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Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu olarak
üyelerimizin geleceğini teminat altına almak ve
bunu yaparken de ülke ekonomisine katkı
sağlamak amacındayız.
Zorlukları bizi yıldıracak bir etmen olarak değil,
işimizin bir parçası ve başarımızın arkasındaki
itici güç olarak görüyoruz. Çünkü biz özel bir
birliğiz. Kenetlenerek, aynı hedefe odaklanarak
bugünlere geldik.
418.455 üyemizin ve 83 milyon insanımızın hayatına
daha fazla değer katma yolunda önümüzde çok
yol var. Adım adım ve sabırla gerçekleştirdiğimiz
çalışmaların karşılığını almamız, bize bu yolda
cesaret ve güç veriyor.
Teknolojiyi yakından takip ederek, iş süreçlerini
dijitalleştirerek, dönüşüme adapte olarak, Grup
Şirketlerimiz arasındaki sinerjiyi artırarak geleceğe
hazırlanıyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz.
Bayrağımızı dalgalandıranların emeklilik zamanı
geldiğinde refah seviyelerinde en ufak bir düşüş
olmadan hayatlarını onurlu ve itibarlı devam
ettirebilmeleri için varız. Bunun için ne
gerekiyorsa yapıyoruz.
Bu yüzden, “bizim yaptığımız bir işten fazlası” diyoruz.

ÜLKE
EKONOMİSİNE
YAPTIĞIMIZ
KATKIYLA
GURUR
DUYUYORUZ

1961 yılından bu yana OYAK, bayrağımızın
dalgalandığı her yerde büyük özverilerle
görevini ifa eden değerli ordu
mensuplarının birikimlerini yediemin
sıfatıyla kârlılık, verimlilik ve kurumsal
yatırım ilkelerine göre yönetmektedir.

1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı
mesleki emeklilik fonudur. OYAK Grubu; maden metalürji,
çimento beton kağıt, otomotiv lojistik, finans, hizmet, kimya,
tarım hayvancılık ve enerji sektörlerinde Türkiye’nin yedi coğrafi
bölgesine yayılmış, dünya genelinde altı farklı kıtada, 23 ayrı ülkede
faaliyet göstermektedir.
Tüm faaliyetlerini 205 sayılı Kanun kapsamında sürdüren OYAK,
ikinci basamak tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olarak hizmet
vermektedir. OYAK, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari
bakımdan özerk, ek bir sosyal güvenlik kuruluşu olup üyelerinin
birikimlerini verimlilik ve kârlılık amacıyla yönetmektedir.
“Bizim yaptığımız, bir işten fazlası” diyerek 32 bini aşkın çalışanımız
ile 418.455 üyemizin daha güvenli bir geleceğe sahip olması ve
yüksek refah düzeyine erişmesi için değerli yatırımlar yapıyoruz.
Üyelerimize her yıl yüksek oranda nema sağlayabilme ve yüksek
katma değer yaratan üretim hedefiyle çalışırken, geliştirdiğimiz
hizmet modelimizle kurumsal olarak büyüyor ve ülke ekonomisine
değerli katkılar sunuyoruz.
2019 konsolide sonuçlarına göre, OYAK’ın toplam hasılatı
48,8 milyar TL’ye, toplam varlıkları 118,3 milyar TL’ye ulaşırken;
4,9 milyar ABD Dolar’lık toplam ihracatı ile Kurumumuz Türkiye’nin
2019 yılındaki ihracatının %2,7’sini tek başına karşılamıştır. Üretim,
satış, istihdam, ihracat ve vergi başlıkları altında kıvanç kaynağı
olarak gördüğümüz faaliyet sonuçlarımızın ülke ekonomisine
yaptığı katkıyla gurur duyuyor, üyelerimizin ve yatırımcılarımızın
duyduğu güveni karşılamanın onurunu yaşıyoruz.

OYAK Grubu
Hakkında
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OYAK, varlıklarını gayrimenkul, hisse ve
finans yatırımlarıyla değerlendirerek
üyelerine mümkün olan en
yüksek seviyede nema sağlamayı
hedeflemektedir.

MİSYONUMUZ

Tamamlayıcı mesleki emeklilik
fonu olarak; üyelerine yönelik
yardım ve hizmetleri en
üst standartlarda yerine
getirmek, doğru yatırımlarla
üye birikimlerini korumak ve
sürdürülebilir şekilde büyütmek,
üye memnuniyetini sağlamak.

VİZYONUMUZ

Üyelerinin beklentilerini göz
önünde tutarak; kârlı ve verimli
yatırımlarla ülkemiz ekonomisine
katkıda bulunurken OYAK’ı
Türkiye ve dünyada güçlü ve
örnek bir kuruluş olarak gelecek
kuşaklara taşımak.
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İŞ YAPIŞ BIÇIMIMIZI YÖNLENDIREN
ORTAK DEĞERLERIMIZ

Sorumluluk ve
Hesap
Verilebilirlik

Şeffaflık

Yaratıcılık ve
Mükemmeliyet

Eşitlik
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Üstün Kalite ve
Rekabetçilik

Takım Ruhu

Değişimci ve
Yenilikçi

YÖNETIM
KURULU
BAŞKANI’NIN
MESAJI

OYAK, küresel ekonomideki dalgalanmalara
rağmen, 2019 yılında da dünyanın dört bir
yanındaki Grup Şirketleriyle 418 bini aşkın
üyesine güvenli bir gelecek sunmak ve refah
yaratmak amacıyla çalışmalarına titizlikle
devam etmiştir.

Kıymetli Üyelerimiz, Değerli Çalışanlarımız,
Saygıdeğer İş Ortaklarımız,
Küresel ekonomi; ticaret savaşlarıyla ilgili
endişeler, Brexit belirsizliği, Ortadoğu
bölgesi başta olmak üzere dünyanın farklı
coğrafyalarında ortaya çıkan jeopolitik
risklerin etkisiyle 2019 yılında daha zayıf
bir seyir sergilemiştir. Son dönemlerin en
düşük büyüme performansıyla karşılaşan
küresel ekonominin, 2019 yıl sonu itibarıyla
Dünya Bankası’nın açıkladığı büyüme oranı
%2,4’dür. Küresel ekonominin, yılın son
ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan
COVID-19 salgınının etkisiyle önümüzdeki
dönemde daha güç bir sürece gireceği de
düşünülmektedir.
Tamamlayıcı mesleki
emeklilik fonlarının
dünyadaki başarılı
örneklerinden olan
OYAK, 2019 yılı
faaliyet döneminde
de üyelerinin alın
teri tasarruflarını
önemli yatırımlarla
değerlendirerek,
varlıklarını portföy
yönetimi mantığı ile
istikrarlı bir şekilde
yönetmiştir.

Türkiye ekonomisinde dengeleme adımları
Türkiye ekonomisi, 2019 yılında makroekonomik dengeleme adımlarının ön
plana çıktığı bir dönemi geride bırakmıştır.
Enflasyonla mücadele ve cari açığın
geriletilmesinde önemli başarılar elde eden
Türkiye ekonomisi, 2019’da özel ve kamu
tüketim harcamalarının desteğiyle %0,9
büyüme yakalamıştır. Ekonomi yönetimimizin
ortaya çıkan riskler karşısında 2019 faaliyet
döneminde sergilediği çevik yönetim tarzı,
tüm ekonomi aktörlerine gelecek planları
konusunda güven aşılamıştır. Türkiye
ekonomisinin önümüzdeki dönemde
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yeniden sürdürülebilir büyüme performansı
yakalayacağından OYAK olarak hiçbir şekilde
kuşku duymuyoruz.
418 bini aşkın üyemizin birikimlerine değer
katıyoruz
OYAK, küresel ekonomideki dalgalanmalara
rağmen, 2019 yılında da dünyanın dört bir
yanındaki Grup Şirketleriyle 418 bini aşkın
üyesine güvenli bir gelecek sunmak ve refah
yaratmak amacıyla çalışmalarına titizlikle
devam etmiştir.
Her yılki hedefinde olduğu gibi; 2019’da
da OYAK, üye birikimlerine değer katmaya
yönelik kârlı iş süreçlerine imza atmayı ve
üyelerine sunduğu hizmetleri artırarak
sürdürmüştür. 32 bin çalışandan oluşan
nitelikli ve dinamik insan kaynağımız,
ortak hedeflerimiz doğrultusunda farklı
coğrafyalarda başarılı operasyonlar
gerçekleştirerek, üyelerimize refah içinde bir
gelecek sunmak için var gücüyle çalışmaya
devam etmiştir.
Tamamlayıcı mesleki emeklilik fonları
alanında örnek bir kuruluş
Tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının
dünyadaki başarılı örneklerinden olan OYAK,
2019 yılı faaliyet döneminde de üyelerinin
alın teri tasarruflarını önemli yatırımlarla
değerlendirerek, varlıklarını portföy yönetimi
mantığı ile istikrarlı bir şekilde yönetmiştir.
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OYAK, 2019 yılında
da kârlılık hedefiyle,
üye varlıklarına yine
sürdürülebilir katkı
sağlamayı başarmıştır.

OYAK 2019 yılı faaliyet döneminde de
yatırımlarını gerçekleştirirken, Türkiye
ekonomisinin kalkınmasına destek olmayı ve
ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara öncelik
vermeyi sürdürmüştür.
Sürdürülebilir büyüme
OYAK, 2019 yılında da kârlılık hedefiyle, üye
varlıklarına yine sürdürülebilir katkı sağlamayı
başarmıştır.

2,2

(MİLYAR TL)
EMEKLILIK YARDIMI
OYAK, 2019 yılında
2,2 milyar TL Emeklilik
Yardımı ödemesi
yapmıştır.

Dünyanın farklı coğrafyalarında istikrarlı
bir biçimde iş hacmini artıran OYAK Grubu,
başarılı finansal ve operasyonel performans
sergilemiştir.
2019 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları 118,3
milyar TL seviyesine ulaşan OYAK, toplam
hasılatını 48,8 milyar TL’ye yükseltirken,
gerçekleştirdiği 4,9 milyar ABD Doları
tutarındaki ihracatla ülkemizin ihracatının
%2,7’sini tek başına gerçekleştirmiştir.
OYAK, 2019 yıl sonu itibarıyla %15,3 artışla
toplam 418.455 üye sayısına ulaşmıştır.
Üyelerimizin %81,9’u (342.797 kişi) görevde
bulunan üyelerden, %18,1’i (75.658 kişi) ise
OYAK Emekli Maaşı Sistemi (EMS) üyelerinden
oluşmaktadır. 2019 yıl sonu itibarıyla OYAK
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üyelerinin %65,4’ü (273.758 kişi) isteğe
bağlı, %34,6’sı ise (144.697 kişi) zorunlu üye
statüsündedir.
OYAK üyelerine yapılan Yasal Yardım
ödemeleri, 2019 yıl sonu itibarıyla 4.057,2
milyon TL olmuştur. 2019 yılında OYAK;
• Emeklilik Yardımı almaya hak kazanarak
ayrılan 6.833 üyeye 2.190,6 milyon TL
tutarında Emeklilik Yardımı ödemesi,
• EMS’deki 58.037 üyeye 1.424,3 milyon TL
maaş ödemesi,
• EMS’den isteğe bağlı olarak çıkan/pay
azaltımı yapan veya ölüm nedeniyle çıkan
2.294 üyeye/mirasçıya 335,0 milyon TL
ödeme,
• 274 üyeye 13,2 milyon TL Maluliyet Yardımı
ödemesi, 518 üyenin kanuni mirasçılarına
27,2 milyon TL Ölüm Yardımı ödemesi,
üç yıldan fazla, 10 yıldan az üyelik süresiyle
Kurum’dan ayrılan 5.396 üyeye
66,9 milyon TL Aidat İadesi ödemesi
gerçekleştirmiştir.

YÖNETIM
KURULU
BAŞKANI’NIN
MESAJI

Üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda faaliyetlerini yürüten OYAK,
1963 yılından bu yana sunduğu Konut
Edindirme Hizmetleri’ni 2019 faaliyet
döneminde de başarıyla devam ettirmiştir.

4,1

Üye memnuniyeti temel önceliğimiz
Üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda faaliyetlerini yürüten OYAK,
1963 yılından bu yana sunduğu Konut
Edindirme Hizmetleri’ni 2019 faaliyet
döneminde de başarıyla devam ettirmiştir.

(MİLYAR TL)
YASAL YARDIM
ÖDEMESI
OYAK, 2019 yılında
4,1 milyar TL tutarında
Yasal Yardım ödemesi
yapmıştır.

Üyelerimizin
memnuniyetini göz
önünde bulundurarak,
talep ve ihtiyaçlarına
yönelik olarak
sunduğumuz
hizmetlere erişimi
kolaylaştırmak ve
hizmetleri hızlı
sunmak amacıyla 2019
yılında OYAK Platform
Uygulamamız hayata
geçirilmiştir.

Bugüne kadar 107.114 üyesine bu alanda
hizmet veren OYAK’ın, Ankara ili Etimesgut
ilçesi sınırları içinde yer alan 1.876 konuttan
oluşan OYAK Göksupark Konut Projesi,
planlanan takvim doğrultusunda kararlılıkla
sürdürülmüştür.
Bu vesileyle projede hak sahiplerine Temmuz
2020 tarihinde teslimlere başlayacağımızı
da belirtmek isterim. Ankara’nın Sincan
ilçesinde 375 konuttan oluşan Seyirce
Konut Projesi, İzmir Urla Bademler’deki
370 bin m2 gayrimenkul ile Yalova
Çiftlikköy’deki 1,5 milyon m2 büyüklüğündeki
gayrimenkulümüzün proje geliştirme
çalışmaları da devam etmektedir.
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Üyelerimizin memnuniyetini göz önünde
bulundurarak, talep ve ihtiyaçlarına yönelik
olarak sunduğumuz hizmetlere erişimi
kolaylaştırmak ve hizmetleri hızlı sunmak
amacıyla 2019 yılında OYAK Platform
Uygulamamız hayata geçirilmiştir. OYAK
Ailesi’ne özel olan OYAK Platform aracılığıyla
OYAK Sağlık Platformu (OSP) Anlaşmalı Sağlık
Kurumlarına, OYAK Eğitim İndirimlerine tek
bir çatı altından ulaşım sağlanmış, ayrıca
üyelere yönelik olarak faaliyet gösteren OYAK
Grup Şirketleri hizmet ve ürünlerine özel
kampanyalar sunulmuştur.
29 Ekim 2019’da devreye alınan OYAK
Platform’da kullanıcı sayısı 31 Aralık 2019
itibarıyla 62.145 kişiye ulaşmıştır. Platform
üzerinde yer alan ürün ve hizmetlerden
yararlanan kişi sayısı, 1.349 olurken, Grup
Şirketleri ve üyeler arasında toplam 25.541
etkileşim gerçekleşmiştir.

Karşılıklı güveni pekiştiren üye iletişimi
kanallarımız
OYAK olarak üyelerimizle karşılıklı güvene
dayalı bağımızı güçlendirmek için üye iletişim
çalışmalarımızı 2019 faaliyet döneminde de
başarıyla sürdürdük. Üye iletişimi çalışmaları
kapsamında dijital dönüşüm yatırımlarına
aralıksız devam ederken, 2019 yıl sonu
itibarıyla, mevcut tüm iletişim kanalları
kullanılarak elde edilen üye etkileşimi sayısı
47,3 milyon oldu.
2019 yılında internet üzerinden yapılan dört
canlı yayınla 106.819 üyeye ulaşırken, ülke
genelinde düzenlenen 219 konferansla da
42.098 üyemizi hizmetlerimizle ilgili olarak
bilgilendirdik. Ayrıca 2019 yılında ilk kez
jandarma ve hudut karakolları ziyaretlerini
başlattık. Toplam 38 ziyaret ile bu karakollarda
görev yapan 570 üyemizle yüz yüze görüşme
imkânı bulduk.
2019 yılında, üye iletişiminin en önemli
araçlarından olan kurumsal web sitemizi
yeniledik. Tasarımı ve kullanım kolaylığıyla
fark yaratan kurumsal web sitemizi yıl sonu
itibarıyla 6 milyon kişi ziyaret ederken,
günümüzün vazgeçilmez iletişim aracı
OYAK Mobil Uygulamamızın kullanıcı sayısı
da 351.271’e yükseldi. Üyelerimiz, 2019 yılı
boyunca Online Üye Hizmetleri’ne OYAK
Web Sitesi üzerinden 5.928.591 kez, OYAK
Mobil Uygulaması’ndan ise 15.948.406 kez
giriş yaparak bireysel hesaplarına erişim
sağladılar. OYAK olarak önümüzdeki dönemde
de üyelerimizin yanında olmak için iletişim
ve hizmet kanallarımızı geliştirmeye devam
edeceğiz.

Kuruluş misyonumuz doğrultusunda
üyelerimize sürdürülebilir nema sağlamaya
devam edeceğiz
2019 yılı faaliyet döneminde de yeni satın
alımlar ve ortaklık yapılanmalarının yanı
sıra dijital dönüşüm ve büyük veri odaklı
operasyonel veri analiz süreçleri, üretim
kapasitesini artırmaya yönelik atılımlar ve
katma değer odaklı yenilikçi projelere imza
atan OYAK, üyelerine sürdürülebilir nema
oranı sağlama taahhüdünü bir kez daha
yerine getirmenin gururunu yaşamıştır. Köklü
kurumsal kültürü ışığında risk ve fırsatlarını
etkin bir biçimde yöneten OYAK bir dünya
markası olma yolunda sağlam adımlar
atmaya devam etmiştir. Tamamlayıcı mesleki
emeklilik fonlarının ülkemizdeki en büyük ve
en başarılı örneği olan OYAK olarak, çok uluslu
ve çok kültürlü bir kurum vizyonuyla küresel
bir markaya dönüşme yolunda emin adımlarla
ilerlediğimizi büyük bir kıvanç ve mutlulukla
siz değerli paydaşlarımızın dikkatine sunmak
isterim.
59 yıldır devam eden kesintisiz başarı
yolculuğumuzda, 2019 faaliyetlerine her
koşulda destek olan başta üyelerimiz olmak
üzere, bütün seçkin kurul üyelerimize,
tüm gücüyle hizmet veren yönetici ve
çalışanlarımıza, şahsım ve OYAK Yönetim
Kurulu adına en içten teşekkürlerimi sunarım.
Önümüzdeki dönemde, başarılarımızın
artarak sürmesini temenni ederim.
Saygılarımla,

Mehmet TAŞ
(E) Tümgeneral
Yönetim Kurulu Başkanı
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Üye iletişimi
çalışmaları
kapsamında dijital
dönüşüm yatırımlarına
aralıksız devam
ederken, 2019 yıl sonu
itibarıyla, mevcut
tüm iletişim kanalları
kullanılarak elde edilen
üye etkileşimi sayısı
47,3 milyon oldu

GENEL
MÜDÜR’ÜN
MESAJI

8,2

(MİLYAR TL)
TOPLAM DAĞITIMA
ESAS KAYNAK
OYAK’ın 2019 yılı
toplam dağıtıma esas
kaynağı 8,2 milyar TL
olmuştur.

Ülkemize duyduğumuz güven ve köklü
geçmişimizden aldığımız güçle dünyada
ve ülkemizde reel sektör açısından zorlu
geçen bir yılı daha geride bırakan OYAK, 2019
faaliyet döneminde de üyelerinin birikimlerine
sürdürülebilir getiri sağlama misyonunu
sürdürmüştür.

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Çalışanlarımız ve
Saygın İş Ortaklarımız,
2019 yılı global ölçekte devam eden ticaret
savaşları, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden
ayrılma süreci, küresel jeopolitik riskler
gibi önemli etkenlerden dolayı ekonomik
büyümenin nispeten düşük bir tempoda
seyrettiği bir yıl olmuştur. Dünya genelinde
merkez bankalarının ekonomik büyümeyi
desteklemek için faiz indirimlerine gitmeleri,
büyüme hızının daha da düşmesine engel
olmuş, düşük faiz ve bol likidite politikaları da
finansal piyasalardaki beklentilerin yıl boyunca
güçlü kalmasını sağlamıştır. Ancak yılın
sonlarında ortaya çıkan COVID-19 salgınının
tüm dünya ekonomilerini olumsuz yönde
etkileyeceği beklentisi oluşmuştur.
2019 yılı Türkiye ekonomisi açısından
makro ekonomik dengelerin yeniden tesis
edilmeye çalışıldığı bir yıl olmuştur. Dış
ticaret açığındaki daralma ve güçlü turizm
gelirlerinin etkisiyle cari işlemler dengesinde
iyileşme gözlenmiş, enflasyon ve faiz
oranlarında da önemli düşüşler kaydedilmiştir.
Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardından
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Merkez Bankası politika faizini %24’ten
sene sonunda %12’ye kadar indirmiştir. Bir
önceki yıl %20,3 olan yıllık tüketici fiyatları
enflasyonu, 2019 sonunda %11,8 seviyesine
gerilemiştir.
OYAK olarak bu dönemde, daha önce de
olduğu gibi sürdürülebilir büyüme stratejimiz
doğrultusunda tüm kaynaklarımızı etkin
kullanarak, yarattığımız değeri en üst seviyeye
çıkarmak ve Türkiye ekonomisine katkı
sağlamak için aralıksız çalıştığımıza bu vesile
ile tekrar değinmek isterim.
Türkiye’nin en köklü ve en büyük tamamlayıcı
mesleki emeklilik fonu
Türkiye’nin en köklü ve en büyük tamamlayıcı
mesleki emeklilik fonu olan OYAK, finansal
dalgalanmalara karşı çevikliğini defalarca
ispatlamış profesyonel yönetim yaklaşımı
ve sağlam finansal yapısıyla 2019 yılı faaliyet
döneminde de önemli bir performansa imza
atmıştır.
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8,9

(MİLYAR TL)
FAALIYET KÂRI
OYAK, 2019 yılında
toplamda 8,9 milyar
TL faaliyet kârı
açıklamıştır.

