01 Mart 2012, İstanbul
OYAK ÇİMENTO GRUBU 2011 YILINI 1.6 MİLYAR TL NET SATIŞ GELİRİ İLE TAMAMLADI
Bünyesinde 5 çimento, 1 beton, 1 entegre kağıt ve torba üretim tesisi ile dış ticaret şirketini barındıran
OYAK Çimento Grubu, 2011 yılını da geçmiş yıllarda olduğu gibi kapasite ve pazar liderliği ile bitirdi.
Grup, 2011 yılında çimento ve benzeri ürünlerde 10.5 Milyon ton ürün satışı, 3.7 MilyonM3 beton
satışı, 224 Milyon Adet torba, 45Bin Ton kağıt satışı gerçekleştirdi. Halka açık 5 çimento şirketinin yanı
sıra beton ve kağıt şirketlerini de bünyesinde barındıdan grup toplam 1.6 Milyar TL net satış geliri,
263 Milyon TL Net Kar elde etti. 2011 yılında 99 Milyon TL yatırım yapan Grup, 3,500 kişiye istihdam
sağladı, 187 MilyonTLtoplam vergi ödedi.
OYAK Çimento Grubu, 2011 sonuçlarına göre 7 şirketi ile 2010 yılına göre Satış Gelirinde % 11,
NetKarda % 4, Esas Faaliyet Karında % 34, FAVÖK’te % 28 artış sağladı.
7 ŞİRKET
Satış Gelirleri

2011 YILI (TL)

2010 YILI (TL)

%

1,559,136,097

1,405,002,352

11

Esas Faaliyet Karı

282,497,001

210,602,847

34

Net Dönem Karı

263,399,215

254,404,418

4

FAVÖK

355,949,058

278,229,761

28

Ödenen Vergiler

187,055,735

149,870,345

25

99,048,392

78,787,533

26

Yatırımlar

ÇİMENTO ŞİRKETLERİ ESAS FAALİYET KARINI % 33 ARTIRDI
Borsada işlem gören Adana, Mardin, Bolu, Ünye ve Aslan Çimento şirketleri 2011 yılında da,10 Milyon
Ton barajını aşarak, 10.5 Milyon Ton satış yapan TEK çimento grubu oldu.
5 ÇİMENTO ŞİRKETİ
Satış Gelirleri

2011 YILI (TL)

2010 YILI (TL)

%

1,103,352,474

999,892.949

10

Esas Faaliyet Karı

259,790,315

195,823.490

33

Net Dönem Karı

247,044,177

241,002.421

3

FAVÖK

323,697,404

256,108.395

26

Ödenen Vergiler

168,493,981

136,836,988

24

50,785,814

36,009,123

41

Yatırımlar
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OYAK Çimento Grubu, Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesine yayılmış, yönetim kontrolüne sahip olduğu 5
çimento şirketi ile 8.4 Milyon Ton klinker kapasitesini yönetmektedir. Çimento Şirketleri 2011 yılını 7.7
Milyon Ton klinker üretimi% 91 kapasite kullanımı, 1.1 Milyar TL ciro, 247 Milyon TL Net Kar, % 26
artışla 324 Milyon TL FAVÖK, 51 Milyon TLçevre ve idame yatırımı ile tamamladı.
2011 sonuçlarına göre kapasitede %13.3, pazarda %17 ile sektör liderliğini sürdüren Grup, satışlarının
% 84’ünü iç pazara, % 16’sını dış pazarlara gerçekleştirdi.
OYAK Çimento Grubu şirketleri 2012 yılında halka açık çimento şirketleri konsolide net satışlarını % 8
artırarak 1.2 MilyarTL’ye, esas faaliyet karını % 12 büyümeyle 292 Milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.
2012 yılında net karını %15 artırarak 283 Milyon TL’ye ulaştırmayı planlayan grup 2012 ve 2013
yıllarında çevre, büyüme ve fırsat yatırımları yapacağını açıklarken, Adana Çimento’da bir kapasite
artışı yatırımı olabileceğiaçıklandı
TEMETTÜ VERİMİ EN YÜKSEK HİSSELER OYAK ÇİMENTO GRUBU’NDA...
Borsaya açık 5 şirketi ile son 5 yılın en yüksek temettü dağıtan şirketlerini bünyesinde barındıran
OYAK Çimento Grubu bir ekonomi dergisinin 12 Şubat 2012 tarihinde yayınladığı sonuçlara göre,
bankalar dahil, temettü verimi en yüksek ilk 10 hisse arasında Adana, Mardin, Bolu ve Ünye Çimento
hisseleri ile yer aldı. Açıklanan verilere dair operasyonel ve toplam karlılıktailk 3 sıradaki yerlerini 2011
yılı sonuçlarında da büyük ihtimalle koruyacaklarını belirten Çağlar, önümüzdeki ay sonunda
kesinleşecek sektör neticelerini bir bülten ile kamuoyuna duyuracaklarını açıkladı.
Sıralama
Şirket
Temettü Verimi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ünye

