da büyüme ve yeni
yatırım projeleriniz var. Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Bu alanda 2021 ikinci yarı
hedefli bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) şirketi kurma planımız var. Gelibolu ve
Çanakkale'deki varlıklarımızı bir araya getireceğimiz bir GYO projesi için kolları sıvadık.
Buna ek olarak, geçtiğimiz yıllarda Yenibosna'da özel bir lüks konut, rezidans ve açık
AVM yatırımını bir süreliğine beklemeye almıştık, bu projeyi de yeniden gündemimize
aldık.

Grubun yurtdışı girişimlerinden söz eder misiniz? İhracatta hangi
noktaya ulaştınız?
2020 tüm sektörler için zor bir yıl olarak başladı ve aynı şekilde ilerliyor şu anda kadar,
özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan ve ciddi oranda ekonomik dengeleri değiştiren
pandemi süreci yatırımcıyı ve yatırımcı adaylarını da çok düşündürür bir hale getirdi.
Biz mobilya sektöründe öncü gruplardan biri olmanın avantajını özellikle bu dönemde
hissettik. Bu süreçte attığımız güçlü adımlarla, pandemi sürecine rağmen geçtiğimiz
aylarda 2020 için ciro artışı bildirdik. Özellikle yurtdışı yatırımlarımıza hız kesmeden
devam edecek kadar bir büyüme ivmesi yakaladık. Doğtaş markamızla, İngiltere,
Özbekistan, Karadağ gibi farklı lokasyonlarda mağazalar açtık. 2021'de de yurt dışı
yatırımlarımız sürecek. Aynı zamanda inşaat alanında faaliyet gösteren Doğyap
firmamızla Senegal'de gerçekleşecek bir projenin de ilk adımlarını attık. Evsel atığın
yüzde 25'ini işler hale getiren BioTRend şirketinin 2021'in ilk çeyreğinde halka arzı için
çalışmalar başlatıldı. Doğtaş 2020'de İngiltere, Özbekistan, Karadağ gibi farklı
lokasyonlarda mağazalar açtı.