2019 yıl sonu itibarıyla toplam konsolide
varlıklarını %16,5 artışla 118,3 milyar TL’ye
yükselten OYAK’ın, kurum konsolide net varlığı
47,6 milyar TL, toplam dağıtıma esas kaynağı
ise 8,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Ülkemize duyduğumuz güven ve köklü
geçmişimizden aldığımız güçle dünyada
ve ülkemizde reel sektör açısından zorlu
geçen bir yılı daha geride bırakan OYAK, 2019
faaliyet döneminde de üyelerinin birikimlerine
sürdürülebilir getiri sağlama misyonunu
sürdürmüştür. Gösterdiği finansal ve
operasyonel performansla fark yaratan OYAK,
konsolide hasılatını bir önceki yıla kıyasla %3,6
artırarak 48,8 milyar TL’ye yükseltmiş, bunun
yanı sıra 8,9 milyar TL faaliyet kârı açıklamıştır.
Sayıları 32 bini aşan nitelikli insan kaynağıyla,
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dünya genelinde 23 ayrı ülkede ve Türkiye’nin
yedi bölgesinde gösterdiği faaliyetlerle
küresel bir marka olan OYAK, 2019 yılı
faaliyet döneminde de değişime ayak
uyduran, yenilikçi ve rekabetçi anlayışını
sürdürmüştür. Grup Şirketlerini bu anlayışla
yöneterek üyelerinin birikimlerini en iyi şekilde
değerlendirmeye yönelik girişimlerde bulunan
OYAK, aynı zamanda ülkemiz ekonomisi için
katma değer yaratmaya devam etmiştir.
Faaliyet gösterilen tüm sektörlerde
sürdürülebilir kalkınma
Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde
sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda
OYAK, 2019 yıl sonu itibarıyla 4,9 milyar ABD
Doları düzeyinde ihracat gerçekleştirerek
Türkiye’nin “ihracat rekortmenleri” arasında
yer alma geleneğini başarıyla sürdürmüştür.

GENEL
MÜDÜR’ÜN
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Uygulama birlikteliğini esas alan, kapsayıcı,
yenilikçi ve rekabetçi yaklaşımlar sayesinde
2019 faaliyet döneminde de finansal
kârlılığından ve operasyonel verimliliğinden
ödün vermeyen OYAK, grup sinerjisini ve
dinamizmini verimli projelere dönüştürmeyi
başarmıştır.

Türkiye ekonomisine her alanda değer
katmaya odaklanan OYAK, Grup Şirketleriyle
beraber toplam 9,1 milyar TL vergi ödemiştir.
Uygulama birlikteliğini esas alan, kapsayıcı,
yenilikçi ve rekabetçi yaklaşımlar sayesinde
2019 faaliyet döneminde de finansal
kârlılığından ve operasyonel verimliliğinden
ödün vermeyen OYAK, grup sinerjisini ve
dinamizmini verimli projelere dönüştürmeyi
başarmıştır.
Türkiye’nin ilk ve
en büyük entegre
yassı çelik üreticisi
olmasının yanı sıra
çelik sektöründe
küresel bir marka
olan OYAK Maden
Metalürji Grubu, 2019
faaliyet döneminde
8.608 bin ton ham
çelik üretimiyle
Türkiye’nin toplam
ham çelik üretiminin
%26’sını tek başına
gerçekleştirmiştir.

Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre yassı
çelik üreticisi
Dünyanın en büyük 50 çelik üreticisi arasında
yer alan OYAK Maden Metalürji Grubu’nun
2019 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 7,9
milyar ABD Doları seviyesine ulaşmış, aynı
dönem itibarıyla satış hasılatı ise 4,8 milyar
ABD Doları olmuştur. Toplam satışlarının
%20,2’sini ihracat yoluyla gerçekleştiren Grup,
elde ettiği yaklaşık 1 milyar ABD Doları ihracat
geliri ile ticaret savaşları ve korumacılığın
oldukça yoğun şekilde etkilerini gösterdiği bir
dönemde ülke ekonomisine önemli katkılarda
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bulunmuştur. Türkiye’nin ilk ve en büyük
entegre yassı çelik üreticisi olmasının yanı
sıra çelik sektöründe küresel bir marka olan
OYAK Maden Metalürji Grubu, 2019 faaliyet
döneminde 8.608 bin ton ham çelik üretimiyle
Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminin
%26’sını tek başına gerçekleştirmiştir.
OYAK Maden Metalürji Grubu; profesyonel
iş kültürü, yüksek katma değerli ürün gamı,
verimliliği esas alan Ar-Ge uygulamaları
ile rekabet üstünlüklerinden güç alarak
önümüzdeki dönemde de iç piyasanın
yanı sıra küresel pazarlarda da başarısını
sürdürecektir.
Stratejik öneme haiz ısıl işlem görmüş yüksek
mukavemetli çelik ve zırh çeliği üretiminde
öncü olan, Finlandiya ve Polonya’da üretim
tesisleri bulunan Miilux şirketiyle hisse
ortaklığı gerçekleştiren OYAK, 25 Şubat
2019 tarihinde şirketin %70 hissesini satın
alarak önemli bir iş geliştirmeye imza atmış
ve Şirket’in Manisa Tesisi faaliyetlerine
başlamıştır.

Ülkemiz otomotiv
sektöründe Renault
markası ile özdeşleşen
OYAK Otomotiv Lojistik
Grubu, 2019 yıl sonu
itibarıyla Türkiye
toplam otomobil
üretiminden %34,9
oranında pay alarak
sektördeki liderliğini
sürdürmüştür.

Çimento sektöründe bölgesel güç
Türkiye, Portekiz, Cape Verde, Fildişi Sahili
ve Romanya’da faaliyet gösteren OYAK
Çimento Beton Kağıt Grubu, 2019 yılında da
faaliyet gösterdiği alanlarda lider konumunu
koruyarak OYAK’a güç katmaya devam
etmiştir. İleri teknolojiyle donatılmış üretim
altyapısının yanı sıra Ar-Ge yetkinliğiyle
rakipleri karşısında fark yaratan OYAK
Çimento Beton Kağıt Grubu, Türkiye ve
yurt dışında yılda 32,6 milyon ton çimento
üretim kapasitesi ile 2020 yılında da bölgesel
güç olmanın yanı sıra dünya ölçeğinde bir
oyuncu olma yolunda stratejik adımlar
atmayı sürdürecektir. Bünyesinde çimento,
beton, kağıt üretimi ve satışı faaliyetlerini
gerçekleştiren Grup, 2019 yıl sonu itibarıyla
atık ısıdan ve güneş enerjisinden elektrik
enerjisi üretiminde ortaya koyduğu sonuçlarla
operasyonel anlamda yetkinliğini bir kez daha
kanıtlamıştır.
OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu, küresel bir
oyuncu olma vizyonu doğrultusunda önemli
bir adım atarak Avrupa’nın en büyük çimento
markalarından CIMPOR’un Portekiz ve Cape
Verde operasyonlarını 17 Ocak 2019 tarihinde
satın almıştır. Gösterdiği önemli performansla
son üç yıl içinde çimento kapasitesini %52
oranında artırırken, bu önemli satın almanın
da getirdiği sinerjiyle önümüzdeki dönemde
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gücünü daha da pekiştirecek ve çimento
sektöründeki hedeflerine sağlam adımlarla
yürüyecektir.
Türk otomotiv sanayiinin tartışılmaz lideri
Ülkemiz otomotiv sektöründe Renault
markası ile özdeşleşen OYAK Otomotiv Lojistik
Grubu, 2019 yıl sonu itibarıyla Türkiye toplam
otomobil üretiminden %34,9 oranında pay
alarak sektördeki liderliğini sürdürmüştür.
Bünyesindeki şirketler aracılığıyla; OYAK
Renault ile otomobil, motor ve mekanik aksam
üretimi, MAİS ile otomobil ve hafif ticari araç
satışı ve satış sonrası hizmetleri; ORFİN ile
otomobil finansmanı ve ORF ile de kurumsal
firmaların araç kiralama işlemlerine aracılık
hizmeti sunmaktadır. Grubun, entegre yönetim
yaklaşımıyla piyasalardaki dalgalanmalara
rağmen başarılı finansal ve operasyonel
sonuçlara ulaşmasının gururunu yaşamaktayız.
MAİS, Türkiye otomotiv pazarında
gerçekleştirdiği toplam 84.983 adet araç
satışı (Renault+Dacia) ve %17,7’lik pazar payı
ile ikinci konumda yer alırken, OYAK Renault
295.275 adetlik ihracat ile de Türkiye otomobil
ihracatında birinci sırada bulunmaktadır.
MAİS, 78.201 adetlik satış ile sektör liderliğini
sürdürürken, OYAK Renault, aralıksız 20 yıldır
Türkiye’nin en çok tercih edilen binek otomobil
markası olma geleneğini bu yıl da devam
ettirmiştir.
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OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu, Türkiye
ve yurt dışında yılda 32,6 milyon ton çimento
üretim kapasitesi ile 2020 yılında da bölgesel
güç olmanın yanı sıra dünya ölçeğinde bir
oyuncu olma yolunda stratejik adımlar
atmayı sürdürecektir.

GENEL
MÜDÜR’ÜN
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OYAK Finans Grubu, küresel piyasalardaki
dalgalanmalara karşın 2019 yılında da
müşterilerine sunduğu geniş ürün yelpazesi
ve yüksek teknoloji içeren hizmet kalitesiyle
faaliyetlerine hız kesmeksizin devam etmiştir.

Kara, deniz, hava ve demir yolu
operasyonlarıyla lojistik sektöründe faaliyet
gösteren Grup Şirketi OMSAN; otomotiv,
demir çelik, çimento, inşaat, akaryakıt, tekstil,
perakende, gıda ve iletişim başta olmak
üzere, birçok sektörün öncü firmalarına yurt
içi ve yurt dışında sağladığı lojistik hizmetleri
ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına uçtan uca
cevap vermektedir.
OYAK Port Projesi’nin
devreye alınmasıyla
birlikte gerek
Grubumuza gerekse
ülke ekonomisine
önemli faydalar
sağlanacak, Türkiye’de
global bir liman
işletmecisi ile ortaklaşa
yapılan ve işletilen ilk
Ro-Ro limanı olacaktır.

Lojistik sektöründe, yatırım ve ihracat
için daha fazla fırsat yaratmak üzere
uluslararası iş birliklerimizi geliştirerek bu
alanda uluslararası bankalarla yapılan kredi
anlaşmalarıyla Türkiye’ye yeni yatırımlar
getirdik. Bu açıdan önemli bir eşik olarak
gördüğümüz, Ro-Ro taşımacılığında dünya
genelinde %16’lık pazar payına sahip Japon
NYK Grup ile ortak girişimimiz olan yıllık
780 bin adet araç elleçleme kapasitesine
sahip OYAK Port Projesi’nin Ocak 2021’de
tamamlanmasını planlamaktayız. Projenin
devreye alınmasıyla birlikte gerek Grubumuza
gerekse ülke ekonomisine önemli faydalar
sağlanacak, Türkiye’de global bir liman
işletmecisi ile ortaklaşa yapılan ve işletilen ilk
Ro-Ro limanı olacaktır.
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Finans sektöründe güvenin adresi
OYAK Finans Grubu; kurumsal ve bireysel
bankacılık alanında OYAK ANKER Bank, aracı
kurumlar sektöründe OYAK Yatırım, OYAK
Yatırım Ortaklığı ve OYAK Portföy, sigorta
ve reasürans brokerliği alanında ise OYAK
Grup Sigorta ile faaliyet göstermektedir.
Grubumuz, küresel piyasalardaki
dalgalanmalara karşın 2019 yılında da
müşterilerine sunduğu geniş ürün yelpazesi
ve yüksek teknoloji içeren hizmet kalitesiyle
faaliyetlerine hız kesmeksizin devam etmiştir.
Üçüncü kişi ve kuruluşların yanı sıra diğer
Grup Şirketlerine de hizmet vererek, Grup
içinde sinerjinin ve finansal alanlarda etkinliğin
sağlanmasına katkıda bulunmuştur.
OYAK Finans Grubu, gelirlerini istikrarlı
bir biçimde artırmış ve müşteri tabanını
genişletmeyi sürdürmüştür. Yetkin insan
kaynağı ve güçlü finansal temelleriyle ön
plana çıkan Grup, önümüzdeki dönemde
de hizmet kalitesinden ve müşteri
memnuniyetinden ödün vermeksizin,
sektörün içinde bulunduğu dijital dönüşüm
sürecine katkı sağlayacak çalışmalarıyla bu
alanda da öncü kuruluşlardan olacaktır.

OYAK Enerji Grubu,
2019 faaliyet
döneminde Türkiye’nin
toplam elektrik
ihtiyacının %3’ünü
karşılamıştır.

OYAK Tarım
Hayvancılık Grubu,
ülkemizin ekolojik
yapısına uygun
350’den fazla ürünüyle
önümüzdeki dönemde
de Türk tarımının
gelişimine desteğini
var gücüyle devam
ettirecektir.

Kimya sektöründe yarım asırlık tecrübe
Sektöründe yarım asırlık bir tecrübenin
temsilcisi olan OYAK Kimya Grubu,
bünyesindeki Almatis, Akdeniz Kimya, ve
Chemson gibi güçlü global markalarıyla
kesintisiz başarı çizgisini 2019 faaliyet
dönemine de taşımıştır. Yıllık 300 bin ton PVC
polimer kimyasal katkı malzemesi üretim
kapasitesiyle PVC sanayiinde dünyanın en
büyük üreticileri arasında yer alan Grup,
Ar-Ge alanındaki çalışmalarıyla da ürün
gamını genişletmeye devam etmiştir.
Özellikli alümina ve alümina bazlı ürünlerin
geliştirilmesinde öncü olan Grup, 2019 faaliyet
döneminde yıllık 600 bin tondan fazla üretim
kapasitesi ile küresel ölçekte ana tedarikçi
konumunu pekiştirmiştir.
OYAK, Türkiye ekonomisinin tamamen dışa
bağımlı olduğu bir alanı daha sahiplenerek,
lastik sanayi başta olmak üzere kauçuk ve
boya endüstrisi ile özel elektronik ürünler gibi
pek çok alanda kullanılan, Türkiye’nin yıllık
220 bin tonluk yurt içi karbon siyahı ihtiyacını
karşılayabilecek “karbon siyahı üretim tesisi”
kurma çalışmalarına da başlamıştır.
Tarım Hayvancılık Grubu geliştirdiği
uygulamalarla Türk çiftçisinin yanında
OYAK Tarım Hayvancılık Grubu şirketi Hektaş,
2019 faaliyet döneminde de akıllı tarım
uygulamalarıyla ülkemizin son dönemdeki en
önemli ihtiyaçları arasında yer alan; insana,
çevreye ve doğaya saygılı sürdürülebilir
tarım uygulamaları ile öncü olmaya devam
etmiştir. 2019 faaliyet döneminde Gebze
Üretim Tesisi’nde 14,4 bin ton, FNC Tarım
(Niğde) Üretim Tesisi’nde 4,5 bin ton üretim
gerçekleştiren Hektaş, toplam üretim
miktarını %7 oranında artışla 18,9 bin tona,
organomineral gübre üretimini ise %297
oranında artışla 31,3 bin tona yükseltmiştir.
Geliştirdiği Akıllı Tarım uygulamaları ile
Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçilerin her
zaman yanında olmayı ilke edinen Hektaş,
yenilikçi ürünlere yönelik güçlü uluslararası iş
birlikleri gerçekleştirmenin yanı sıra Türkiye
çapındaki satış-pazarlama ağını etkin bir
biçimde kullanmaya 2019 faaliyet döneminde
de devam etmiştir.
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Bitki koruma, bitki besleme, tohum
ıslahı, hayvan sağlığı ve akıllı tarım
alanlarında gösterdiği faaliyetlere ilişkin
Ar-Ge çalışmalarını Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki merkezinde sürdüren Grup,
Bursa Orhangazi’de gerçekleştirmek istediği
yatırım projesiyle dünya ölçeğinde bir
teknolojik tarım merkezini ülkemiz tarım
sektörünün hizmetine açmayı planlamaktadır.
OYAK Tarım Hayvancılık Grubu, ülkemizin
ekolojik yapısına uygun 350’den fazla ürünüyle
önümüzdeki dönemde de Türk tarımının
gelişimine desteğini var gücüyle devam
ettirecektir.
Türkiye için “Enerji” üretmeye devam
Türkiye’nin en büyük uluslararası
yatırımlarından biri olan 1.320 MW kurulu güce
sahip İSKEN Enerji Santrali’ni ve tedarik lisansı
sahibi OYAK Enerji’yi bünyesinde bulunduran
OYAK Enerji Grubu, 2019 faaliyet döneminde
Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının %3’ünü
karşılamıştır. Grup Şirketlerimize yönelik
kesintisiz enerji tedariki faaliyetimiz ise “OYAK
Sinerjisi”ni pekiştiren önemli bir rekabet
üstünlüğüne dönüşmüştür.
Hayata değer katan gayrimenkul yatırımları
OYAK Hizmet Grubu şirketlerinden OYAK
İnşaat, 2019 faaliyet döneminde de
portföyünde bulunan seçkin gayrimenkullerle
üyelerinin hayatına değer katacak prestijli
gayrimenkul projeleri geliştirmeye devam
etmiştir. Üyelerimizin konut ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi amacıyla hayata geçirilen
1.876 konutluk OYAK Göksupark Konut
Projesi’nin %90’ı tamamlanırken, Ankara’nın
Sincan ilçesinde 375 konuttan oluşan Seyirce
Konut Projesi’nde ruhsat alınmış, OYAK Dragos
Proje alanında 414 adet konut, 156 adet ofis ve
10 adet ticari alandan oluşan karma kullanım
projemizin inşaatına Nisan 2019 tarihinde
başlanmıştır. İzmir Urla Bademler’deki
370 bin m2 gayrimenkulün uygulama imar
planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
onaylanırken, Tekirdağ ili, Çorlu ilçesinde
yer alan 12.160 m2 yüz ölçümlü gayrimenkul,
TOKİ’den satın alınarak kiraya verilmiştir.
Gayrimenkul geliştirme alanında da dijital
dönüşüm sürecini başarıyla hayata
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Özellikli alümina ve
alümina bazlı ürünlerin
geliştirilmesinde öncü
olan OYAK Kimya
Grubu, 2019 faaliyet
döneminde yıllık
600 bin tondan fazla
üretim kapasitesi ile
küresel ölçekte ana
tedarikçi konumunu
pekiştirmiştir.
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Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına
tüm Grup Şirketlerimiz ile birlikte katkı
sağladığımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından da tescillenen “Sıfır Atık Projesi”
ile kendi kategorisinde Sıfır Atık Temel
Seviye Belgesi’ni alan ilk kuruluş olmaya hak
kazandık.

geçiren OYAK, dijital veri tabanlı Gayrimenkul
Faaliyetleri Yönetim Sistemi ile Grup
Şirketlerine ait yaklaşık 15.000 adet veri ve
40 milyon m2 alan bilgisini sisteme girmiştir.
Kendi bünyesindeki
sürdürülebilirlik
çalışmalarını Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları
(SKA) doğrultusunda
yürüten OYAK, mevcut
17 amaçtan 14’ünü
aktif bir biçimde
desteklediğini
paydaşlarının dikkatine
sunmuştur.