Ford Otosan

Adana B

Bolu

Mardin

Adana A

Çimsa

Türk Traktör

Adana C

Kartonsan

13,74%

13,37%

11,13%

10,31%

10,19%

12,86% 12,71% 12,66% 11,69% 11,28%

KONUTTA ÇİMENTO
Türkiye Çimento Müstahsilleri tarafından açıklanan çimento fiyatlarındaki yıllık artış enflasyonun
altında kalırken buna karşılık aynı dönem için elektrik fiyatlarının % 20, ücretlerin % 10 arttığına ve
petrokok fiyatlarının 91 – 164 ton/ usd bandında hareket ettiğine dikkat çekildi.
Yapımı devam eden bir konut projesinin verileri kullanılarak verilen örnekte lüks konut inşaatında,
çimentonun toplam maliyetteki payının sadece %4 seviyesinde olduğu belirtildi. İnşaat sektöründeki
genel kabullere göre 100 m² büyüklüğünde bir konut için en fazla 70 m³ hazır beton kullanıldığı, 70 m³
hazır betona en fazla 23 Ton çimento katıldığı, 1 Ton çimento 100 TL’ye satılırsa alıcının ev için
ödediği tutarın sadece 2,300 TL’sinin çimento bedeli olduğu ifade edildi.
2012 BEKLENTİLERİ
Türkiye’de 48 entegre çimento fabrikası, 63 Milyon Ton klinker üretim kapasitesi ile faaliyet
göstermektedir. 5 yıl öncesine kadar 45 Milyon Ton olan kapasite geçen süre içinde %40
büyüdü.Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden inşaat sektörü büyümesi ile çimento sektörünün
paralel geliştiğini belirten Çağlar 2012’ye ilişkin inşaat ve çimento sektörü tahminlerini paylaştı.
Çağlar, inşaat sektörünün son 5 yılda özellikle bina, konut ve altyapı yatırımlarıyla hızlı bir şekilde
büyüdüğünü kaydederek, "Türkiye ekonomisi büyürken inşaat sektörü bunun 3 katına yakın oranda
büyüyebildi, diyerek 2012 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 2 ile 4 arasında büyümesi beklenirken
inşaattaki büyümenin yüzde 7-8'lerde olması gerektiğini, aksinin inşaat sektöründe ciddi bir problem
yaratacağını, inşaattaki büyümenin sürdürülebilir olması için ekonomik büyümeyle inşaat arasında artı
bir farkın olması gerektiğini belirtti.
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Çağlar, 2012'de konut talebinde sınırlı artış olacağını, ofis yatırımları ve AVM talebinin artacağını dile
getirdi. Konut kredisi faizlerinin yüzde 0.80'lerden yüzde 1.20'lere çıkmasının alım gücünü yüzde 15-20
gibi geri çektiğinin altını çizen Çağlar, ''Yabancıya mülk satışının çıkması bu açığı kapatacaktır. dedi.
İnşaat sektöründeki beklentiler ve açıklanan alt yapı yatırımları sebebi ile 2012 yılına dair iyimser
olduğunu belirten Çağlar,kentsel dönüşümün önünü açacak yasaların çıkması ve yabancılara
gayrimenkul satışını engelleyen mütekabiliyet ilkesinin değiştirilmesi ile gayrimenkul sektörünün
2012’nin 3.çeyreğinden sonra rahatlama sürecine girmesini beklediğini iletti. Bunun yanısıra 3. Köprü,
Kanal İstanbul, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü, Gebze – Organgazi – İzmir Otoyolu, Karadeniz ve
Akdenizi birbirine bağlayacak 18 otoyolun yapımı, İstanbul’da Marmaray ve Metrobüs bağlantı
noktalarının sayısının artırılması, Anadolu yakasında 2. Metro çalışmaları, Esenboğa Raylı sistem,
GAP Bölgesi yatırımları, Akdeniz Oyunları, barajlar, havaalanları gibi projelerin hız kesmeyeceğini
düşündüklerini ve 2012 yılındaçimento sektöründe bu gelişmeler paralelinde %5 civarı iç pazar
büyümesi olacağını tahmin ettiğini söyledi.
Çağlar, 2011’de ihracat pazarlarından Libya ve Suriye’nin tamamen durması ve Irak’ta İran çimentosu
tehdidinin 2012 yılında da ihracat açısından sorun olacağını, Rusya’da projelerin hızlanmasının
sektörün önemli ihracat umudu olduğunu belirtti.
BETON YOLLAR
% 100 Türk malı olan çimento ile yapılacak beton yolların önemine değinen Çağlar, asfalta göre ilk
yapım maliyetleri benzer olmasının yanısıra emniyet,güvenlik, yakıt ve aydınlatma tasarrufu, daha
uzun ömür, sürüş konforu gibi çok önemli katma değeri bulunan beton yolların ve beton bariyerlerin
hem ülke ekonomisi hem de sürücü güvenliği için öncelikli değerlendirilmesi gereken konulardan biri
olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin ilk beton yollarının yapımında bulunduklarını, son olarak İstanbul
trafiğine rahat nefes aldıran Kağıthane – Piyalepaşa arasında yapılan tünellerde de beton yol
