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FİRMA HABERLERİ

Brango’dan Sudan’a 300 bin dolarlık çelik kapı 

Çelik kapı üretiminin Türkiye’deki 
merkezi olarak adlandırılan Kayseri 
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren çelik kapı üreticisi Brango, Mart 
ayında Sudan’a 300 bin dolarlık çelik kapı 
ihracatı gerçekleştirdi. Salgın nedeniyle 
ticarette durgunluğun görüldüğü bir 

dönemde e-ihracatın dış ticarete büyük 
katkı sağlayabileceğini belirten Brango 
Ltd. Şti. İhracat Müdürü Nurhan 
İçden, “TÜİK verilerine göre 2019 yılı 
genelinde Türkiye’den Sudan’a 1 milyon 
230 bin dolarlık demir-çelik kapı ve 
pencere ihracatı yapıldı. Biz ise e-ihracat 

platformu TurkishExporter üzerinden tek 
seferde 300 bin dolarlık çelik kapı siparişi 
alarak süreci olgunlaştırdık ve sonuca 
ulaştık” ifadelerini kullandı.

“E-IHRACAT, KOBI’LERI BÜYÜK 
ŞIRKETLERLE REKABETE SOKUYOR”
E-ihracatın şirketlerin ihracat 
departmanlarında büyük bir emek, 
zaman ve maliyet tasarrufu sağladığını 
söyleyen Nurhan İçden, “Dünyanın 
birçok noktasına farklı kanallarla ihracat 
gerçekleştiriyoruz. İhracat yaparken 
birçok pazar araştırması yapıyoruz. 
Aynı zamanda birçok operasyonel yükle 
karşılaşıyoruz. E-ihracat platformalarında 
ise direkt ilgililerle muhatap oluyorsunuz 
ve kaynaklarınızı daha verimli 
kullanıyorsunuz. Sudan gibi potansiyel 
ihracat bölgelerimiz arasında yer 
almayan bir ülkeye internet üzerinden 
satış yapabilmek bizim için oldukça 
büyük bir atılım” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde ticarette büyük aksamalar yaşanırken e-ihracat, 
üreticiler için çıkış kapısı olmaya devam ediyor. Kayseri’de bir çelik kapı üreticisi olan Brango, 
e-ihracat platformu TurkishExporter üzerinden Sudan’a 300 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 
1000 kuruluşu ve en büyük 500 sanayi 
kuruluşu arasında yer alan Akpa 
Alüminyum, ekibi ile yeni ürünler 
geliştirmek için var gücüyle çalışıyor. 
Alüminyum metalinin Dünya’daki 
geleceğine inandıklarını dile getiren 
Akpa Alüminyum Satış Direktörü 
Turgut Çalışkan; daha da büyüyecek, 
gelişecek ve geliştirecek bir sektörün 
önemli bir parçası olduklarını belirtti. 
Türkiye’de alüminyum ekstrüzyon 
sektörünün güçlü bir şekilde 
büyümesi için öncelikle insana 
yatırımı ve alüminyum metaline olan 
inancın güçlendirilmesi gerektiğine 
dikkat çeken Çalışkan “Kurumsallığa 

ve profesyonelliğe dayalı olmayan 
bir işin geleceğe taşınması mümkün 
değildir” dedi. 

“BÜYÜME IVMEMIZ 2020’DE DE 
DEVAM EDECEK”
Akpa Alüminyum olarak alüminyum 
sektöründe büyüme ivmesinin 
2020’de de devam edeceğini dile 
getiren Çalışkan; yurt içi satışlarının 
arttığını; yurt dışında da yeni ülkelere 
ihracat yapmaya başladıklarını 
söyledi. Çalışkan; sektörde büyüme 
nedeni olarak yapı sektörü için 
yaptıkları yeni ürünlerin uygulayıcı ve 
kullanıcı tarafından tam not aldığını 
vurguladı. 

53’TEN FAZLA ÜLKEYE IHRACAT YAPIYOR
Alüminyum profil ve kompozit panel üreticisi olan Akpa Alüminyum 53’den fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştirerek, Türkiye’nin ihracat ihtiyacının karşılanmasında önemli role sahip bir şirket.