OYAK Grubu olarak BM Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’nı (SKA) destekliyoruz
OYAK Grubu, hem üye birikimlerini geleceğe
taşımak hem de gelecek nesillere daha
yaşanılabilir bir dünya bırakmak için tüm Grup
Şirketlerini kapsayan bir sürdürülebilirlik
ekosistemi oluşturmuştur. Kendi bünyesindeki
sürdürülebilirlik çalışmalarını Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
(SKA) doğrultusunda yürüten OYAK,
mevcut 17 amaçtan 14’ünü aktif bir biçimde
desteklediğini paydaşlarının dikkatine
sunmuştur. Grubumuz çalışanlarının aktif
katılımıyla, küresel iklim değişikliğiyle
mücadeleden etkin doğal kaynak kullanım
stratejilerine, çalışanlarına yönelik sürekli
gelişim imkanlarından toplum gelişim
programlarına kadar farklı alanlarda
sürdürülebilirlik çalışmalarına imza atmayı
temel öncelikleri arasında görmüştür.
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Kendi Kategorisinde Sıfır Atık Temel Seviye
Belgesi’ni alan ilk kuruluş
OYAK olarak geleceğimize yön verecek
kararları alırken sadece bugünü değil, yarını
da planlıyor, sürdürülebilir uygulamalarımızla
geleceği inşa ediyoruz. Dünya kaynaklarının
verimli ve sürdürülebilir yönetimi anlayışıyla,
ekonomik ve ekolojik katkı sağlayacak
tüm projelerimizi hayata geçirdiğimiz
OYAK ekosistemin ilk adımı olan “Sıfır Atık
Projesi” ile atmış bulunuyoruz. Türkiye’nin
sürdürülebilir kalkınma amaçlarına tüm Grup
Şirketlerimiz ile birlikte katkı sağladığımız;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da
tescillenen bu proje ile kendi kategorisinde
Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi’ni alan ilk
kuruluş olmaya hak kazandık. OYAK çalışanları
başta olmak üzere, üyelerimiz ve üyelerimizin
aileleriyle, OYAK’ın etki alanındaki yaklaşık
1,5 milyon kişiye dokunmayı hedeflediğimiz
proje ile ayrıca israfın önlenmesi ve kaynak
verimliliği konularında toplumsal farkındalığın
artırılmasını amaçlıyoruz.

Üyelerinin birikimlerine
değer katma
ve Türkiye’nin
sürdürülebilir
kalkınmasına destek
olma hedefinden
hiçbir koşulda
vazgeçmeyecek olan
OYAK, günümüz iş
dünyamızın gereklerine
uygun olarak dijital
dönüşüm ve Ar-Ge
alanındaki çalışmalarına
kesintisiz devam
edecektir.

OYAK, politika ve stratejileri doğrultusunda
benimsediği “sıfır kaza” hedefini 2019 yılında
da sürdürmek için yoğun çaba harcamış,
faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde iş
sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik
uygulamalara öncülük etmiştir.
OYAK’ın kurumsal itibarını gösteren
“Gurur Projeleri”
Türkiye’nin en köklü iş kültürüne sahip
kuruluşları arasında yer alan OYAK, 2019
faaliyet dönemde de profesyonel yönetim
anlayışının göstergesi olan “Gurur Projelerini”
sürdürmüştür.
Kurumsal Sadakat Projemiz kapsamında farklı
alanlarda Grubumuza üstün nitelikte değer
katan çalışanlarımız ödüllendirilirken, kendi
imkanlarımızla geliştirdiğimiz, uluslararası
yaygınlığı olan İK dijitalizasyon sistemleriyle
rekabet edebilecek OYAK DijitalİK Projesi
ile tüm insan kaynakları süreçlerimiz
dijitalleştirilerek önemli oranda verimlilik
artışı yakalanmıştır. OYAK Ailesi’ne özel olarak
hayata geçirilen OYAK Platform aracılığıyla;
OYAK Sağlık Platformu (OSP) Anlaşmalı Sağlık
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Kurumlarına, OYAK Eğitim İndirimlerine,
üyelere yönelik faaliyet gösteren OYAK
Grup Şirketleri hizmet ve ürünlerine kolay
erişim imkanı tanınmıştır. OYAK olarak dijital
dönüşüm sürecinin sağladığı imkanlardan
yararlanarak önümüzdeki dönemde de
paydaşlarımızla iletişimimizi güçlendirecek
adımlar atmaya devam edeceğiz.
2019 yılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna
giden yolda ilk adımları atmasının üzerinden
100 yıl geçtiği bir dönemdi. Biz de 60 yıla
yaklaşan köklü bir iş kültürünün temsilcisi
OYAK olarak, dinamik organizasyon yapımızın
yanı sıra nitelikli insan kaynağımızdan aldığımız
güçle, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde
yurt içi ve uluslararası piyasalarda öncü
olmayı sürdüreceğiz. Üyelerinin birikimlerine
değer katma ve Türkiye’nin sürdürülebilir
kalkınmasına destek olma hedefinden hiçbir
koşulda vazgeçmeyecek olan OYAK, günümüz
iş dünyamızın gereklerine uygun olarak dijital
dönüşüm ve Ar-Ge alanındaki çalışmalarına
kesintisiz devam edecektir. Üyelerimiz
ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm
paydaşlarımızın desteğiyle başarılarımızın
önümüzdeki dönemde de katlanarak sürmesi
dileğiyle,
Saygılarımla,

Süleyman Savaş ERDEM
Genel Müdür
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İş Sağlığı ve Güvenliği tüm Grup
faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası
Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm
paydaşlarımız için sağlıklı ve güvenli bir ortam
oluşturulması, iş güvenliğinin tüm Grup
faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline
getirilmesi, performansın sürekli iyileştirilerek
mevzuat gerekliliklerine ve uluslararası kabul
gören standartlara uyumun sağlanması
hedeflerini gözetiyoruz.

KURUMSAL
YÖNETİM

OYAK’ın Kurumsal Yapısı
Üyelerine hizmet vermenin bilinci ve
sorumluluğu ile hareket eden, sahip olduğu
kaynakları şirket yatırımları ve finansal
yatırımlar ile en iyi şekilde değerlendirme
yönünde çalışmalarını sürdüren OYAK,
dünyada gelişmiş ekonomiye sahip birçok
ülkede de örnekleri bulunan tamamlayıcı bir
mesleki emeklilik fonudur.
Ana hedefi, üyelerine daha güvenli bir gelecek
hazırlamak olan OYAK, geliştirdiği hizmet
modeliyle, mümkün olan en üst düzeyde
nema sağlamayı ve katma değeri yüksek
hizmetler sunmayı amaçlamaktadır.

OYAK’ın en geniş
katılımlı organı olan
ve üye sayısı 50’den
az 100’den fazla
olmamak kaydıyla
oluşan Temsilciler
Kurulu (uygulamada
75 üye), Kanun’un
kendisine verdiği
vazifeleri yerine
getirmek üzere üç
yılda bir toplanmakta
ve geçmiş üç yılın
mali hesaplarını
incelemektedir.

OYAK’ın Yasal Organları
OYAK’ın kurumsal yönetim sistemini oluşturan
yasal organları; Temsilciler Kurulu, Genel
Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve
Genel Müdürlüktür. Bu organların kimlerden,
nasıl oluştuğu ve görevleri, 205 Sayılı
Kanun’da açık bir şekilde belirlenmiştir.
Temsilciler Kurulu
OYAK’ın en geniş katılımlı organı olan
ve üye sayısı 50’den az 100’den fazla
olmamak kaydıyla oluşan Temsilciler Kurulu
(uygulamada 75 üye), Kanun’un kendisine
verdiği vazifeleri yerine getirmek üzere üç
yılda bir toplanmakta ve geçmiş üç yılın mali
hesaplarını incelemektedir. Kurul, 20 asil ve 10
yedek Genel Kurul üyesini seçmekle yetkilidir.

Genel Müdürlük
OYAK’ın yasal karar organları tarafından
alınan kararların yürütülmesinden sorumlu
olan Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu
tarafından atanan bir Genel Müdür ve yeterli
sayıda Genel Müdür Yardımcısı ile onlara bağlı
birimlerden oluşmaktadır.
OYAK Grubu’nda Kurumsal Yönetim
Uygulamaları
205 sayılı Kanun’da da çeşitli başlıklar
ve bölümler altında yer alan kurumsal
yönetim uygulamaları, OYAK’ın kurulduğu
1961 yılından bu yana titizlikle hayata
geçirilmekte ve uygulanmaktadır. OYAK
Grup Şirketlerinde de benzer uygulamaların
takip edilmesi sağlanmakta ve bu konudaki
ulusal ve uluslararası gelişmeler yakından
izlenmektedir.
OYAK Genel Müdürlüğü’nde kurumsal
yönetim kapsamındaki çalışmalar;
• OYAK ve Grup Şirketlerinin kurumsal
yönetim ilke ve esaslarına uygun olarak
faaliyetlerini sürdürmesi,
• Ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun
takibi,
• Yurt içi ve uluslararası alandaki risklerin
izlenmesi ve yönetilmesi,
• Kurumsallaşmayı artırıcı yönde çalışmalar
gerçekleştirilmesi,
hedefleriyle sürdürülmektedir.

Genel Kurul
Genel Kurul, 20 üyesi Temsilciler Kurulu’nca
seçilen 17 üyesi ise Kanun’da belirtilen üyeler
olmak üzere, toplam 37 üyeden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu
OYAK’ın yönetiminden sorumlu organdır.
Yönetim Kurulu Üyelerinden üçü Genel
Kurul tarafından, dördü 205 sayılı Kanun’da
tanımlanmış Seçim Komitesi tarafından
seçilmektedir. Yönetim Kurulu’nun doğal
üyesi olan Genel Müdür’ün kararlarda oy hakkı
bulunmaktadır.
Denetleme Kurulu
Üyelerinden biri Genel Kurul, biri Sayıştay
Başkanı ve biri de Türkiye Bankalar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı tarafından seçilen
Denetleme Kurulu toplam üç üyeden
oluşmaktadır.
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Kurumsal yönetimin dört temel ilkesi
olan adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve
sorumluluğu içselleştiren OYAK, şirket
yönetim stratejisinde kurumsal yönetim
ilkelerinin;
•
•
•
•

Pay sahipleri
Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık
Menfaat sahipleri
Yönetim Kurulu

başlıklarının birbiriyle olan dengesini her
zaman göz önünde bulundurmaktadır.

2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul
toplantıları, düzenleme gereği toplantı
tarihinden en az üç hafta önce ilan edilerek
tamamlanmıştır.

Adana Çimento,
Bolu Çimento,
Aslan Çimento,
Ünye Çimento ve
Mardin Çimento
şirketleri Mardin
Çimento bünyesinde
birleştirilip Şirket’in
unvanı OYAK Çimento
Fabrikaları A.Ş. olarak
değiştirilmiştir.

Uluslararası alanda Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 1999 yılında,
ülkemizde ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun
(SPK) 2003 yılında yayımlamış olduğu
“Kurumsal Yönetim İlkeleri”, şirketlerin
paydaşlarıyla olan ilişkilerini çerçeve olarak
kabul ederek toplumsal faydanın artırılmasına
odaklanmaktadır. SPK, 2014 yılında yayınladığı
Kurumsal Yönetim Tebliği ile kurumsal
yönetim ilkelerinde benimsediği “UygulaUygulamıyorsan Açıkla” yönündeki yaklaşımını
bir adım öteye taşıyarak, halka açık şirketlere
ilkelerin bir kısmını uygulama zorunluluğu
getirmiştir.
Bu çerçevede; OYAK Grubu Halka Açık
Şirketlerinde de mevzuata uyum için
gereken tüm düzenlemeler eksiksiz yerine
getirilmektedir.
Genel Kurul Toplantıları
2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul
toplantıları, düzenleme gereği toplantı
tarihinden en az üç hafta önce ilan edilerek
tamamlanmıştır. Genel Kurul toplantılarında
pay sahiplerinden soru gelmesi halinde
sorular cevaplanmıştır. Genel Kurul
toplantılarına elektronik ortamdan da katılan
pay sahipleri olmuştur.
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Genel Kurul toplantılarında mevzuat gereği
şirketler ile ilgili alınması gereken kararlar
alınmış, ortaklara gerekli bilgilendirmeler
yapılmıştır.
Genel Kurul Toplantıları
OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu
Şirketlerinden halka açık beş çimento
şirketinin birleşme niyetiyle görüşmelere
başlanmasına ilişkin duyuru 13 Aralık 2019
tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu
(KAP)’nda yayınlanmıştır. Konuya ilişkin
birleşme/devrolmaya yönelik duyurular ise
31 Aralık 2019 tarihinde KAP’ta yayınlanmıştır.
Söz konusu süreçte; Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarını müteakip Olağanüstü Genel
Kurul Toplantıları düzenlenerek Adana
Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye
Çimento ve Mardin Çimento şirketleri Mardin
Çimento bünyesinde birleştirilip Şirket’in
unvanı OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. olarak
değiştirilmiştir.
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OYAK GRUBU
HALKA AÇIK
ŞİRKETLERİNDE
KURUMSAL
YÖNETİM
UYGULAMALARI

OYAK GRUBU
HALKA AÇIK
ŞİRKETLERİNDE
KURUMSAL
YÖNETİM
UYGULAMALARI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Seçim
Prosedürü
SPK’nın 9 Ocak 2020 tarih ve 4/54 sayılı Kararı
uyarınca 2020 yılı için borsa şirketlerinin dâhil
oldukları gruplar açıklanmıştır. OYAK Grubu
Halka Açık Şirketlerinden Erdemir ve İsdemir
1. grupta, Adana Çimento ve Hektaş 2. grupta
diğer halka açık şirketler ise 3. grupta yer
almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye
sayısı ve seçim prosedüründe bu gruplamalar
dâhilinde hareket edilmiştir.
Hektaş’ta Grup Değişikliği
OYAK Grubu Halka Açık Şirketlerinden
Hektaş, SPK tarafından kurumsal yönetim
uygulamaları seviyesini belirleyen gruplamada
3. gruptan 2. gruba yükseltilmiştir. Söz konusu
düzenleme çerçevesinde Şirket Yönetim
Kurulu yapılanması gözden geçirilmiş ve genel
kurul toplantısı ile üç bağımsız yönetim kurulu
üye seçimi yapılmıştır.
Şirket’in payları 17 Aralık 2019 tarihinde Borsa
tarafından ilan edilen “2020 Yılı Birinci Üç Aylık
Dönemi İçin BIST Pay Endeksleri” kapsamında
yer alacak paylar listesinde BIST 50 Endeksi
şirketleri arasına girmiştir.

OYAK Grubu Halka
Açık Şirketlerinden
Hektaş, SPK
tarafından kurumsal
yönetim uygulamaları
seviyesini belirleyen
gruplamada 3.
gruptan 2. gruba
yükseltilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Şirketlerin KAP’ta yayınladığı Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu’nda finansal verilere ilave
olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket
dışında yürüttükleri görevler, yıl içinde yapılan
Yönetim Kurulu toplantı sayısı, önemli davalar,
bağlı şirket raporu, bağımsız yönetim kurulu
üyelerinin bağımsızlık beyanları gibi birçok
konuda bilgi verilmiştir.
Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf
İşlem Raporu
OYAK Grubu Halka Açık Şirketlerinden
Erdemir, İsdemir, Adana Çimento, Bolu
Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve
Mardin Çimento’nun mevzuat ile belirlenmiş
nitelikte ve oranda gerçekleşen Yaygın ve
Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine
İlişkin Rapor hazırlanmış; raporun sonuç
bölümü özel durum açıklaması olarak Mart
2020 itibarıyla KAP’ta yayınlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal
Yönetim Bilgi Formu
SPK’nın 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı
ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde
yapılan değişiklik uyarınca Kurumsal Yönetim
Uyum Raporlamasının, Kurumsal Yönetim
Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim
Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak
KAP üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.
Bu çerçevede, OYAK Grubu Halka Açık
Şirketlerinde söz konusu uyum raporları
2019 yılı mali sonuçlarının açıklanması ile eş
zamanlı olarak KAP’ta yayınlanmıştır.
Raporlama ile yatırımcı ilişkileri bölümü
hakkında bilgi, Yönetim Kurulu yapılanmaları,
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, Riskin
Erken Saptanması Komitesi’nin, Denetim
Komitesi’nin üyeleri ve toplanma sıklıkları,
komitelerin çalışma yönergeleri, yöneticiler
için yaptırılan sorumluluk sigortası, etik
kurallar, politikalar gibi birçok konu
hakkında bilgi verilmiş, ayrıca söz konusu
bilgiler şirketlerin internet sitelerinde de
yayınlanmıştır.
Kurumsal Yönetim Endeksi
OYAK Grubu Halka Açık Şirketlerinden
Erdemir, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde
yer almaktadır. Gönüllülük esasına dayalı
Endeks’te Erdemir, 2019 yılında 9,49 (%94,9)
notu ile yer almıştır.
Politikalar
OYAK Grubu Halka Açık Şirketlerinde,
Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası,
Tazminat Politikası, Ücret Politikası, Bağış ve
Yardım Politikası oluşturulmuştur. Düzenleme
gereği bu politikaların bir kısmı Genel Kurul’un
onayına sunulduktan, bir kısmı ise Yönetim
Kurulu’nda karara bağlandıktan sonra
kamuoyu ile paylaşılmıştır.
İsdemir’de pazar değişikliği sonrasında
Kurumsal Yönetim kapsamındaki politikalar
üzerinde çalışmalar tamamlanarak Genel
Kurul toplantı süreci sonrasında Şirket’in web
sitesinde yayınlanmıştır.
Ayrıca, SPK II-15.1.a sayılı Özel Durumlar
Tebliği’nce OYAK Grubu Halka Açık
Şirketleri Kamuyu Aydınlatma Prosedürü’nü
oluşturmuşlardır.
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İnternet Sitesi
Şirketlerin internet sitelerinde, Yatırımcı İlişkileri sekmesi yer almaktadır. İlgili kısımda kurumsal
yönetime ilişkin bilgiler menfaat sahiplerini bilgilendirme amaçlı güncelliğini korumaktadır.
Şirketlerin Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin iletişim bilgileri KAP’ta güncel olarak yer almaktadır.
OYAK Grubu Halka Açık Şirketleri Tablosu
OYAK Grup
Payı (%)
2019

OYAK Grup
Payı (%)
2018

Şirketin
Piyasa Değeri
(milyon TL)(1)

BIST Kodu

Ereğli Demir ve Çelik
Fabrikaları T.A.Ş.

%49,29

%49,29

31.640

EREGL.IS

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

%94,87

%94,87

23.229

ISDMR.IS

Şirket

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.

%65,20

%65,20

1.814

A Grubu ADANA.
IS, B Grubu
ADBGR.IS, C
Grubu ADNAC.IS

Bolu Çimento Sanayi A.Ş.

%49,99

%49,99

673

BOLUC.IS

Aslan Çimento A.Ş.

%96,67

%96,67

2.917

ASLAN.IS

Ünye Çimento Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

%51,33

%51,33

665

UNYEC.IS

Mardin Çimento Sanayii ve
Ticaret A.Ş.

%54,86

%54,86

648

MRDIN.IS

Hektaş Ticaret T.A.Ş.

%53,81

%53,81

1.825

HEKTS.IS

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.(2)

%47,27

%47,27

47

OYAYO.IS

(1)

Şirketlerin piyasa değeri 31.12.2019 hisse kapanışlarına göre hesaplanmıştır. OYAK Grup payı (%) sütununda ilgili şirketin 		
KAP künyesindeki OYAK/OYAK Grup Şirketi’nin sermayedeki payı verilmiştir. 			

(2)

Oy hakkı oranı %86,39’dur.
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OYAK Grubu Halka
Açık Şirketlerinde,
Bilgilendirme
Politikası, Kâr Dağıtım
Politikası, Tazminat
Politikası, Ücret
Politikası, Bağış ve
Yardım Politikası
oluşturulmuştur.

GENEL
EKONOMİK
GÖRÜNÜM

Finansal piyasalar, yıl sonuna doğru ABD ile
Çin arasındaki dış ticaret müzakerelerinin
birinci aşamasının olumlu sonuçlanmasına
bağlı olarak gözle görülür derecede
iyileşme göstermiştir.

Küresel büyümeye
yönelik endişelerin
riskli varlıklardan
kaçınma eğilimini
tetiklemesi,
gelişmekte olan
ülke para birimleri
üzerinde baskı
oluşmasına ve
bu ülkelerden
sermaye çıkışlarının
görülmesine yol
açmıştır.