yaptıklarını vurgulayan Çağlar, birikim ve tecrübeleri ile tüm otoritelere yardımcı olmaya hazır
olduklarının mesajını iletti.
OYKA YATIRIMLARINI TAMAMLIYOR
Çimento Grubuna dahil olan OYKA olarak, Türkiye’nin tek entegre kağıt üretim tesisine sahip olmanın
gururunu yaşadıklarını dile getiren Çağlar, 2003 yılında devraldıkları Çaycuma Tesisi’nde bugün
itibariyle çimento, yapı kimyasalları, tohum ve gıda torbalarını dünya standartlarında üretebildiklerini
ifade etti. 2011 yılında yapılan ağırlıklı çevre, kalite ve sürdürülebilirlik yatırımları sonucunda OYKA,
makine parkı, sunduğu teknoloji ve bulunduğu coğrafyada müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetler
ile marka olmayı başardı.
Çağlar, 2003 yılında Özelleştirme İdaresi’nden 15 Milyon Dolar bedelle satın alınarak OYAK Grubu’na
katılan SEKA Çaycuma Tesisi’ne OYKA’nın 150 Milyon TL civarında kalite, verimlilik ve çevre
yatırımlarıyaptığını belirtti.
ÇEVRE ÖNCELİĞİMİZ
Önceliklerinin her zaman sürdürülebilir bir çevre yaklaşımı olduğunu anlatan Çağlar, sektörde de bu
anlamda yaptıkları yatırımlar ile öncü olduklarını, bilgi ve tecrübelerini sektör birlikteliklerinde
paylaştıklarını belirterek, sektörün ilk lisans, izin ve belgelerini almış olmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.
Enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını çalışma prensiplerinin önceliği haline getiren OYAK Çimento
Grubu şirketlerinden Aslan Çimento’da yılda yaklaşık 50,000 Ton tehlikesiz atığın geri kazanımına
olanak verecek ve 10 Milyon TL’ye mal olan "Atıktan Türetilmiş Yakıt" üretim tesisinde 2011 yılı
sonunda deneme üretimine başlandığı belirtildi. Tesisin tam kapasite ile hizmete geçmesinden sonra
bugün çöp olarak hergün daha zor şartlar altında depolanmak zorunda kalınan binlerce ton endüstriyel
atığın işlenmesi ile yaklaşık 40.000 ton kömür ve benzeri fosil bazlı yakıtların kullanımının önüne
geçileceği, böylece ülke ekonomisine 5 Milyon Dolar mertebesinde katkıda bulunmuş olunacağı ifade
edildi.
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Çağlar, 2011 yılında Bolu, Aslan ve Mardin Çimento şirketlerinde için elektro filtreden torbalı filtreye
dönüştürme yatırımlarına başlandığını, 2012 yılında bu tesisler devreye alınırken Ünye ve Adana
Çimento’da bu yatırımlara başlanacağını açıkladı.
OYAK Çimento Grubu’nun tüm şirketlerinde klinker, çimento ve kömür stokhollerinin yenilenmesi
yönündeki projelerin hemen hemen tamamlandığı, halen yürütülen son projelerin de 2012 yılı içinde
tamamlanacağı ifade edildi. Grubun 350 Milyon TL ayırdığı 2012 - 2013 yatırımları içinde, atıklardan
enerji geri kazanımına yönelik besleme ve yakma sistemleri ile atık ısıdan elektrik enerjisi üretilmesi
projeleri öncelik taşıyor.
Çimento endüstrisinde üretim kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltımında en etkin araçlardan birisi
de hidrolik bağlayıcılık özelliği gösterebilen katkı maddelerinin çimento ürünlerinde yaygın olarak
kullanılmasıdır. Katkılı çimento ürünleri ve bunlara ait uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi yönündeki
çalışmaların Grubun son iki yıldır en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Çağlar,
katkılı çimento oranlarının % 51 seviyesine ulaştığını, böylece 2011 yılında yaklaşık 80 milyon ağacın
absorbe ettiği karbondioksit miktarı düzeyinde tasarruf sağlandığını belirtti.
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ MATEMATİK
Matematiğin üretim, satış, karlılık ve yatırımların hepsinin ortak noktası olduğunu belirten Çağlar,
“Genç nüfusa sahip Türkiye,marka üretebilmek için matematiğe önem verilmelidir” dedi. Çağlar,
sözlerini gençlerin matematiği sevmesi, kavraması ve düşünmeyi öğrenmesi gerekli. Böylelikle
teknoloji kullanan değil, teknoloji üretir haline gelmemiz mümkün olabilecektir diye sürdürdü. Bu
amaçla yola çıkan ve gençlerin matematiğe olan ilgisini artırmayı, seven öğrencilerin ufkunu
genişletmeyi hedefleyerek 2002 yılında Liselerarası Matematik Yarışması projesini başlattıklarını ifade
eden Çağlar bu yıl 10.yılını kutlayacak olan projeye bugüne kadar 3,449 okul, 13,796 öğrencinin
katıldığını açıkladı.

Saygılarımızla,
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