Küresel Ekonomi
2019 yılında küresel büyümenin, ABD ile
Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel
ticaret üzerinde aşağı yönlü baskı yaratması
ve yatırımlardaki zayıf seyir nedeniyle ivme
kaybederek küresel kriz sonrasında görülen
en düşük seviye olan %2,4’e gerileyeceği
öngörülmektedir. İktisadi faaliyette görülen
bu zayıf performans, gelişmiş ülke merkez
bankalarını, para politikalarındaki normalleşme
süreçlerine son verip, yeniden parasal
genişlemeye yönelik adımlar atmaya itmiştir.
Finansal piyasalar, yıl sonuna doğru ABD ile
Çin arasındaki dış ticaret müzakerelerinin
birinci aşamasının olumlu sonuçlanmasına
bağlı olarak gözle görülür derecede iyileşme
gösterse de yıl genelinde kırılgan bir görünüm
sergilemiştir. Küresel büyümeye yönelik
endişelerin riskli varlıklardan kaçınma eğilimini
tetiklemesi, gelişmekte olan ülke para birimleri
üzerinde baskı oluşmasına ve bu ülkelerden
sermaye çıkışlarının görülmesine yol açarken;
yatırımcılar “güvenli liman” talebiyle gelişmiş
ülke tahvillerine yönelmiştir.
ABD’de, Çin’in uyguladığı gümrük
tarifelerindeki artışın ticaret maliyetlerini
artırması ihracatı olumsuz etkilerken, bu
konuya ilişkin belirsizlikler de yatırımlar ve
ekonomik güven üzerinde aşağı yönlü baskı
oluşturmuştur. Diğer pek çok gelişmiş ülke
ekonomisinde de görüldüğü gibi imalat
sektörü zayıf bir görünüm sergilemiş ve bu
gelişmeler ışığında ABD ekonomisinin ivme
kaybettiği görülmüştür. Ekonomide görülen
bu dalgalanmalara rağmen, iş gücü piyasaları
güçlü seyrini korumuş; iş gücüne katılımda
görülen artışın da etkisiyle işsizlik, yaklaşık son
50 yılın en düşük seviyelerine yakın seyretmiş
ve ücretlerdeki artış da tüketimi desteklemiştir.
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Küresel ekonomik görünüme yönelik endişeler
ve enflasyonun kalıcı bir şekilde hedeflenen
seviyenin altında seyretmesi, Fed’i yeniden
genişletici para politikası adımları atmaya itmiş
ve Banka, yılın ikinci yarısında politika faizinde
üç kez 25’er baz puanlık indirime giderek faiz
bandını %1,50 - %1,75 aralığına çekmiştir.
Euro Bölgesi’nde, birçok ülkenin ekonomik
durgunluğun eşiğine gelmesi ve özellikle
bölgenin lokomotifi konumundaki Almanya’da
sanayi sektöründeki zayıf görünüm, iktisadi
aktiviteyi olumsuz etkilemiştir. Brexit konusunda
yılın genelinde hâkim olan belirsizlikler de
büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı yaratan bir
diğer faktör olarak öne çıkmıştır. Bu gelişmeler
sonucunda, Avrupa Merkez Bankası (ECB)
ekonomiyi canlandırmak amacıyla yeniden
parasal genişleme sürecini başlatmış; politika
faizini yıl boyunca %0 seviyesinde tutmuş ve
bankalara ucuz krediler sağlamıştır.
Çin ekonomisi 2019 yılında, zayıflayan iç talebin
ve ticaret savaşlarının etkileriyle beklenenden
daha fazla yavaşlamıştır. Ticaret politikalarına
yönelik belirsizlikler, ABD ile ticarette maruz
kalınan yüksek gümrük tarifelerinin 2019
genelinde yatırımcı duyarlılığı üzerinde olumsuz
etkide bulunması ve sanayi üretimindeki
büyümenin son yılların en düşük düzeyinde
seyretmesi sonucu ülke ekonomisi 2019’da %6,1
büyüyerek son 29 yılın dip seviyesini görmüştür.
Petrolün varil fiyatı 2019 yılında ortalama 61 ABD
Doları ile 2018 değerinden %10 ve beklenenden
de 5 ABD Doları/varil daha düşük bir seviyede
gerçekleşmiştir. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin
üretim kısıtlamaları ve jeopolitik gerilimlerin
arz kaynaklı endişeler yaratması, petrolün varil
fiyatındaki düşüşü sınırlandırmıştır. Özellikle yılın

son döneminde, ABD ile Çin arasındaki ticaret
müzakerelerinde anlaşmanın birinci aşamasında
mutabık kalınması sonucu petrolün varil fiyatı
toparlanma sergilese de ABD’deki üretim artışı
ve yıl genelinde küresel büyümeye yönelik
endişelerin petrol talebi üzerindeki olumsuz
etkisi üstün gelmiştir.

olmuştur. Gelişmiş ülke merkez bankalarının yılın
ikinci yarısından itibaren yeniden gevşek para
politikalarını benimsemeleri, Türkiye özelindeki
jeopolitik ve politik gerilimlerde görülen kısmi
düzelmeler ve ticaret görüşmelerine ilişkin
olumlu gelişmeler sonucunda özellikle hisse
senedi piyasaları toparlanma sergilemiştir.

Küresel ekonomik büyümenin 2020 yılında, ABD
ile Çin arasında imzalanan birinci aşama ticaret
anlaşmasının olumlu etkileriyle yatırımlarda
ve küresel ticarette gerçekleşecek muhtemel
toparlanma sonucu sınırlı miktarda iyileşme
sergilemesi öngörülmektedir. Gelişmiş
ülke merkez bankalarının iktisadi aktiviteyi
desteklemek için yeniden benimsedikleri parasal
genişleme adımlarını 2020’de sürdürmeleri
beklenirken, buna ek olarak yeni ECB Başkanı
Christine Lagarde, mevcut durumda para
politikasının yanında maliye politikasının da
etkin bir şekilde kullanılması gerektiğine
dikkat çekmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde
görülen yüksek borç kaynaklı finansal sıkıntılar,
jeopolitik gerilimler, toplumsal sorunlar, ABDÇin ticaret görüşmelerinde ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıklar ve Çin’den yayılmaya başlayan
korona virüsünün yarattığı endişeler, ekonomik
aktivitede yeniden bir gerileme dönemine
girilmesine yol açacak önemli riskler olarak öne
çıkmaktadır.

%0,9

Türkiye Ekonomisi
2018’in özellikle ikinci yarısından sonra döviz
kurlarında ve enflasyon göstergelerinde yaşanan
bozulmayla birlikte ekonomik faaliyetlerin
yavaşlama eğilimine girmesi sonucu 2018’in
son çeyreğinden itibaren üst üste üç çeyrek
sırasıyla %2,8, %2,3 ve %1,6 daralan Türkiye
ekonomisi, 2019’un üçüncü çeyreğinde özel ve
kamu tüketim harcamalarının desteğiyle %1
büyüyerek teknik resesyondan çıkmış; 2019
genelinde zayıf seyreden sanayi ve imalat
üretiminin yıl sonuna doğru toparlanmasıyla
dördüncü çeyrekte ise %6’lık bir büyüme
sergilemiştir. Yılın sonuna doğru iktisadi
faaliyette görülen bu toparlanmaya rağmen
Türkiye 2019’un tamamında %0,9 büyüyerek
2018’deki %2,8’lik büyümeye göre önemli bir
ivme kaybı yaşamıştır.

Enflasyon göstergelerinde yılın ikinci yarısından
itibaren başlayan iyileşmenin ve gelişmiş ülke
merkez bankalarının ekonomik aktiviteye
destek olmak için yeniden gevşek para politikası
uygulamalarını yürürlüğe koymasının etkisiyle
TCMB, Temmuz toplantısından itibaren
kademeli faiz indirimleriyle politika faizini
%24 seviyesinden %12’ye çekmiştir. İşsizlik
yıl genelinde yüksek seyrini korumuş ve yılın
ilk yarısında yüksek seyreden enflasyonun
da etkisiyle iç tüketim harcamalarında ciddi
miktarda daralma gözlemlenmiştir. Ekonomiye
olan güvenin sarsılması ve yüksek faizler
nedeniyle yatırım harcamalarının önemli oranda
gerilediği görülmüştür. Üretimdeki düşüşe bağlı
olarak gerileyen ithalat hacmi, dış ticaret ve
cari işlemler dengelerine olumlu katkı verirken,
2019’un son çeyreğinde iktisadi aktivitedeki
toparlanma özellikle dış ticaret dengesindeki
seyri sınırlı da olsa tersine çevirmiştir. Büyümeyi
desteklemeye yönelik olarak yürürlüğe konan
vergi indirimlerinin 2019 başlarında devam
etmesi ve sınırlı iç talep, bütçe gelirlerini
olumsuz etkilerken, bütçe dengesi %70’lik bir
genişleme sergilemiştir.

TÜRKIYE EKONOMISI
2019 YIL SONU
BÜYÜME ORANI
Türkiye ekonomisi,
2019’da %0,9
büyümüştür.

Ticaret savaşlarının küresel bazda yarattığı
endişeler, normalleşen para politikaları sonucu
küresel bazda azalan risk iştahı, Türkiye
özelindeki jeopolitik gerilimler ve ABD ile
S-400 sistemleri nedeniyle gerilen ilişkiler Türk
Lirası cinsi varlıklar üzerinde aşağı yönlü baskı
yaratmış; hem döviz kurlarında hem de hisse
senedi piyasasında olumsuz bir görünüm hâkim
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Küresel piyasalarda, olumlu ilerleyen ABDÇin ticaret görüşmelerine ve yeni bir bol
likidite dönemine girilmesiyle risk iştahındaki
artışa bağlı olarak Türkiye ekonomisinin
2020’de, 2019’un son bölümünde sergilediği
ekonomik hareketlenmeyi devam ettireceği
öngörülmektedir. 2019’un sonlarına doğru
iktisadi faaliyette görülen toparlanmanın
devam etmesi halinde dış ticaret dengesinde
bir miktar bozulma görülmesi muhtemel
iken, artan iç taleple artış gösterecek bütçe
gelirleri bütçe açığının finansmanına katkıda
bulunacaktır. Enflasyon göstergelerinin yılın
ilk yarısında görece yüksek seyrettikten sonra
düşüş eğilimine gireceği tahmin edilmekle
birlikte, TCMB’nin bu süreçte özellikle faiz
indirimleri hususunda izleyeceği politika,
döviz kurlarında spekülatif hareketlerin önüne
geçilmesi açısından da önem arz etmektedir.
Türkiye’ye özgü jeopolitik gelişmeler, S-400
kaynaklı anlaşmazlıklar nedeniyle ABD’den
gelebilecek yaptırımlara ilişkin sürecin ne şekilde
sonuçlanacağı ve ticaret görüşmelerinin seyri
Türkiye ekonomisinin 2020 yılındaki seyrini
belirleyici faktörler olarak öne çıkmaktadır.

OYAK GRUBU HAKKINDA

Küresel ekonomik
büyümenin 2020
yılında, ABD ile Çin
arasında imzalanan
birinci aşama ticaret
anlaşmasının olumlu
etkileriyle yatırımlarda
ve küresel ticarette
gerçekleşecek
muhtemel
toparlanma sonucu
sınırlı miktarda
iyileşme sergilemesi
öngörülmektedir.

OYAK
Grup Şirketleri
Maden Metalürji
Grubu

Çimento Beton Kağıt
Grubu

Otomotiv Lojistik
Grubu

Finans Grubu

• Ereğli Demir ve Çelik
Fabrikaları T.A.Ş.
• İskenderun Demir ve
Çelik A.Ş.
• İsdemir Linde Gaz
Ortaklığı A.Ş.
• Erdemir Madencilik Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
• Erdemir Çelik Servis
Merkezi Sanayi ve Tic. A.Ş.
• Erdemir Mühendislik
Yönetim ve Danışmanlık
Hizmetleri A.Ş.
• Erdemir Romania SRL
• Erdemir Asia Pacific
Private Ltd.
• Erdemir Enerji Üretim A.Ş.

•
•
•
•
•
•

• OYAK Renault Otomobil
Fabrikaları A.Ş.
• MAİS Motorlu Araçlar
İmal ve Satış A.Ş.
• ORFİN Finansman A.Ş.
• ORF Kiralama
Pazarlama ve Pazarlama
Danışmanlığı A.Ş.
• OMSAN Lojistik A.Ş.
• OYAK Denizcilik ve
Liman İşletmeleri A.Ş.
• OYAK NYK Ro-Ro Liman
İşletmeleri A.Ş.

• OYAK ANKER Bank
GmbH
• OYAK Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
• OYAK Yatırım
Ortaklığı A.Ş.
• OYAK Portföy
Yönetimi A.Ş.
• OYAK Grup Sigorta
Reasürans
Brokerliği A.Ş.

•
•
•
•
•
•

Cimpor Global Holdings B.V.
OYAK Çimento A.Ş.
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Aslan Çimento A.Ş.
Ünye Çimento Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Mardin Çimento Sanayii ve
Ticaret A.Ş.
Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş.
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cimpor Portugal Cabo Verde
Operations SGPS S.A.
OYAK Selüloz ve Kağıt
Fabrikaları A.Ş.
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve
Ticaret A.Ş.
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OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

Hizmet Grubu

Kimya Grubu

• OYAK Savunma ve
Güvenlik Sistemleri A.Ş.
• OYAK İnşaat A.Ş.
• OYAK Pazarlama
Hizmet ve Turizm A.Ş.

• Akdeniz Kimya
Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
• Almatis Grubu
• Chemson Grubu
• MicroMedicine Inc.
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Tarım
Hayvancılık
Grubu
• Hektaş Ticaret
T.A.Ş.

Enerji Grubu

Diğer OYAK
Grup Şirketleri

• İskenderun Enerji
Üretim ve
Ticaret A.Ş.
• OYAK Elektrik
Enerjisi Toptan
Satış A.Ş.

• Ataer
• OYAK Biyoteknoloji
• Miilux OY

Başarılı finansal ve operasyonel
performansıyla Türkiye’de çelik sektörüne
yön veren OYAK Maden Metalürji Grubu, sahip
olduğu iş kültürü, üretim kalitesi ve yüksek
katma değerli ürün gamıyla dünyanın en
iyi çelik üreticileri arasında küresel ölçekte
rekabet etmektedir.

OYAK Maden Metalürji Grubu
Türkiye’nin toplam ham
çelik üretiminin %26’sını tek
başına gerçekleştirmiştir.

2019 yılında OYAK
Maden Metalürji
Grubu’nun sıvı çelik
üretimi 8.787 bin
ton olurken; yassı
nihai mamul üretimi
7.257 bin ton, uzun
nihai mamul üretimi
1.026 bin ton olarak
gerçekleşmiştir.

Ticaret savaşları başta olmak üzere küresel
ekonomik potansiyeli sınırlayan birçok
risk faktörünün ön plana çıkmasıyla, çelik
sektöründe de zorlu koşulların hâkim olduğu
bir yıl geride kalmıştır.
Dünya çelik üretim ve tüketiminin yarısını
oluşturan Çin öncülüğünde global çelik
üretim ve tüketiminde %3,4 seviyesinde
artış yaşanmıştır. Sağlanan teşviklerle iç
talep kaynaklı büyüyen Çin ekonomisinde,
çelik üretim ve tüketimi %8 seviyesinde
artmıştır. Çin hariç dünyanın geri kalanında
ise, sektördeki korumacılığın tarihin en yüksek
seviyesine ulaştığı bir yılda, hem üretim hem
de tüketimde bir önceki yıla kıyasla yaklaşık
%2 oranında gerileme yaşanmıştır.
Türkiye çelik tüketimi bir önceki yıla kıyasla
%15 daralmayla 26 milyon ton seviyesinde
gerçekleşmiştir. 2019 yılında devam eden
iç talep daralması ve artan korumacılık
önlemlerine bağlı zorlaşan ihracat koşulları
nedeniyle Türkiye çelik üretiminde %10
oranında düşüş yaşanmıştır. Türkiye, 33,7
milyon ton olarak gerçekleşen üretim
miktarıyla dünyanın ilk 10 çelik üretici ülkesi
arasında 8. sıradaki yerini korumuştur.
Türkiye Sanayisinin Küresel Gücü
Çelik üretimi, madencilik, mühendislik ve proje
yönetimi alanlarında faaliyet gösteren OYAK
Maden Metalürji Grubu, modern teknolojiye
sahip tesislerde yüksek standartlarda çelik
üretmekte ve dağıtımını üstlenmektedir.
Ayrıca Türkiye’nin demir cevheri üretiminin
önemli bir bölümünü gerçekleştirmektedir.
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OYAK Maden Metalürji Grubu, Dünya Çelik
Birliği (Worldsteel) tarafından şirketlerin ham
çelik üretimlerine göre yapılan sıralamada
2018 üretimlerine göre AB-28 çelik üreticileri
arasında 4’üncü, Avrupa’da 8’inci, dünyada ise
45’inci sırada yer almaktadır.
2019 Yılı Gelişmeleri
• 2019 yılında OYAK Maden Metalürji
Grubu 8.608 bin ton ham çelik üretimiyle
Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminin
%26’sını tek başına gerçekleştirmiştir.
• Grubun 2019 yılı sıvı çelik üretimi 8.787 bin
ton olurken; yassı nihai mamul üretimi
7.257 bin ton, uzun nihai mamul üretimi
1.026 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
7.250 bin ton yassı ve 1.057 bin ton uzun
mamul satışı yapan Grup, 1.504 bin ton
yassı ürün ve 219 bin ton uzun ürün olmak
üzere toplamda 1.723 bin ton nihai mamul
ihraç etmiştir. Yassı ürünlerde 52, uzun
ürünlerde ise 23 ülkeye ihracat yapmıştır.
• Grubun demir cevheri üretimi 1.938 bin
ton olmuştur.
• Yıl içinde Erdemir’de 2. Sürekli
Galvanizleme Hattı, 2. Soğuk Haddehane
Asitleme-Tandem Hattı’nda (CPL-TCM)
Ürün Çeşidi ve Kapasite Artırma ve
Yeni Kıyı Koruma Yapısı projeleri
tamamlanmıştır.
• İsdemir’de Elektrikli İstasyon Toz Tutma
ve Su Soğutma Sistemi Modernizasyonu
projeleri tamamlanmıştır.
• Erdemir Maden, Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ait Alacaağzı
Kömür Sahası’nın işletme hakkını 2049
yılına kadar devralmak üzere Ekim 2018’de
devir sözleşmesi imzalamış, 21 Mayıs 2019
tarihinde ruhsat devri alınmıştır.
Bir Bakışta Maden Metalürji Grubu:
• OYAK Maden Metalürji Grubu, Türkiye’nin
tek entegre yassı çelik üreticisi, sektörün
değişmez lideridir.
• Toplam 11.428 çalışanıyla Türkiye’nin en çok
istihdam sağlayan özel sektör kuruluşları
arasında yer almaktadır.
• Grup Şirketlerinden Erdemir, İsdemir,
Erdemir Çelik Servis Merkezi ve Erdemir
Madencilik İSO 500 listesinde yer almıştır.

Ereğli Demir ve Çelik
Fabrikaları T.A.Ş.

İsdemir Linde Gaz
Ortaklığı A.Ş.

Erdemir Madencilik Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

Erdemir Çelik Servis Merkezi
Sanayi ve Tic. A.Ş.

Erdemir Mühendislik Yönetim
ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

OYAK Maden Metalürji
Şirketlerinden
Erdemir ve İsdemir
Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından açıklanan
2018 Vergilendirme
Dönemi Kurumlar
Vergisi Türkiye Geneli
İlk 100 Sıralaması’nda
ilk 10’da yer almıştır.

•

•

OYAK Maden Metalürji Şirketlerinden
Erdemir ve İsdemir Borsa İstanbul
(BIST)’da işlem gören ve kurumsal
sürdürülebilirlik performansları üst
seviyede olan şirketlerin bulunduğu
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almıştır.
Erdemir, Kasım 2015 döneminden bu yana
endeksteki yerini korurken, İsdemir de
2019 Kasım döneminde endekse girmiştir.
OYAK Maden Metalürji Şirketlerinden
Erdemir ve İsdemir Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından açıklanan 2018 Vergilendirme
Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli
İlk 100 Sıralaması’nda ilk 10’da yer almıştır.
2018 yılı vergi ödemesinde, T.C. Merkez
Bankası’nın ve T.C. Ziraat Bankası’nın
ardından Erdemir ve İsdemir’in toplam
vergi ödemesiyle Grup, Türkiye’de üçüncü
sırada yer almıştır.
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Erdemir Romania SRL

Erdemir Asia Pacific
Private Ltd.

Erdemir Enerji
Üretim A.Ş.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

İskenderun Demir ve
Çelik A.Ş.

EREĞLİ DEMİR VE
ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Erdemir, kapasite artırmaya yönelik
yatırımlarıyla yıllık ham çelik üretim kapasitesini
yaklaşık 4 milyon ton seviyesine yükseltmiştir.
KURULUŞ YILI

1960

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2006

OYAK GRUBU’NUN
PAYI(1)

%49,29
FAALİYET KONUSU
Yassı çelik üretimi ve
satışı
İNTERNET ADRESİ
www.erdemir.com.tr
OYAK Grubu’nun payı,
Şirket’in KAP künyesindeki
OYAK/OYAK Grup Şirketi’nin
sermayedeki payı olarak
verilmiştir.

(1)

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
(Erdemir) 1960 yılında, sanayileşme
hamlelerini seri bir şekilde gerçekleştiren
Türkiye’nin yassı çelik ihtiyacının yurt içinde
üretilmesi hedefiyle kurulmuştur. 1961 yılında
Karadeniz Ereğli’de temeli atılan tesisler, 1965
yılında fiilen işletmeye alınmıştır.
Ülke sanayisinin gelişimine yarım asrı aşkın
süredir öncülük eden Erdemir, kapasite
artırmaya yönelik yatırımlarıyla yıllık ham
çelik üretim kapasitesini yaklaşık 4 milyon
ton seviyesine, nihai mamul kapasitesini ise
yaklaşık 5 milyon tona çıkartmıştır. Erdemir,
Karadeniz’deki en büyük liman tesislerinden
birine sahiptir.
2005 yılında Erdemir’in özelleştirilmesine
yönelik olarak düzenlenen ihale sonucunda,
Şirket’in %49,29 oranındaki hisselerinin
%100 OYAK iştiraki olan ATAER tarafından
devralınması işlemi 27 Şubat 2006 tarihinde
tamamlanmıştır. Hisse devri ile birlikte
Erdemir ve iştirakleri OYAK Grup Şirketleri
arasına katılmıştır.
Maden Metalürji Sektöründe Yarım Asrı Aşan
Tecrübe, İstikrar ve Liderlik
Çelik sektöründe faaliyetlerini 55 yıldır
başarıyla sürdüren Erdemir, Türkiye’nin
en büyük entegre yassı çelik üreticisidir.
Erdemir, uluslararası kalite standartlarında
ürettiği sıcak ve soğuk haddelenmiş sac,
levha ile kalay, krom ve çinko kaplamalı sacla;
otomotivden beyaz eşyaya, enerjiden ağır
sanayiye, inşaat, boru, gemi üretimi, ambalaj
üretimine kadar pek çok sektöre ham madde
sağlamaktadır.
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Erdemir, çelik piyasasının ihtiyaçlarına
hızlı ve etkin yanıt verebilmek üzere nihai
kullanıcılara yönelik yeni kalite ve ürün
geliştirme çalışmaları ile müşteri beklentileri
doğrultusunda dinamik olarak yönetilen ürün
gamını genişletmeye devam etmektedir.
Yeni kalite ve ürün geliştirme çalışmalarını
aralıksız sürdüren Erdemir, 2019 yıl sonu
itibarıyla yurt içi ve yurt dışı pazarlarda kalite
ve fiyatta rekabet edebilir düzeyde, 501 adet
yassı ürün kalitesini pazara sunmaktadır.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından
açıklanan Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu
listesinde (İSO 500) üretimden satışlar
kriterine göre 8’inci sırada yer alan Erdemir
2018 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi
Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması’nda ise 7’nci
olmuştur.
Erdemir’in 2019 yıl sonu itibarıyla altı tanesi
yurt içinde ve iki tanesi yurt dışında olmak
üzere toplam sekiz iştiraki bulunmaktadır.
Yatırımlar
Türkiye sanayisinin küresel pazarlardaki
rekabet gücünü artırma vizyonuyla hareket
eden Erdemir, Türkiye’de üretilmeyen
yüksek katma değerli çeliklerin üretimine
yönelik çalışmalarını seri bir şekilde hayata
geçirmektedir.
2019 yılında Erdemir’de 2. Sürekli Galvanizleme
Hattı, 2. Soğuk Haddehane Asitleme-Tandem
Hattı’nda (CPL-TCM) Ürün Çeşidi ve Kapasite
Artırma ve Yeni Kıyı Koruma Yapısı projeleri
tamamlanmıştır.
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Sıcak Ürün ve Proses,
Soğuk Ürün ve Proses,
Çelik Üretim ve
Döküm Teknolojileri,
Hammaddeler ve
Demir Üretim Ar-Ge
olmak üzere dört
ana grup altında
faaliyetlerini yürüten
Ar-Ge Merkezi’nde 29
proje tamamlanmıştır.

Yeni Sinter Projesi, 4. Kok Bataryası Yapımı
ve Tali Ürün Tesisleri Modernizasyonu,
Çelikhane İkincil Toz Toplama Sistemi Kapasite
Artırma Projesi, 1. Slab Fırını Modernizasyonu
Projelerinde onay süreçleri tamamlanmış;
satın alma süreçleri başlatılmıştır. Erdemir Yeni
Geniş ve Muayene Ayıklama Hattı Projesi’nde
mühendislik, ekipman imalatları ve saha
faaliyetlerine başlanmıştır.
Uluslararası Standartlarda Üretim
Erdemir tesislerinde ortak kalite bilincinin
oluşturulması, dünya standartlarında, insana
ve çevreye duyarlı üretim gerçekleştirilmesi
için uluslararası düzeyde kabul gören ISO 9001
Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş Sağlığı
ve Güvenliği, ISO 50001 Enerji, ISO 27001 Bilgi
Güvenliği, ISO/ IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarları ve IATF 16949 Otomotiv
Sektörü için Kalite Yönetim Sistemleri titizlikle
uygulanmaktadır.
Çelik Sektörünün Bakanlık Onaylı İlk
Ar-Ge Merkezi
Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları küresel
sorunların çözümünde önemli rol
oynamaktadır. 26 Ağustos 2014’te Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı onayı da alan
Ar-Ge merkezi, Şirket’in stratejik hedefleri
doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye
devam etmektedir. OYAK Maden Metalürji
Grubu, müşterilerin artan ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda; yenilikçi, yüksek katma
değerli yeni ürünler geliştirerek süreçleri
iyileştirme, maliyet düşürme, alternatif ham
madde, malzeme ve teknolojiler belirleme,
atıkların geri kazanımı, ham madde ve enerji

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

kaynaklarının daha verimli kullanılmasına
yönelik faaliyetlerini başarıyla yürütmektedir.
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ileri düzey çelik
araştırmalarını yapabilecek donanımda olan
Grup, rekabet gücünü artırma ve geleceği
şekillendirme vizyonu ile ham madde, ürün ve
süreç geliştirme stratejilerini destekleyecek
şekilde Ar-Ge faaliyetlerine devam etmektedir.
Sıcak Ürün ve Proses, Soğuk Ürün ve
Proses, Çelik Üretim ve Döküm Teknolojileri,
Hammaddeler ve Demir Üretim Ar-Ge olmak
üzere dört ana grup altında faaliyetlerini
yürüten Ar-Ge Merkezi’nde 29 proje
tamamlanmıştır. 45 projenin çalışmaları ise
devam etmektedir.
Ar-Ge Merkezi bünyesinde 29 araştırmacı,
20 teknisyen ve altı kişilik destek ekibi olmak
üzere 55 kişi bulunmaktadır. Çalışanlarının
gelişimine önem veren Grup, güncel teknolojik
gelişmeler ışığında eğitim faaliyetleri de
yürütmektedir. 2019 yılında Ar-Ge çalışanlarına
özel, teknik konularda 38 ayrı eğitim verilirken,
doktora ve yüksek lisans eğitimleri de teşvik
edilmiştir. Ar-Ge ekibi, 2019 yılında bir ulusal,
dokuz uluslararası etkinliğe toplam 10 makale,
bildiri ve poster ile katılmıştır. Ekip bugüne
kadar, toplam 68 makale, bildiri ve poster
yayını ile Grubun entelektüel sermayesine
katkıda bulunmuştur. Bu yıl yapılan ikisi ortak
olmak üzere (biri Erdemir Mühendislik diğeri
İskenderun Demir Çelik Fabrikaları olmak
üzere) 10 patent ve faydalı model başvurusu
ile toplam başvuru sayısı 18’e çıkmış olup, bu
başvurulardan 17’sinin tescil süreci devam
etmektedir. 2019 yıl sonu itibarıyla tescillenmiş
bir faydalı model bulunmaktadır.
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501

YASSI ÇELIK ÜRÜN
KALITE SAYISI
OYAK Maden Metalürji
Grubu’nun yassı çelik
ürün kalite sayısı
501’dir.

Maliyet azaltma
projeleri kapsamında
özellikle çift fazlı
(DP) çelikler, arayer
atomsuz (IF) çelikler
ve düşük karbonlu
çelik kalitelerine (ULC)
odaklanılmıştır.

2014 yılından bu yana TÜBİTAK “TEYDEB 1501
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”
kapsamında başvurusu yapılan projelerden
altısı başarıyla tamamlanmış; desteklenmesine
karar verilen üç projenin çalışmaları ise devam
etmektedir.
Rekabet gücünün ve pazar payının artırılması
amacıyla yeni ürün geliştirme çalışmaları
kapsamında, Ar-Ge Direktörlüğü ve Kalite
Metalürji Müdürlüğü birimlerinin ortak
çalışmalarıyla 15 sıcak, iki soğuk, dört teneke,
bir galvaniz kalitesi olmak üzere toplam
22 yeni çelik kalitesi geliştirilmiştir. Satışa
sunulan yeni çelik kaliteleri ile OYAK Maden
Metalürji Grubu’nun yassı çelik ürün kalite
sayısı 501’e ulaşmıştır. Yeni ürün geliştirme
çalışmaları sonucunda dört yeni ürün cinsinin
kataloğa eklenmesiyle ürün cinsi sayısı
91’e yükselmiştir.
2019 yılındaki yassı ürün geliştirme
çalışmaları, otomotiv, yapı ve ısıl işlem çelikleri
gibi geniş bir yelpazede devam etmiştir.
Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı (HSLA) ve
Petrol Boru çelik kalitelerinde maliyet azaltma
projeleri hayata geçirilmiştir. Grup ayrıca, iç
ve dış müşterilerin talebiyle çeşitli malzeme
inceleme çalışmaları ile müşteri memnuniyeti
kapsamında süreç optimizasyonu
çalışmalarını da yürütmektedir.
Özellikle otomotiv sektöründe yakıt
tasarrufunun artırılması ve karbon
salımının azaltılması amacıyla otomobillerin
gövde tasarımında yüksek mukavemetli
malzemelerin geliştirilmesine odaklanılmıştır.
Bu çalışmalar, yüksek dayanıklılığı ve karmaşık
parçaların şekil alabilme özelliklerinin
kolaylaştırılmasını hedeflemektedir. Bu
kapsamda otomotiv sektörünün beklentileri
de göz önüne alınarak Erdemir’e özel
yeni nesil çeliklerin geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapılmaktadır. Bugüne kadar
yapılan projelerin bir adım ileriye taşınması
hedefiyle 2020 yılında katma değeri yüksek
yeni nesil çelik kaliteleri ve kaplama türleri ile
ilgili çalışmalar planlanmaktadır.
Maliyet azaltma projeleri kapsamında ise
özellikle çift fazlı (DP) çelikler, arayer atomsuz
(IF) çelikler ve düşük karbonlu çelik kalitelerine
(ULC) odaklanılmıştır.
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Ambalaj Çeliği
Ambalajlarda kullanılan teneke malzemeler
arasında kolay açılır kapak, kavanoz
kapağı, gıda ambalajı gövde malzemeleri
yer almaktadır. Güncel çalışmalar ve
sektörün bu malzeme grubundan beklentisi
değerlendirildiğinde daha ince, şekil alabilme
kabiliyeti daha yüksek ve çok düşük şekil
değiştirme özelliklerine sahip malzemelere
ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Ar-Ge
Merkezi bünyesinde yürütülen projelerde
teneke malzemelerden beklenen bu
özelliklerin sağlanmasına yönelik projeler
kurgulanmakta ve bu doğrultuda çalışmalar
devam etmektedir. Aynı zamanda teneke
sektöründe faaliyet gösteren dünyanın önde
gelen şirketlerinin yer aldığı Tinplate Group’a
üye olan Erdemir, teneke teknolojilerinin
incelendiği “CRFREE” Projesi’nin de
katılımcıları arasında yer almaktadır.
Yeni Nesil Çelikler
OYAK Maden Metalürji Grubu, yeni nesil
çeliklerin pilot ölçekte üretilmesi ve üretim
süreçlerindeki verimliliğin artırılması
doğrultusunda yüksek performans ve
katma değerli yeni nesil alaşımların
üretimleri konusunda yetkinlik kazanmayı
hedeflemektedir.

İklim değişikliği ile
mücadele kapsamında
karbon salımının
azaltılması ve
uygun teknolojilerin
Erdemir’de
uygulanmasına
yönelik araştırmalar
gerçekleştirilmektedir.

Bu bağlamda 2020 yılında; proses
geliştirmeye yönelik çalışmalar ile üretim
maliyetlerinin azaltılması, düşük yoğunluklu
çeliklerin geliştirilmesi, ileri yüksek
mukavemetli çelikler gibi özel çeliklerin
prototip üretimi sağlanarak ürün yelpazesinin
geliştirilmesi, sıvı çelik ve nihai ürün kalitesini
daha da iyileştirerek müşteri memnuniyetinin
artırılması hedeflenmektedir.

Karbon Salımlarının Azaltılması
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında
karbon salımının azaltılması ve uygun
teknolojilerin Erdemir’de uygulanmasına
yönelik araştırmalar gerçekleştirilmektedir.
Demir-çelik üretim sürecinde ortaya çıkan
proses gazları içinden karbondioksitin
tutulması ve mikro yosun kullanımı gibi
yenilikçi yöntemler araştırılmaktadır.

Ar-Ge kapasitesini
geliştirmeye
yönelik yatırımlar
gerçekleştirmeye
devam eden Erdemir,
Ar-Ge Merkezi
bünyesinde kurulumu
tamamlanan
vakum indüksiyon
fırını ile 2020’nin
ilk çeyreğinde
deneme üretimlerine
başlamayı
hedeflemektedir.
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Ar-Ge Yatırımları
Ar-Ge kapasitesini geliştirmeye yönelik
yatırımlar gerçekleştirmeye devam eden
Erdemir, Ar-Ge Merkezi bünyesinde kurulumu
tamamlanan vakum indüksiyon fırını ile
2020’nin ilk çeyreğinde deneme üretimlerine
başlamayı hedeflemektedir.
Pilot ölçekte ileri yüksek mukavemetli yeni
nesil çelik kalitelerinin geliştirilmesi hedefi
doğrultusunda kurulumu tamamlanan sıcak
haddeleme simülatörünün 2020 yılının ilk
çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır.
Soğuk haddeleme simülatörünü devreye alma
çalışmaları ise devam etmektedir.
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Kok Bataryalarında Verimlilik
Yılda yaklaşık 4,5 milyon ton koklaşabilir
kömür kullanan Grup, kömür harman
maliyetini düşürmek amacıyla koklaşamayan
ve yarı koklaşabilir kömürlerin harmanda
kullanılması ile verimliliği artırmayı
hedeflemektedir. Bu bağlamda kok
bataryalarında üretim verimini artırmaya
yönelik yarı endüstriyel çalışmalar
gerçekleştirilmiş ve başarılı sonuçlar elde
edilmiştir.

Ürün Yaşam Döngüsü Analizi
2019 yılında başlayan Ürün Yaşam Döngüsü
Analizi (Lifecycle Assessment-LCA) kapsamında
2020 yılı sonuna kadar bir ton çelik üretimi
sırasında ortaya çıkan karbondioksit salımının
yanı sıra enerji ve doğal kaynak tüketiminin
de analiz edilmesi planlanmaktadır. Böylece
ürün grupları özelinde ilave çalışmalar
yapılarak Çevre Ürün Etiketi (Environmental
Product Declaration- EPD) oluşturulması
ve bu sayede yeşil pazarlarda yer alınması
hedeflenmektedir.
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Tavlama ve Kaplama Proses Simülatörü
(HDPS), yeni nesil ileri yüksek mukavemetli
çelik kalitelerinin geliştirilmesi ve
mevcut ürünlerin iyileştirilmesi amacıyla
kullanılmaktadır. Ekipman ile çinko dışında
alüminyum-silisyum, magnezyum gibi farklı
alaşımlar kullanılarak alternatif kaplama
türleri de çalışılmaktadır.
OYAK Maden Metalürji Grubu’nun otomotiv
sektöründeki müşterilerinin talepleri
doğrultusunda, geliştirilecek yeni tür
kaplamaların korozyon özelliklerinin test
edilmesi ve korozyon davranışlarının
belirlenmesi kapsamında 2019 yılı içerisinde
Ar-Ge Merkezi altyapısına kazandırılan
Çevrimsel Korozyon Test Kabini ile
ürünlerin farklı çalışma şartlarında tuz
püskürtme yöntemi ile korozyon testleri
gerçekleştirilmektedir.
Beyaz eşya sektöründe kullanılan çeliklerin
emaye kaplamaya uygunluğunun
belirlenmesine yönelik hidrojen geçirgenlik
test cihazı ve uluslararası standartlarda
kaynak testleri yapılmasını sağlayan kaynak
makinesi diğer yatırımlar arasında yer
almaktadır.
Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemi Yaygınlaşarak
Büyüyor
OYAK Grubu’nun tüm çalışanlarının
fikirleriyle katkı sağladığı, tedarikçilerin
bilgi birikiminden faydalanıldığı bir Ar-Ge
kültürü bulunmaktadır. Çalışanların proje
fikirleri; yenilikçilik, bütçe ve kaynaklar,
projenin finansal getirisi ve iş birlikleri
ekseninde yaratacağı ortaklıklar kapsamında
değerlendirilmekte; onaylanan projelerdeki
ilerlemeler belli aralıklarla izlenerek
raporlanmaktadır.

Hisseleri BIST-30
Endeksi’nde işlem
gören Erdemir,
%47,63’lük oranıyla
Türkiye’nin en geniş
yatırımcı tabanına
sahip halka açık
şirketlerinden biri
konumundadır.

Tedarikçilerin uzmanlıkları ve bilgilerinden
yararlanmak üzere düzenli toplantılar ve
seminerler düzenlenmekte; ortak projeler
yürütülmektedir. Müşteriler ile yapılacak ortak
projeler karşılıklı öğrenme ve sürekli gelişme
açısından fırsat olarak değerlendirilmektedir.
Kurumsal Yatırımcıların Gözdesi
Hisseleri BIST-30 Endeksi’nde işlem gören
Erdemir, %47,63’lük oranıyla Türkiye’nin en
geniş yatırımcı tabanına sahip halka açık
şirketlerinden biri konumundadır.
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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Derecelendirme Notu: %9,49
SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim
İlkelerine uygunluğun değerlendirildiği
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Derecelendirme Raporu’nda Erdemir uyum
notunu 2019 yılında 9,49’a (%94,9) taşımıştır.
Erdemir’in güçlü kurumsal yapısı, şeffaf, adil,
sorumlu ve hesap verebilir yönetim anlayışı,
ulaştığı yüksek kurumsal yönetim notu ile
bir kez daha teyit edilmiştir. BIST 1’inci Grup
Şirketleri arasında yer alan Erdemir, elde
ettiği bu sonuç ile Temmuz 2019-Temmuz
2020 döneminde de BIST Kurumsal Yönetim
Endeksi’nde yer almaya devam etmektedir.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi
Erdemir, BIST’te işlem gören ve kurumsal
sürdürülebilirlik performansları üst
seviyede olan şirketlerin bulunduğu BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2019 yılında da
yer almayı başarmıştır. Tüm faaliyetlerinde
sürdürülebilirliği, kalıcı değer üretmeyi
hedefleyen ve endeksteki ilk çelik üreticisi
olan Erdemir, Kasım 2015 döneminden bu
yana endeksteki yerini korumaktadır.
Ödüllerle Taçlanan Başarılar
Hemen her alandaki başarılı performansı,
aldığı ödüllerle taçlandırılan Erdemir,
Kuvvet Santrali Optimizasyonu Projesi ile
Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen
Uluslararası Enercon Konferansı Enerji
Verimliliği ödüllerinde ikincilik ödülüne layık
görülmüştür.
Erdemir ayrıca, British Safety Council
tarafından düzenlenen ve iş güvenliği
sektörünün en prestijli organizasyonları
arasında yer alan Uluslararası İş Güvenliği
Ödüllerinde de ödül almıştır. İş güvenliği
alanındaki olumlu katkıları, yenilikleri
ve uygulamaları ödüllendirmek üzere
düzenlenen ödüle 590 firma başvuruda
bulunmuştur. Erdemir yarışmaya iş güvenliği
yönetimi fark yaratan iyi uygulama ve
sistematikleriyle katılım sağlamış; metal
sektöründe yarışan ve bu ödüle layık görülen
ilk Türk şirketi olmuştur.

2019’da tamamlanan
OPEX projelerinden
Erdemir’de 1,5 milyon
ABD Doları/yıl
getiri elde edilmesi
beklenmektedir.
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Erdemir, Dünya
Çelik Birliği’nin çelik
sektöründe en sık
görülen ve en çok
kayba neden olan
önlenebilir tehlike
kaynakları olarak
sıraladığı beş alanda
kritik davranışlara
odaklanan 5X5
Güvenli Üretim Can’dır
Projesi’ni hayata
geçirmiştir.

Türkiye’nin Davranış Değişikliğine Odaklı En
Geniş Kapsamlı İSG Projesi
Erdemir, Dünya Çelik Birliği’nin çelik
sektöründe en sık görülen ve en çok kayba
neden olan önlenebilir tehlike kaynakları
olarak sıraladığı beş alanda kritik davranışlara
odaklanan 5X5 Güvenli Üretim Can’dır
Projesi’ni hayata geçirmiştir. 4 bine yakın
çalışanı kapsayan proje, Türkiye’de bugüne
kadar iş sağlığı ve güvenliği alanında davranış
değişikliğine odaklı en kapsamlı çalışmadır.
Yüksekten düşme ve yüksekten parça
düşmesi, enerji açma kesme, hareketli
ekipmana müdahale, gazlı/sıcak ortamda
çalışma, trafik olmak üzere beş alandaki kritik
davranışlara odaklanan proje Erdemir’in
kazasız çelik üretimi hedefinde önemli bir
kilometre taşını oluşturmaktadır.
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Çalışan Katılımıyla Gelen Mükemmellik
OYAK Maden Metalürji Grubu, çalışanlarının
bilgi birikimlerini, deneyimlerini, yenilikçi
fikirlerini kullanarak sürekli gelişmeyi
mümkün kılacak öneri sistemleri, kaizenler,
operasyonel mükemmellik (OPEX) projeleri
gibi birçok uygulamaya sahiptir.
2019’da tamamlanan OPEX projelerinden
Erdemir’de 1,5 milyon ABD Doları/yıl getiri
elde edilmesi beklenmektedir. Diğer
yandan bu projeleri yaygınlaştırmak için
MiniTab® programı destekli İstatistiksel
Veri Analizi (İVA), Deney Tasarımı (DoE),
Yöneticiler İçin İstatistiksel Modelleme (YİME),
Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) eğitimleri
sürdürülmüş; bu kapsamda 2019 yılında
Erdemir’de 38 çalışana eğitim verilmiştir.

EREĞLİ DEMİR
VE ÇELİK
FABRİKALARI
T.A.Ş.

Erdemir’de 2019 yıl sonu itibarıyla
çalışanlar tarafından 26.804 öneri verilmiş;
bunlardan 3.153 adedi İSG teklifi olarak
değerlendirilmiştir. 16.180 öneri ve 2.779
İSG teklifi uygulanmıştır. 2019 yılında
1.621 kaizen takımı kurulmuş; 1.503 takım
çalışması tamamlanmıştır. Öneri sisteminde
249 önerinin getirisi hesaplanmış ve bu
hesaplamalar sonucunda 5,8 milyon ABD
Doları getiri hesabı olduğu görülmüştür.
Ayrıca getiri hesabı yapılan kaizenlerde
toplam kazanç 40,1 milyon ABD Doları olarak
hesaplanmıştır.
Erdemir’de 2019
yıl sonu itibarıyla
çalışanlar tarafından
26.804 öneri verilmiş;
bunlardan 3.153 adedi
İSG teklifi olarak
değerlendirilmiştir.

İMM çalışmaları kapsamında 2019 yıl sonu
itibarıyla Erdemir’de hayata geçirilen 1.292
adet projeden 592 tanesi tamamlanmıştır.
Projelerden 44.534.746 ABD Doları getiri elde
edilmesi öngörülmektedir.
Toplumsal Gelişime Katkı
Erdemir ve iştirakleri, ürünleri ve hizmetleri
ile bulundukları bölge ve ülke ekonomisi
için değer yaratırken, toplumsal gelişime
yönelik katkılarını da geniş bir yelpazede
sürdürmektedir. Grubun, kamu kuruluşları
ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde
yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetleri
arasında; eğitim ve sağlık kuruluşlarının
donanımlarının iyileştirilmesi, kültür, sanat
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ve spor etkinliklerinin ve üniversitelerin
bilimsel çalışmalarının desteklenmesi,
üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine staj
imkânı sunulması çalışmaları ağırlıklı bir yer
tutmaktadır.
Erdemir 2019 yılında özellikle eğitim
alanındaki faaliyetlerine öncelik vermeye
devam etmiştir. Faaliyet bölgesindeki eğitim
kurumlarının bilim, kültür-sanat ve spor
alanındaki etkinlik ve yarışmalara katılımı,
ekipman ve teknik donanım eksiklerinin
giderilmesi için destek olmuş; fiziksel
koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamıştır.
Erdemir, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Uzay Takımı Grizu-263’ün faaliyetlerine
destek olmaktadır. BEÜ Mühendislik Fakültesi
çatısı altında faaliyet gösteren bağımsız bir
öğrenci takımı olan Grizu-263, 2018 ve 2019
yıllarında Amerikan Uzay Kurumu (AAS),
Amerikan Uçak ve Uzay Enstitüsü (AIAA)
tarafından düzenlenen ve Amerikan Ulusal
Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nin sponsor
olduğu; tasarla, yap, fırlat temalı CanSat
uydu yarışmasında ikinci olmuştur. Uzay
Takımı Grizu-263, 2019 yılında Türksat’ın uydu
yarışmasında ise Türkiye şampiyonluğu elde
etmiştir.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

Erdemir tarafından 2005 yılında başlatılan ve
2013’ten itibaren iki yılda bir gerçekleştirilen
Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması,
heykel sanatının gelişmesinde rol oynayacak
genç yetenekleri desteklemeyi, Türkiye’de
sanat eğitimine katkı sağlamayı ve çeliğin
çeşitli kullanım alanlarına sanat yoluyla
dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. 2019 yılında
yarışmanın 5’incisi düzenlenmiştir.

2.850
2019 yılında Ereğli,
İskenderun, Sivas
ve İstanbul’da 2.850
öğrenci tiyatroyla
buluşturulmuştur.

2009 yılında Erdemir ile başlatılan ücretsiz
çocuk tiyatrosu gösterimleri 2015’ten bu
yana Grup Şirketlerinin faaliyet gösterdiği
diğer bölgelerde de yaygınlaşarak devam
etmektedir. Bu kapsamda Grup, 2019 yılında
Ereğli, İskenderun, Sivas ve İstanbul’da 2.850
öğrenciyi tiyatroyla buluşturmuştur.
Erdemir’in Gıda Tarım ve Hayvancılık
Karadeniz Ereğli İlçe Müdürlüğü, Zonguldak
Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmanlı
Çileği’ni Yaygınlaştırma ve Üreticilerini
Koruma Derneği ortaklığıyla yürüttüğü
“Tarlalar Sürülsün, Gelenek Sürsün”
Projesi üç yıl süre ile uzatılmıştır. Proje
ile Karadeniz Ereğli ile özdeşleşen ancak
üretimi yıllar geçtikçe durma noktasına gelen
Osmanlı Çileği’nin üretiminin artırılması,
yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve bölgedeki
biyoçeşitliliğe ve tür korunmasına katkı
sağlanması amaçlanmaktadır.
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BIST Kodu
EREGL.IS
Yurt İçi Piyasa Pozisyonu
İSO 500 listesinde üretimden satışlara göre
8’inci
İştirakleri
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. (İLGAZ)
Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. Tic. A.Ş.
Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş.
Erdemir Romania S.R.L.
Erdemir Asia Pacific Private Ltd.
Erdemir Enerji Üretim A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE
ÇELİK A.Ş.

İsdemir, yıllık 3,5 milyon ton sıcak haddeleme
kapasitesiyle aynı anda uzun ve yassı ürün imal
eden tek entegre çelik üreticisi konumundadır.
KURULUŞ YILI

1970

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2006

OYAK GRUBU’NUN
PAYI(1)

%94,87
FAALİYET KONUSU
Uzun ve yassı çelik
üretim ve satışı
İNTERNET ADRESİ
www.isdemir.com.tr
OYAK Grubu’nun payı,
Şirket’in KAP künyesindeki
OYAK/OYAK Grup Şirketi’nin
sermayedeki payı olarak
verilmiştir.

(1)

İskenderun Demir Çelik A.Ş. (İsdemir), 1970
yılında uzun demir çelik ürünleri üretim
tesisi olarak Hatay’ın İskenderun ilçesinde
kurulmuş; 2002 yılında Erdemir tarafından
özelleştirme kapsamında satın alınmıştır.
2006 yılında OYAK Grup Şirketleri arasına
katılmıştır.
Türkiye’nin uzun/yassı ürün dengesizliğinin
giderilmesine yönelik olarak Cumhuriyet
tarihinin tek seferde gerçekleştirilen en
yüksek tutarlı yatırımlarından biri olan
modernizasyon ve dönüşüm yatırımları
sonrasında İsdemir, 2008 yılında yassı ürün
üretimine başlamıştır. İsdemir, uluslararası
kalite standartlarında sıcak haddelenmiş yassı
çelik ürünler ve uzun ürünler (kütük ve kangal)
üretmektedir.
İsdemir, ürünleri ile boru imalatı, gemi yapımı,
inşaat, imalat başta olmak üzere pek çok
sanayi koluna temel girdi sağlamakta ve ülke
sanayisinin gelişmesine öncülük etmektedir.
Türkiye’nin En Büyük Demir Çelik Fabrikası
Türkiye’nin uzun ürün üretim kapasitesine
göre en büyük demir çelik fabrikası olan
İsdemir, yıllık 3,5 milyon ton sıcak haddeleme
kapasitesiyle aynı anda uzun ve yassı
ürün imal eden tek entegre çelik üreticisi
konumundadır. İskenderun Körfezi’nde kurulu
olan ve Türkiye’nin en derin limanlarından
olan İsdemir Limanı, 21 milyon ton kapasite
ile dökme katı, genel kargo ve dökme
sıvı yüklerin yükleme/boşaltım hizmeti
vermektedir.
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Tüm tesislerdeki üretim, işletme, bakım ve
modernizasyon çalışmalarını başarılı bir
biçimde sürdüren Türkiye’nin tek entegre
uzun ve yassı çelik üreticisi İskenderun
Demir ve Çelik A.Ş. optimum maliyet ve
maksimum verimlilik ile kaliteli üretim
ilkesi doğrultusunda faaliyetlerine devam
etmektedir.
Yüksek katma değer ile bölge ve ülke
kalkınmasına öncülük etmeye 2019 yılında
da devam eden İsdemir, 2. YF SHD üretimi,
Spesifik Enerji tüketimi, refrakter tüketimi,
yassı ürün sevkiyatları gibi önemli performans
parametrelerinde yıllık rekorlar kırmıştır.
Ayrıca üretim, sevkiyat, yan ürün kazanımı
ve yakıt tüketimlerinin de yer aldığı toplam
16 parametrede ise günlük ve aylık rekorlara
imza atmıştır.
Yatırımlar
2019 yılında İsdemir’de Elektrikli İstasyon
Toz Tutma ve Su Soğutma Sistemi
Modernizasyonu projeleri tamamlanmıştır.
Yeni Sinter Fabrikası Projesi ve 1. Yüksek Fırın
Tepe Basıncı Türbini (TRT) Projesi için onay
süreçleri tamamlanmış ve projelerin satın
alma süreçleri başlamıştır.
Ayrıca A-B Holünün Uzatılması ve Yeni
Vinç Temini Projesi, 3. Kok Bataryası
Modernizasyonu Projesi, Vakum Altında Gaz
Giderme Tesisi Projelerinde mühendislik,
ekipman imalatları ve saha faaliyetlerine
başlanmıştır.
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2019 yılında uzun ve
yassı ürün gruplarında
sırası ile 12 ve 25
yeni ürün kalitesi
geliştirilmiş; uzun
ürünlerde 305, yassı
ürünlerde 216 ürün
kalitesine ulaşılmıştır.

Ar-Ge Çalışmaları
İsdemir’in bağlı olduğu OYAK Maden Metalürji
Grubu’nda hizmet veren Ar-Ge Merkezi, 26
Ağustos 2014’te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
onayı almış ve faaliyetlerine başarıyla devam
etmektedir.
Atıkların bertaraf edilmesi ve maliyet
düşürmeye yönelik ham madde projeleri;
proses iyileştirmeye yönelik demir üretim,
çelik üretim projeleri, sıcak ürün ve proses
geliştirme projeleri devam etmektedir. Kok
üretiminde, yenilenebilir alternatif ham
madde kaynağı olarak biyokütle kullanımı
ile karbon salımı azaltımı ve maliyet avantajı
sağlanması hedefi doğrultusunda deneysel
faaliyetler yürütülmüştür. Atık ürünlerin geri
kazanımına yönelik çalışmalar yürüten Şirket,
bu malzemelerin paletlenmesi, briketlenmesi
ve kullanımını sınırlayan empüritelerin
uzaklaştırılarak üretime yeniden
kazandırılması çalışmalarına odaklanmıştır.
Çelik üretim prosesleri iyileştirme ve
geliştirme çalışmaları kapsamında, lastik
takviye çeliklerinde ve otomat çeliği
kalitesinde sıvı çelik üretimiyle ilgili olarak
çalışmalar başlatılmıştır.
Yassı kalitelerde otomotive yönelik olarak
DP600 kalite geliştirme çalışmaları
tamamlanmış; sürdürülebilirlik çalışmaları ise
devam etmektedir. Uzun ürünlerde Şirket’in
ürün gamında bulunmayan lastik takviye çeliği
(tyre cord) ve 11SMn30 kalite otomat çeliği
denemelerinde olumlu sonuçlar alınmıştır.
Bu bağlamda doğrulama çalışmaları ise
devam etmektedir. Gazaltı kaynak teli
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üretimine yönelik SG2/SG3 kalite kangallarda
sürdürülebilirlik çalışmaları devam ederken,
PC wire/halat imalatına yönelik yüksek
karbonlu SAE 1080 kalite kangallarda maliyet
tasarrufu çalışmalarından olumlu sonuçlar
alınmış olup doğrulama çalışmaları devam
etmektedir. Topuk teli (bead wire) ve patentli
ince tellik kalite kangal geliştirme çalışmaları
planlanmaktadır.
2019 yılında uzun ve yassı ürün gruplarında
sırası ile 12 ve 25 yeni ürün kalitesi geliştirilmiş;
uzun ürünlerde 305, yassı ürünlerde 216 ürün
kalitesine ulaşılmıştır.
2019 yılında biri Erdemir Ar-Ge Direktörlüğü
ile ortak olmak üzere beş patent/faydalı
model başvurusu gerçekleştirilmiştir. Bu
başvuruların üçü patent ikisi faydalı modeldir.
2019 yılında yapılan başvurular ile beraber
toplam başvuru sayısı 17’ye ulaşmış; üç
patent ve bir faydalı model başvurusu tescile
bağlanmıştır.
OPEX Faaliyetleri
OYAK Maden Metalürji Grubu’nda çalışanların
katılımı ve katkıları, sürekli gelişmeyi mümkün
kılmaktadır. Çalışanların bilgi birikimleri,
deneyimleri, yeni fikirleri, kaizenler, öneri
sistemleri, istatistiksel veri analizi ve deney
tasarımları kurgulanarak gerçekleştirilen
operasyonel mükemmellik projeleriyle
değere dönüşmektedir. Çalışanlar bu
sistem ve projeler aracılığıyla iş sağlığı ve
güvenliği, çevre, müşteri memnuniyeti, kalite
ve operasyonel faaliyetlerde iyileştirme
ve maliyet tasarrufu elde edilmesini
sağlamaktadır.

İSKENDERUN
DEMİR VE
ÇELİK A.Ş.

İsdemir’de çalışanlar, öneri sistemleri
kapsamında iş sağlığı ve güvenliğinden çevre
performansına, müşteri memnuniyetinden
iş süreçlerini kolaylaştırmaya ve enerji
tasarrufuna kadar gördükleri iyileştirme
fırsatlarını 2019 yılında da paylaşmıştır.

2019 yılında
İsdemir’de 40.306
adet öneri verilmiş;
bunlardan 14.490 adet
öneri uygulanmıştır.

Daha düşük maliyetle üretim, ekipman
ömrünün uzatılması, enerji tasarrufu, ham
madde optimizasyonu, ürün kalitesinin
geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen OPEX
Projelerine 2019 yılında da devam edilmiştir.
2019’da tamamlanan OPEX projelerinden
İsdemir’de 10,3 milyon ABD Doları getiri
elde edilmesi beklenmektedir. İsdemir’de
operasyonel mükemmellik projelerini
yaygınlaştırmak için MiniTab® programı
destekli İstatistiksel Veri Analizi (İVA), Deney
Tasarımı (DoE), Yöneticiler İçin İstatistiksel
Modelleme (YİME), Ölçüm Sistemleri Analizi
(MSA) eğitimleri sürdürülmüş; bu çerçevede,
2019 yılında İsdemir’de 54 çalışana eğitim
verilmiştir.

Aylık ücretli
çalışanların
oryantasyon programı
kapsamında
41 çalışana katılım
araçları eğitimi
verilmiştir.

İsdemir’de çalışanlar, öneri sistemleri
kapsamında iş sağlığı ve güvenliğinden çevre
performansına, müşteri memnuniyetinden
iş süreçlerini kolaylaştırmaya ve enerji
tasarrufuna kadar çok geniş bir yelpazede,
gördükleri iyileştirme fırsatlarını 2019 yılında
da paylaşmıştır. 2019 yılında İsdemir’de
40.306 adet öneri verilmiş; bunlardan 14.490
adet öneri uygulanmıştır. Yıl içerisinde kurulan
1.711 kaizenden 1.366 tanesi tamamlanmıştır.
2019 yılında 250 çalışana kaizen eğitimi
verilmiştir. Aylık ücretli çalışanların
oryantasyon programı kapsamında ise 41
çalışana katılım araçları eğitimi verilmiştir.
İsdemir Mükemmellik Modeli
13.07.2017 tarihinde hayata geçirilen İsdemir
Mükemmellik Modeli (İMM) yaklaşımı,
“İnsanı ve Çevreyi Koruyarak Finansal Değeri
Maksimize Eder” sloganı ile İsdemir’ in
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geçmişten gelen entelektüel bilgi birikimini
kullanarak, çalışanların tamamının katılımı
ile daima en iyisini arayan bir kurum kültürü
oluşturarak, rekabetin önünde yer almayı
hedeflemektedir.
Bunun için temel değerler;
• İnsana ve çevreye zarar vermeden üretim
yapmak,
• Operasyonel süreçlerde, her zaman daha
iyinin arayışında olmak ve iyi uygulamaları
hızla hayata geçirmek,
• Operasyon için gerekli tüm kaynakları en
verimli şekilde kullanmak ve geliştirmek,
• Yenilikçi yaklaşım, süreç ve uygulamalar ile
ilave katma değer yaratmak,
• Her çalışanın başarıya katılımını sağlamak,
• Vizyon, misyon, politikalar, değerlerimiz,
Şirket fonksiyonlarını, performans
kriterlerini ve hedeflerini tüm çalışanlara
indirgeyerek, sürekli iyileştirme kültürünü
benimsemek, sürdürülebilir başarı
sağlamak için daima en iyisini arayan bir
kurum kültürü oluşturmaktır.
İsdemir Mükemmellik Modeli dokuz fonksiyon
grubundan oluşmaktadır:
• Toplam Güvenli Üretim,
• Toplam Verimli Üretim,
• Etkin Maliyet Yönetimi,
• Etkin Tedarik Yönetimi,
• İnsan Kaynakları,
• Verimli Enerji Yönetimi,
• Yatırımlar,
• Paydaşlar,
• Yenilikçi Yaklaşımlar.
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2018 yılı sonlarına
doğru uygulamaya
alınan cüruf
optimizasyonu
projesinde cüruf
miktarı %37 azaltılmış;
üretim %1,5 artırılmış
ve 2019’da hedeflenen
sonuçlar alınarak
sürdürülebilirlik
koşulları belirlenmiştir.

Modeldeki her bir fonksiyon grubu; fonksiyon
sahibi, fonksiyon lideri, ekipleri ve ünite
timlerinden oluşmaktadır. Her bir fonksiyonun
amaçları doğrultusunda performans kriterleri
ile hedeflerine ulaşmak için aylık ücretli ve
saat ücretli çalışanlardan oluşan proje bazlı
ve süreli timler, görevlerini tamamladıktan
sonra dağılmaktadırlar. Böylece çalışanlar
uzman oldukları konuda kendi birimi dışında
da projelerde çalışarak uzmanlık derinliğini
artırmakta; kuruma artı değer yaratmaktadır.
Bu kapsamda 2019 yılına kadar kurulan 3.463
adet projeden 1.531 adedi tamamlanmış;
toplam 4.716 çalışan İMM timlerinde yer
almıştır. Tamamlanan projelerden 171,5
milyon ABD Doları getiri elde edilmesi
öngörülmektedir.
İsdemir’de 2017 yılında uygulanmaya başlayan
İsdemir Mükemmellik Modeli, 15 Ağustos 2018
tarihinde Erdemir ile paylaşılarak Erdemir’de
de uygulanmaya başlanmıştır.
Verimlilik Artırıcı Projeler
2019 yılında, çelik üretim proseslerinde
kullanılan sarf malzemelerinin azaltılmasına
yönelik verimlilik odaklı yeni Ar-Ge projeleri
ile proses verimliliğinin ve çelik temizliğinin
artırılması hedeflenmiştir.
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2018 yılı sonlarına doğru uygulamaya alınan
cüruf optimizasyonu projesinde cüruf
miktarı %37 azaltılmış; üretim %1,5 artırılmış
ve 2019’da hedeflenen sonuçlar alınarak
sürdürülebilirlik koşulları belirlenmiştir.
İSO 500’de 7’nci
İSO 500 listesinde 2018 yılı sonuçları baz
alınarak üretimden satışlar kriterine göre 7’nci
sırada yer alan İsdemir 2018 Vergilendirme
Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk
100 Sıralaması’nda ise 6’ncı olmuştur.
BIST Kodu
ISDMR.IS
Kalite Yönetim Sistemi
İsdemir; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim
Sistemi, TS EN ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001:2013
Enerji Yönetim Sistemi, ISO 17025, IATF 16949
Kalite Yönetim Sistemi (Otomotiv), ISO 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO/IEC
17025:2017 Laboratuvar Yeterlilik Belgesi
ve TS EN 10025-1 Fabrika Üretim Kontrol
Belgesi’ne sahiptir.
İştirakleri
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.

İSDEMIR LINDE
GAZ ORTAKLIĞI A.Ş.

İsdemir Linde Gaz
Ortaklığı A.Ş. endüstriyel
gaz üretimi ve satışı
yapmaktadır.

KURULUŞ YILI

2016

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2016

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%50

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin
üretimini desteklemek, ihtiyacı
olan ilave endüstriyel gaz ihtiyacını
karşılamak, etkin ve verimli bir
yönetimle maliyetleri azaltmak
amacıyla yeni bir hava ayrıştırma tesisi
olarak kurulan İsdemir Linde Gaz
Ortaklığı A.Ş. %50-%50 oranda bir
ortaklık yapısına sahiptir. Bu kapsamda
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. fabrika
sahası içerisinde 8. Hava Ayrıştırma
Tesisi 12 Ocak 2018 tarihinde test
üretimleri tamamlanarak devreye
alınmıştır. Tesis, 27 bin Nm3/saat gaz
oksijen, 25.500 Nm3/saat gaz azot,
300 Nm3/saat sıvı azot ve 790 Nm3/
saat sıvı argon kapasitesine sahiptir.

FAALİYET KONUSU
Endüstriyel Gaz
Üretimi ve Satışı
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ERDEMİR MADENCİLİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Erdemir Maden, sahip olduğu maden
sahalarında pelet, ara ürün, pelet keki,
manyetit, parça ve toz demir cevheri
üretimi gerçekleştirmektedir.

KURULUŞ YILI

1938

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2006

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%90,00
FAALİYET KONUSU
Demir cevheri
madenciliği ve
peletleme
İNTERNET ADRESI
www.erdemirmaden.com.tr

Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(Erdemir Maden), 1938 yılında demir cevheri
üretmek amacıyla kurulmuş ve 2004 yılında
Erdemir tarafından özelleştirme kapsamında
satın alınmıştır.
2006 yılında OYAK Grup Şirketleri arasına
katılan Erdemir Maden, sahip olduğu maden
sahalarında pelet, ara ürün, pelet keki,
manyetit, parça ve toz demir cevheri üretimi
gerçekleştirmektedir.
Türkiye’nin En Büyük Demir Cevheri Üreticisi
Erdemir Maden, Sivas Divriği’de bulunan
konsantrasyon ve Türkiye’nin tek pelet
tesisinin yanı sıra dokuz adet demir, bir adet
kömür ve bir adet manganez sahası olmak
üzere toplam 11 maden sahası ile Türkiye’nin
en büyük demir madeni sahibi ve üreticisidir.
Şirket’in ruhsatlı alanlardaki demir madeni
rezervi, Türkiye’nin işletilebilir demir madeni
rezervinin %21’ini oluşturmaktadır.
Türkiye’nin ilk ve tek demir cevheri peletleme
tesisine sahip olan Erdemir Maden,
Türkiye demir cevheri üretiminin %33’ünü
gerçekleştirmekte ve Türkiye’nin demirli
ham madde ihtiyacının %12’sini tek başına
karşılamaktadır.
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2019 yılında Erdemir Maden’in entegre demir
çelik tesislerinin pelet ihtiyacında yurt dışı
bağımlılığını azaltmak amacıyla Hasançelebi
Demir Cevheri Zenginleştirme ve Peletleme
Tesisi Projesi kapsamında kamulaştırma
çalışmalarına devam edilmiştir.
Erdemir Maden, Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü’ne ait Alacaağzı Kömür
Sahası’nın işletme hakkını 2049 yılına
kadar devralmak üzere Ekim 2018’de devir
sözleşmesi imzalamış; 21 Mayıs 2019 tarihinde
ise ruhsat devrini almıştır. Sahada 2019 yılı
içerisinde rezerv tespitine yönelik sondaj
çalışmaları yapılmıştır.
Erdemir Maden, üretimden satışlar kriterine
göre 2018 yılı sonuçları baz alınarak
hazırlanan İSO 500 listesinde 247’nci sırada
yer almaktadır.
Kalite Yönetim Sistemi
OHSAS 18001

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ
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ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ersem, Türkiye’nin en büyük çelik servis
merkezi olmanın yanı sıra sahip olduğu
ekipman ve donanımlar ile de Türkiye’nin bu
alandaki en modern tesisi konumundadır.

KURULUŞ YILI

2001

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2006

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%100

FAALİYET KONUSU
Her türlü demir çelik
mamulleri kesme,
dilme, biçimlendirme
ve depolama işlemleri

Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic.
A.Ş. (Ersem), 2001 yılında kurulmuş ve 2002
yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde
faaliyete geçmiştir. 2006 yılında OYAK Grup
Şirketleri arasına katılmıştır.
Türkiye’nin En Büyük Çelik Servis Merkezi
Ersem’in Gebze, Ereğli, İskenderun ve Manisa
tesisleri, yıllık toplam 1,95 milyon ton dilme ve
boy kesme kapasiteyle otomotiv, beyaz eşya,
panel-radyatör, ambalaj, elektronik, makina
imalatı, boru-profil, ısıtma-soğutma, tarım,
dağıtım gibi pek çok sektörün ebatlanmış
yassı çelik ihtiyacını karşılamaktadır.
Ersem Türkiye’nin en büyük çelik servis
merkezi olmanın yanı sıra sahip olduğu
ekipman ve donanımlar ile de Türkiye’nin bu
alandaki en modern tesisi konumundadır.
Ersem, İSO 500 sıralamasında üretimden
satışlar kriterine göre 67’nci sırada yer
almaktadır.

İNTERNET ADRESI
www.ersem.com.tr
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Projeler
2019 yılında İSG Çatı Modeli Projesi ile
Altın Eldiven, dört öneri ile Altın Öneri
yarışmalarına katılım sağlayan Ersem, kazaları
önlemek ve çalışanların algısını sürekli en üst
seviyede tutmak için HEDEF 12 SIFIR KAZA
modelini uygulamaya almıştır.
Kaizen
2019 yılında verimlilik ve süreç odaklı 102
adet kaizen projesi, çalışanların katılımı ile
tamamlanarak verimlilik artışı ve süreçlerde
iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, IATF 16949, ISO/IEC 27001
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ERDEMİR MÜHENDİSLİK YÖNETİM VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Erdemir Mühendislik, OYAK Maden Metalürji
Grubu’na ait üretim tesislerine yatırım,
mühendislik ve proje yönetimi hizmetleri
sunmaktadır.

KURULUŞ YILI

2001

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2006

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%100

FAALİYET KONUSU
Mühendislik ve
danışmanlık
hizmetleri
İNTERNET ADRESI

Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık
A.Ş. (Erdemir Mühendislik), 2001 yılında
kurulmuş; 2006 yılında OYAK Grubu’na
katılmıştır. OYAK Maden Metalürji Grubu’na
ait üretim tesislerine yatırım, mühendislik ve
proje yönetimi hizmetleri sunmaktadır.
OYAK Maden Metalürji Grubu’nun yatırım
projelerinde; fizibilite çalışmalarından tesisin
devreye alınmasına kadar geçen süreçte
proje yönetimi, tasarım, satın alma, sözleşme
yönetimi ve süpervizörlük hizmeti sunan
Erdemir Mühendislik, teknolojik gelişmeleri
yakından takip etmektedir. Şirket, yatırım
projelerine konu olan tesislerin kurulumunda
verimlilik, enerji tasarrufu ve minimum
çevresel etkiyi ön planda tutmaktadır.
Sürekli Gelişim Stratejisi
OYAK Maden Metalürji Grubu, modern
tesislere sahip, rekabet edebilir ürünler
yaratan entegre demir çelik tesislerindeki
yatırım faaliyetlerine, sürekli gelişim stratejisi
ile 2019 yılında da devam etmiştir.

www.mühendislikerdemir.com.tr
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2019 yılı içerisinde Erdemir ve İsdemir’de
devam eden yatırım proje sayısı 28’dir.
Bu projelerden beşi 2019 yılı içerisinde
başlatılmış; dördü ise 2019 yılı içerisinde
tamamlanmıştır.
Erdemir Mühendislik, Erdemir’de 2. Sürekli
Galvanizleme Hattı, 2. Soğuk Haddehane
Asitleme-Tandem Hattı’nda (CPL-TCM)
Ürün Çeşidi ve Kapasite Artırma ve Yeni Kıyı
Koruma Yapısı projelerini tamamlamıştır.
Şirket, İsdemir’de ise Elektrikli İstasyon
Toz Tutma ve Su Soğutma Sistemi
Modernizasyonu projelerini tamamlamıştır.
Erdemir Yeni Sinter Projesi, Erdemir 4.
Kok Bataryası Yapımı ve Tali Ürün Tesisleri
Modernizasyonu, Erdemir Çelikhane İkincil
Toz Toplama Sistemi Kapasite Artırma Projesi,
Erdemir 1. Slab Fırını Modernizasyonu Projesi,
İsdemir Yeni Sinter Fabrikası Projesi ve
İsdemir 1. Yüksek Fırın Tepe Basıncı Türbini
(TRT) Projesi için Yönetim Kurulu onayı alınmış
ve projelerin satın alma süreçleri başlamıştır.
Ayrıca, Erdemir Yeni Geniş ve Muayene
Ayıklama Hattı Projesi, İsdemir A-B Holünün
Uzatılması ve Yeni Vinç Temini Projesi, İsdemir
3. Kok Bataryası Modernizasyonu Projesi,
İsdemir Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi
Projesi’nde Yönetim Kurulu onayı alınmış
ve projelerin teknoloji tedariği için satın
alma süreçleri tamamlanarak, mühendislik,
ekipman imalatları ve saha faaliyetlerine
başlanmıştır.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ
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ERDEMİR ROMANIA SRL

Erdemir Romanya, 2019 yılında,
“Metalürji Sektöründe 1 Numara”
ödülünü almıştır.

KURULUŞ YILI

2002
OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2006

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%100

FAALİYET KONUSU
Elektrik çeliği üretim
ve satışı
İNTERNET ADRESI
www.erdemir.ro

OYAK Maden Metalürji Grubu tarafından
Romanya’nın Targovişte kentinde kurulan
Erdemir Romania SRL (Erdemir Romanya),
2002 yılında Romanya’daki özelleştirme
ihalesiyle silisyumlu yassı çelik üreten
Laminorul De Benzi Electrotehnice (LBE)
tesisini satın almıştır.
2006 yılında OYAK Grup Şirketleri arasına
katılan Şirket, tüm elektro-teknik uygulama,
elektrikli motor, güç transformatörü ve
jeneratör imalat endüstrilerinin ana girdisi
olan taneciği yönlendirilmemiş elektrik
çeliği üretmekte; Türkiye ve Romanya’nın
yanı sıra pek çok ülkeye de ihracat
gerçekleştirmektedir.

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

Erdemir Romanya 2019 yılında, Ticaret Odası
tarafından Dambovita eyaletinde verilen
“Metalürji Sektöründe 1 Numara” ödülünü
almıştır.
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001

ERDEMİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

KURULUŞ YILI

2019

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2019

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%100

FAALİYET KONUSU
Yenilenebilir enerji
üretimi

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin
%100 sermayesi ile yenilenebilir enerji üretimi
amacıyla Erdemir Enerji Üretim A.Ş. unvanıyla
yeni bir şirket kurulmuş ve 03 Ocak 2019 tarih
9737 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde
yeni şirket kuruluşu ilan edilmiştir.

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

Erdemir Enerji Üretim A.Ş., yenilenebilir
enerji üretimi amacıyla kurulmuştur.

OYAK Çimento Beton
Kağıt Grubu, faaliyet
gösterdiği ülkelerde pazar
lideri konumunda yer
almaktadır.
Türkiye, Portekiz, Cape Verde, Fildişi Sahili
ve Romanya’da faaliyet göstermekte olan
OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu, faaliyet
gösterdiği ülkelerde pazar lideri konumunda
yer almaktadır.
Faaliyetlerini Türkiye’nin yedi coğrafi
bölgesinde altı çimento ve bunlara dikey
olarak entegre beton, kağıt ve enerji şirketleri
vasıtasıyla sürdüren OYAK Çimento Beton
Kağıt Grubu, sahip olduğu üretim kapasitesi
ve pazardan aldığı pay ile Türkiye çimento
endüstrisinin en güçlü tedarikçisidir.
OYAK Çimento Beton
Kağıt Grubu,
17,8 milyon ton klinker
kapasitesine sahiptir.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
(TÇMB)’nin 2019 yıl sonu beklentisine göre
çimento tüketiminde geçen yılın aynı
dönemine göre %30 azalış beklenmektedir.
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) verilerine
göre ise 2019 yılında inşaat sektöründe
yaşanan daralmaya paralel olarak resmi
olmayan rakamlara göre 60 milyon m3 üretim
değerine ulaşılması beklenmektedir.
Adana Çimento ve Mardin Çimento’nun
%20’şer hissesine sahip olduğu OYAK Grup
Şirketlerinden OMSAN Lojistik A.Ş.’nin
hisselerinin tamamı 107.740.000 TL bedel
karşılığında Ordu Yardımlaşma Kurumu’na
12 Nisan 2019 tarihinde satılmıştır.
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Yurt Dışı Açılımı
OYAK Çimento, Türkiye çimento sektöründe
bir ilki gerçekleştirerek Avrupa’nın en büyük
çimento markalarından CIMPOR’un Portekiz
ve Cape Verde operasyonlarını 17 Ocak 2019
tarihinde satın almıştır.
Gerçekleştirdiği yatırım hamleleriyle özellikle
yurt dışındaki üretim kapasitesini artıran
OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu 2020
yılında da bölgesel güç olmaktan öte dünya
ölçeğinde global oyuncu olma yolunda
stratejik kararlar almaya devam edecektir.
OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu,
kuracağı güçlü ve global organizasyon ve
gerçekleştireceği entegrasyon sayesinde
önümüzdeki dönemde uluslararası alandaki
konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Bir Bakışta Çimento Beton Kağıt Grubu:
• Yurt içi ve yurt dışı dâhil toplam 17,8 milyon
ton klinker kapasitesine sahiptir.
• Yurt içi ve yurt dışı dâhil toplam 32,6 milyon
ton çimento kapasitesine sahiptir.
• 2019 yılında atık ısıdan yaklaşık 65.270 MWh
ve güneş enerjisinden 2.543 MWh elektrik
enerjisi üretmiştir.
• Türkiye genelinde Akdeniz, Marmara,
Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerini
kapsayan geniş bir coğrafyada 39
adet hazır beton tesisinde üretim
gerçekleştirmektedir.
• Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan
Çimento, Ünye Çimento ve Mardin
Çimento şirketleri Borsa İstanbul’da işlem
görmektedir.
• Adana Çimento, Bolu Çimento ve OYAK
Beton şirketleri İSO 500 listesinde, Aslan
Çimento, Denizli Çimento ve Mardin
Çimento şirketleri ise İSO İkinci 500
listesinde yer almıştır.

OYAK Çimento A.Ş.

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.

Aslan Çimento A.Ş.

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş.

OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Cimpor Portugal Cabo Verde Operations SGPS S.A.

OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.
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Bolu Çimento Sanayi A.Ş.

OYAK ÇİMENTO A.Ş.

2018 yılında OYKA
hisseleri bölünme
yoluyla OYAK Selülöz ve
Kağıt Fabrikaları A.Ş.’ye
devredilmiştir.
KURULUŞ YILI

2015

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2015

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%60

FAALİYET KONUSU
Çimento, hazır beton
ve kağıt sektörlerinde
yatırım yapmak.

OYAK’ın çimento ve buna bağlı sektörlerde
faaliyet gösteren Grup Şirketlerini tek
çatı altında toplamak amacı ile 2015 yılı
Kasım ayında kurulan Şirket, 3 Aralık 2015
tarihinde OYAK Çimento Şirketleri ile
birlikte OYKA’nın OYAK’a ait olan hisselerini
devir almıştır. Şirket 2018 yılında OYKA
hisselerini bölünme yoluyla OYAK Selülöz
ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.’ye devretmiştir.
İştirakleri
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Aslan Çimento A.Ş.
Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Denizli Çimento San. T.A.Ş.
OYAK Çimento Enerji San. ve Tic. A.Ş.
Cimpor Cote D’ivoire

İNTERNET ADRESI
www.oyakcimento.com
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ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

Ham madde sürdürülebilirliği
kapsamında, 2019 yılında
Adana Misis bölgesinde
iki adet yeni kalker sahası
alınmıştır.
KURULUŞ YILI

1954

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

1963

OYAK ÇIMENTO A.Ş.’NIN
PAYI(1)

%65,2

FAALİYET KONUSU
Çimento ve klinker
üretim ve satışı
İNTERNET ADRESI
www.adanacimento.com.tr

OYAK Çimento’nun payı,
Şirket’in KAP künyesindeki
OYAK/OYAK Grup Şirketi’nin
sermayedeki payı olarak
verilmiştir.

(1)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (Adana
Çimento), Çukurova Bölgesi’nin imar
çalışmalarında çimento ihtiyacını karşılamak
üzere 1954 yılında kurulmuş ve 1957 yılında
faaliyete geçmiştir. OYAK’ın 1963 yılında
Şirket’e iştirak etmesiyle unvanı 1986 yılında
Adana Çimento Sanayii olarak değiştirilmiş ve
hisseleri 1991 yılından itibaren borsada işlem
görmeye başlamıştır.
Adana Çimento, Akdeniz Bölgesi ve KKTC’de
bulunan iştirakleriyle yıllık 2 milyon ton gri ve
1 milyon ton beyaz klinker; 5,5 milyon tonluk
gri çimento, beyaz çimento ve cüruf öğütme
kapasitesine sahip bulunmaktadır. Şirket’in
biri İskenderun Payas bölgesinde çimento
üretim tesisi, diğeri ise İSDEMİR içerisinde
olmak üzere iki adet öğütme ve paketleme
tesisi bulunmaktadır.
2019 yılında açıklanan İSO 500 listesinde
üretimden satışlar kriterine göre 353’üncü
sırada yer almaktadır.
Adana Çimento faaliyet gösterdiği bölgede
istihdam, büyüme ve ekonomik değer
yaratmanın yanı sıra çevresel, kültürel ve
sanatsal bir anlayış ile yaşam kalitesinin
yükseltilerek daha güvenli toplumların
oluşması adına sosyal sorumluluk
çalışmalarına katılmaktadır.
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Toplumsal sorunlara daha katılımcı bir tutum
geliştirmek amacıyla kan bağışının önemine
dair farkındalık yaratılması ve özellikle
gelişmiş ülkelerde düzenli olarak sürdürülen
gönüllü kan bağışçısı uygulamasının
ülkemizde de yaygınlaştırılmasını sağlamak
amacıyla Kızılay ile kan bağışı kampanyaları
düzenlenmektedir.
Her yıl düzenli olarak yapılan ağaç dikme
etkinliklerine 2019 yılında da devam
edilmiştir. Özellikle CO2 emme oranı yüksek
ve daha fazla O2 verme özelliği olan ağaç
tipleri tercih edilerek 796 adet ağaç dikimi
gerçekleştirilmiştir.
Ham madde sürdürülebilirliği kapsamında,
2019 yılında Adana Misis bölgesinde iki
adet yeni kalker sahası alınmış; sahaların
ruhsatlandırma çalışmaları ise devam
etmektedir.
Çeşitli verimlilik projeleri ile 2019 yılı içinde
elde edilen enerji tasarruf miktarı 13.775 ton
CO2’ye eşdeğerde olmak üzere 26.377.437 kW
saat olarak gerçekleştirilmiştir.
Ürünlerin çevresel etkilerini azaltmak
amacıyla yüksek fırın cürufu, uçucu kül,
sentetik alçı ve taban külü başta olmak üzere
pek çok proses yan ürünü ya da atığının
çimento üretim prosesinde alternatif ham
madde olarak değerlendirilmesi ile hem
birincil kaynak kullanımının azaltılması hem
de ilgili atıkların olumsuz çevresel etkilerinin
giderilmesi yönünde katkı sağlanmaktadır.
BIST Kodu
ADANA.IS, ADBGR.IS, ADNAC.IS
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001
İştirakleri
Adana Çimento San. ve Tic. Ltd.
Adana Çimento Free Port Ltd.
OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Bolu Çimento, merkezi Bolu’da olmak
üzere, Ankara ve Ereğli’deki şubeleri ile
toplamda 2,5 milyon ton klinker üretim
kapasitesine sahiptir.

KURULUŞ YILI

1968

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

1969

OYAK ÇIMENTO A.Ş.’NIN
PAYI(1)

%49,99
FAALİYET KONUSU
Çimento ve klinker
üretim ve satışı

İNTERNET ADRESI
www.bolucimento.com.tr

OYAK Çimento’nun payı,
Şirket’in KAP künyesindeki
OYAK/OYAK Grup Şirketi’nin
sermayedeki payı olarak
verilmiştir.

(1)

Bolu Çimento Sanayii A.Ş. (Bolu Çimento),
Bolu Ticaret Odası’nın teşvikiyle Bolu ilinin
çimento ihtiyacını karşılamak üzere 1968
yılında kurulmuştur. 1969 yılında Şirket’e
%25 oranında iştirak eden OYAK’ın payı
1990 yılında %50’ye yaklaşmıştır. Kuruluş
prosedürü tamamlanan fabrikanın 26
Eylül 1969 tarihinde temeli atılarak inşaat
çalışmaları başlatılmıştır. 1973 tarihinde
montajı tamamlanarak deneme üretimlerine
geçen fabrika, 1 Haziran 1974 tarihinde
işletmeye açılmıştır.

Bolu Çimento, 2019 yılı Mayıs ayında açıklanan
İSO 500 listesinde üretimden satışlar kriterine
göre 401’inci sırada yer almaktadır.

Türkiye’nin en önemli çimento üreticileri
arasında bulunan Bolu Çimento, merkezi
Bolu’da olmak üzere, Ankara ve Ereğli’deki
şubeleri ile toplamda 2,5 milyon ton klinker;
5,25 milyon ton çimento ve cüruf öğütme
kapasitesine sahiptir.

BIST Kodu
BOLUC.IS

Bolu Çimento, Marmaray gibi çok uzun
ömürlü yapılar için tasarlanmış özel üretim
çimentolar ve sondaj kuyuları için Amerikan
Petrol Enstitüsü lisanslı API kuyu çimentosu
dâhil olmak üzere dokuz farklı çeşit çimento
ve öğütülmüş yüksek fırın cürufu ile inşaat
sektörüne katkı sağlamaktadır.

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

Çevreye Katkı
Çevreye karşı olan sorumluluğunun
bilinciyle hareket eden Bolu Çimento’nun
gerçekleştirdiği ağaçlandırma faaliyetleri
kapsamında 1998-2019 yılları arasında
dikilen ağaç sayısı 250 bine ulaşmıştır. Dikilen
ağaçların düzenli bakımı Şirket tarafından
sağlanmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001,
ISO/IEC 27001 API Spec Q1 (API Kalite Yönetim
Sistemi), API Spec 10A (API Monogram
Sertifikası), EN 197-1 ve EN 15167-1
İştirakleri
OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön
planda tutan Aslan Çimento, ürün kalite
sürekliliğini korumuştur.

KURULUŞ YILI

1910

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2009

OYAK ÇIMENTO A.Ş.’NIN
PAYI(1)

%96,67
FAALİYET KONUSU
Çimento ve klinker
üretim ve satışı

İNTERNET ADRESI
www.aslancimento.com.tr

OYAK Çimento’nun payı,
Şirket’in KAP künyesindeki
OYAK/OYAK Grup Şirketi’nin
sermayedeki payı olarak
verilmiştir.

(1)

Türkiye’nin ilk çimento fabrikası olan Aslan
Çimento A.Ş. (Aslan Çimento), 20 Aralık
1910 tarihinde Memalik-i Osmaniye’de Sun’i
Çimento ve Hidrolik Kireç İmalına Mahsus
Arslan Osmanlı Anonim Şirketi unvanıyla
kurulmuştur. OYAK, 2009 yılı Aralık ayında
Fransız Lafarge Grubu’na ait olan Aslan
Çimento hisselerini satın alarak Şirket’in tek
hissedarı olmuştur.
1,8 milyon ton klinker ve 3,3 milyon ton
çimento üretim kapasitesine sahip olan
Şirket’in ihracat ve ithalat işlemleri için
kullanılan yıllık 2 milyon ton elleçleme
kapasitesine sahip bir limanı bulunmaktadır.
2019 yılı şirket genel teknik performansları
açısından başarılı bir dönem olmuştur.
Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda
tutan Aslan Çimento, ürün kalite sürekliliğini
korumuştur.
Aslan Çimento’da inovasyon ve ürün
geliştirme faaliyetleri kapsamında geçmişten
gelen kültürle çalışmalar devam etmektedir.
Kalite sürekliliği, müşteri memnuniyeti,
çevresel sürdürülebilirlik ve maliyet azaltma
hedefleri tüm çalışmalarda ön planda
tutulmaktadır.
Yüksek kalite beklentisi olan pazarda, CEM I
42,5 çimentosu yerine katkılı çimento satışının
müşteri memnuniyeti sağlanarak devam

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

ettirilmesi ve katkı oranlarının artırılması
konusunda sürekli çalışmalar yapılmaktadır.
2019 yılında çimento satışının yaklaşık %97’si
katkılı çimento ile müşteri memnuniyeti
sağlanarak gerçekleştirilmiştir.
Aslan Çimento, yapılan Ar-Ge çalışmaları
sonucu müşteri ihtiyaç ve beklentilerine
uygun olarak CEMENTUM ve POWERCEM
markalı ürünleriyle sektörüne öncülük
etmektedir. Şirket bu sayede çevresel
sürdürülebilirliğe ve beton durabilitesine de
katkı sağlamaktadır.
2019 yılı Temmuz ayında açıklanan İkinci İSO
500 sıralamasında Aslan Çimento, üretimden
satış kriterlerine göre 123’üncü sırada yer
almaktadır.
Enerji Tasarrufu
Yıl içerisinde enerji maliyetlerinin azaltılması
yönünde aksiyonlar almaya devam eden Aslan
Çimento, alternatif yakıt yer değişim oranı ile
ilgili çalışmalar yürütmüş; atıktan türetilmiş
yakıt hazırlama tesisi performansında önemli
iyileştirmeler sağlamıştır.
BIST Kodu
ASLAN.IS
İştirakleri
OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ünye Çimento, 2019 yılı açıklanan
İSO İkinci 500 listesinde 185’inci
sırada yer almıştır.

KURULUŞ YILI

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ünye
Çimento) 1969 yılında OYAK’ın %40 iştiraki
ile kurulmuş; 1974 yılında Ordu’nun Ünye
ilçesinde faaliyete geçmiştir.

Ünye Çimento, çalışan ve çalışan yakınları için
2019 yılında, Medical Park Hastanesi Uzman
Doktoru tarafından verilen Meme Kanseri
Farkındalık Semineri’ni gerçekleştirmiştir.

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

Çeşitli tiplerde gri çimento ve klinker üretimi
yapan ve 1,6 milyon ton klinker; 2,75 milyon
ton çimento üretim kapasitesine sahip
olan Ünye Çimento’nun, Rize/Çayeli’nde
bir ihracat limanı ve dolum/paketleme
tesisi bulunmaktadır. Şirket Romanya’daki
iştiraki aracılığıyla çimento mamullerinin
ihracat ve satışını, dökme ve ambalajlı olarak
gerçekleştirmektedir.

2019 yılında revir ünitesinin ve İSG
yetkililerinin koordinatörlüğünde uzman
doktorlar tarafından tüm çalışanlara
sigarayı bırakmaları için bilinçlendirme
semineri gerçekleştiren Ünye Çimento,
karbonmonoksit ölçüm cihazı ile ölçümler
yapmıştır.

1969
1969

OYAK ÇIMENTO A.Ş.’NIN
PAYI(1)

%51,33
FAALİYET KONUSU
Çimento-klinker
üretim ve satışı

Ünye Çimento, 2019 yılı açıklanan İSO İkinci
500 listesinde 185’inci sırada yer almıştır.

İNTERNET ADRESI
www.unyecimento.com.tr

Çevreye ve Topluma Katkı
Faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza
indirmek amacıyla yatırımlarına devam eden
Ünye Çimento, 2018 yılında Atıktan Türetilmiş
Yakıt Hazırlama Tesisi’ni devreye alarak
kömür yerine alternatif yakıtlar yakılması
sayesinde CO2 emisyonunu azaltmıştır.

OYAK Çimento’nun payı,
Şirket’in KAP künyesindeki
OYAK/OYAK Grup Şirketi’nin
sermayedeki payı olarak
verilmiştir.

2019 yılında Ordu Üniversitesi Ünye İBBF ve
İŞKUR ortaklığı ile gerçekleştirilen Kariyer ve
İstihdam Fuarı’na verilen desteklerden ötürü
İŞKUR tarafından Ünye Çimento’ya Teşekkür
Belgesi verilmiştir.

(1)

OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu tarafından
şehit çocukları ve OYAK üyesi olan gazi
yakınlarına yönelik gerçekleştirilen sosyal
sorumluluk projesi kapsamında, Ünye
Çimento tarafından sınavlara hazırlanan
çocuklar için Ankara gezisi, koçluk hazırlık
aşamaları ile tercihler konusunda koçluk
semineri düzenlemiştir. Şirket ayrıca,
Ordu’da bulunan şehit ve gazi çocuklarına
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kapsamında muhtelif hediyeler vermiştir.
BIST Kodu
UNYEC.IS
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001
İştirakleri
Ünye Cem SRL
OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Mardin Çimento 1,85 milyon klinker;
2,7 milyon ton çimento üretim
kapasitesine sahiptir.

KURULUŞ YILI

1969

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

1969

OYAK ÇIMENTO A.Ş.’NIN
PAYI(1)

%54,86
FAALİYET KONUSU
Çimento-klinker
üretim ve satışı

İNTERNET ADRESI
www.mardincimento.com.tr

OYAK Çimento’nun payı,
Şirket’in KAP künyesindeki
OYAK/OYAK Grup Şirketi’nin
sermayedeki payı olarak
verilmiştir.

(1)

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
(Mardin Çimento) 1969 yılında OYAK’ın
%40 iştiraki ile Mardin’de kurulmuştur.
Yapımına 1972 yılında başlanan fabrika,1975
yılında faaliyete geçmiştir. 2015 yılında
OYAK hisselerinin OYAK Çimento’ya devri
sonrasında OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu
şirketleri arasındaki yerini alan Şirket, 1,85
milyon klinker; 2,7 milyon ton çimento üretim
kapasitesine sahiptir.

Çevreye ve Topluma Katkı
Mardin Çimento, kalite ve çevre bilincinin
geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması,
maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin
artırılması amacıyla, ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO
50001 Enerji Yönetim Sistemi, OHSAS 18001
İSG Yönetim Sistemi’nin gereksinimlerini
birlikte karşılayan Entegre Yönetim Sistemi’ni
kurmuştur.

Mardin Çimento, 2019 yılında açıklanan
İSO İkinci 500 listesinde üretimden satışlar
kriterine göre 431’inci sırada yer almıştır.

BIST Kodu
MRDIN.IS
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001,
TS 197-1

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

DENİZLİ ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

Denizli Çimento, 1,65 milyon ton
klinker ve 3 milyon ton çimento üretim
kapasitesine sahiptir.

KURULUŞ YILI

2014

Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. (Denizli
Çimento) 1988 yılında faaliyete geçmiş;
özelleştirmeler sonrasında gerçekleştirdiği
çeşitli ortaklıların ardından 2014 yılında OYAK
tarafından satın alınarak OYAK Çimento Beton
Kağıt Grubu’na katılmıştır. Denizli Çimento ve
iştiraki Modern Beton 7 Mart 2018 tarihinde
Denizli Çimento bünyesinde birleştirilmiştir.
Şirket 1,65 milyon ton klinker ve 3 milyon ton
çimento üretim kapasitesine sahiptir.

OYAK ÇIMENTO A.Ş.’NIN
PAYI

Denizli Çimento 2018 yılında açıklanan
“İSO İkinci 500” listesinde üretimden satışlar
kriterine göre 249’uncu sırada yer almaktadır.

1988

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

%100

FAALİYET KONUSU
Çimento ve klinker
üretim ve satışı

İNTERNET ADRESI
www.denizlicimento.com.tr

Enerji Verimliliği Sağlayan Yatırımlar
Denizli Çimento bünyesinde Ar-Ge Merkezi
kurulması için 24.01.2019 tarihinde Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda
bulunulmuştur. 29.03.2019 ve 03.04.2019
tarihlerinde Ar-Ge Merkezi’nde hakem
denetimleri gerçekleştirilmiş; 08.04.2019
tarihinde Bakanlık’ta yapılan Değerlendirme
ve Denetim Komisyonu toplantısı sonrasında
Denizli Çimento’ya Ar-Ge Merkezi Belgesi
verilmesine komisyon üyelerinin oybirliği ile
karar verilmiştir.

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

İş sağlığı ve güvenliğini tüm faaliyetlerinde
vazgeçilmez olarak gören Denizli Çimento, bu
alandaki risklerini minimize etmeye yönelik
çalışmalarını sürdürmekte; sosyal sorumluluk
anlayışıyla topluma karşı görevlerini özenle
yerine getirmektedir.
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

OYAK Beton, İstanbul Sanayi Odası
tarafından 2018 yılı verilerine göre
hazırlanan İSO 500 sıralamasında
245’inci sırada yer almaktadır.

KURULUŞ YILI

2004
OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2004

OYAK ÇIMENTO A.Ş.’NIN
PAYI

%100

FAALİYET KONUSU
Hazır beton üretim ve
satışı

İNTERNET ADRESI
www.oyakbeton.com.tr

OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OYAK
Beton), OYAK ve OYAK Grubu Çimento
şirketlerinin iştirakiyle 2004 yılında
kurulmuştur. 2010 yılında OYAK Beton’un ana
hissedarı olan OYAK’ın elindeki tüm hisseler,
OYAK Grubu Çimento Beton Kağıt Grubu
şirketleri tarafından devir alınmıştır.

markalaştırılmış beton türleri (Durabet,
Smartbet, Aquabet, Skybet, Repabet,
Porozbet, Izobet) Türkiye’nin mega
projelerinde tercih edilmektedir.

OYAK Beton, İstanbul Sanayi Odası tarafından
2018 yılı verilerine göre hazırlanan İSO 500
sıralamasında 245’inci sırada yer almaktadır.

• Osman Gazi Köprüsü Projesi: DURABET®
PLUS C45 ve DURABET® SELF (SCC) C60
• Avrasya Tüneli-İstanbul Karayolu Boğaz Tüp
Geçişi Projesi: DURABET® PLUS C40
• Marmaray Projesi: DURABET®,DURABET®
PLUS ve SMARTBET® C40
• Spine Tower Projesi: SKYBET® C80
• Çamlıca Cami Projesi: DURABET® C50
• Emaar Square Projesi: SKYBET® C60
• Kahramanmaraş Belediye Binası:
(Tamamı beyaz beton ile dökülen ilk bina)
WHITEBET® C30
• ABD Büyükelçilik Binası: DURABET® C45,
AQUABET® C45 ve SMARTBET® C45
• Adana Devlet Bahçeli Köprüsü: SMARTBET®
C35
• Ankara DSİ Genel Müdürlük Hizmet Binası:
AQUABET® C30
• Ankara Türk Dil Kurumu: AQUABET® C30

Ülke Geneline Yaygın Hizmet Ağı
OYAK Beton, Türkiye genelinde Akdeniz,
Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu’da
olmak üzere altı Bölge Müdürlüğü, 39
Hazır Beton ve iki Agrega Üretim Tesisi ile
müşterilerine hizmet vermektedir.
Türkiye genelinde en yaygın dağıtım ağına
ve en yüksek üretim kapasitesine sahip hazır
beton firmalarından biridir.
Kalite standartlarına uygun her cins ve
sınıf hazır beton üretimi gerçekleştiren
OYAK Beton, betonun hem kalitesi hem de
maliyetini etkileyen agregayı da Marmara
Avrupa ve İç Anadolu bölgelerinde bulunan
tesisleri için kendi bünyesindeki iki agrega
üretim tesisi aracılığıyla temin etmektedir.
OYAK Beton tarafından Ar-Ge çalışmaları
kapsamında farklı kullanım amaçları için
üretilen özel nitelikli ve yüksek kalitedeki
OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

OYAK Beton aşağıdaki projelerde yenilikçi
ürünleriyle çözüm ortağı olarak yer almıştır:

Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CE
Uygunluk, G Uygunluk, TSE Uygunluk

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

CIMPOR PORTUGAL CABO VERDE OPERATIONS SGPS S.A.

Cimpor, üç adet entegre ve iki adet
öğütme/paketleme tesisi ile çeşitli tiplerde
gri çimento ve klinker üretmektedir.
KURULUŞ YILI

1976

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2019

CIMPOR PORTUGAL
HOLDINGS’IN PAYI

%100

FAALİYET KONUSU
Çimento, Hazır Beton
Üretim ve Satışı

İNTERNET ADRESI
www.cimpor.pt

OYAK’ın 2019 yılında iştirak ettiği merkezi
Lizbon, Portekiz’de olan Cimpor, üç adet
entegre ve iki adet öğütme/paketleme
tesisi ile çeşitli tiplerde gri çimento ve
klinker üretmektedir. Yıllık 9,1 milyon ton
çimento üretim kapasitesine sahip olan
Şirket, iç pazarın yanı sıra dış pazarlara
da satış yapmaktadır. Şirket’in ihracat ve
ithalat faaliyetleri Lizbon, Aveiro ve Faro
limanlarından yapılmaktadır.
Ayrıca, Cimpor’un liman işletmeleri ve atık
yakıt tedariki konularında faaliyet gösteren
iştirakleri de bulunmaktadır. Tüm bu tesisleri
ile birlikte ülkenin en büyük çimento, hazır
beton ve agrega oyuncusu konumunda olan
Cimpor, aynı zamanda uluslararası çimento
pazarındaki önemli çimento markalarından
biridir.
Çimento üretim tesislerinin yanı sıra Şirket’in
Portekiz ve Cape Verde adalarında yerleşik
hazır beton, agrega, harç ve kağıt torba
üretim tesisleri mevcuttur.

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

İştirakleri
Cimpor Cabo Verde S.A.
Cimpor – Industria De Cimentos S.A.
Cimpor Trading Activities – Comercio
Internacional S.A.
Cimentaçor – Cimentos Dos Açores LDA
Agrepor Agregados - Extracção De
Inertes, S.A
Betao Liz S.A.
Ciarga – Argamassas Secas S.A.
Sacopor Socıedade De Embalagens E Sacos
De Papel, S.A.
Nova Cimpor Serviços Portugal S.A.
Ibera – Industria De Betao S.A.
AVE – Gestao Ambiental E Valorızação
Energétıca S.A.
Setefrete – SGPS
Seteshipping
Setefrete S.A.

OYAK SELÜLOZ VE KAĞIT FABRİKALARI A.Ş.
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İŞTIRAKLERI
OYKA Kağıt Ambalaj
Sanayii ve Ticaret A.Ş.

KURULUŞ YILI

2018

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2018

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%100

FAALİYET KONUSU
Kağıt ve mukavva
imalatı; kağıt ve
kartondan torba ve
çanta imalatı (kese
kâğıdı dâhil) yapan
şirketlere iştirak
etmek.
2018 yılı Kasım ayında kurulan OYAK Selüloz
ve Kağıt Fabrikaları A.Ş., yapılan hisse devir
işlemleriyle birlikte OYKA Kağıt Ambalaj
Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin (OYKA) %100
oranında hisselerine sahip olmuştur.
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OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

OYKA 2019 yılında da gerçekleştirdiği
yatırımlarla büyümeye emin adımlarla
devam etmiştir.
KURULUŞ YILI

1963

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

1998

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%100

FAALİYET KONUSU
Kraft kağıt ve kraft
kâğıttan mamul torba
üretim ve satışı

İNTERNET ADRESI
www.oyka.com.tr

OYKA, 1963 yılında Adana Kağıt Torba Sanayii
Türk A.Ş. unvanıyla kağıt torba üretimi ve
satışını gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.
1998, 2002 ve 2005 yıllarında Adana Çimento
ve OYAK tarafından hisselerinin satın
alınmasıyla Şirket, OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii
ve Ticaret A.Ş. unvanıyla OYAK Grup Şirketleri
arasındaki yerini almıştır. 2003 yılında
Özelleştirme İdaresi’nden SEKA Çaycuma
Fabrikası’nın satın alınmasıyla entegre kağıt
üretimi yapar hale gelmiştir.
Türkiye’nin İlk ve Tek Entegre Kraft Kağıt
Üreticisi
OYKA, Çaycuma’da bulunan iki ayrı tesiste
ağırlıklı olarak sanayi tipi torba imalatına
uygun beş çeşit esmer kraft ve ambalaj kâğıdı
ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem
Belgesi’ne sahip kraft torba üretmektedir.
Türkiye’de selüloz ve selülozdan kraft kağıt
üretimini entegre olarak gerçekleştiren
tek kuruluş olan OYKA; çimento, kireç, alçı,
kimya, madencilik, yapı ürünleri ve gıda başta
olmak üzere yurt içi ve yurt dışında imalat
sektörlerine ürün tedarik etmektedir.
OYKA 2019 yılında da gerçekleştirdiği
yatırımlarla büyümeye emin adımlarla devam
etmiştir.
21 MWe kurulu gücünde OYKA Enerji
Biyokütle Santrali’nin 31.12.2018 tarihi
itibarıyla yatırımı tamamlanmış ve YEKDEM
kapsamında elektrik üretim lisansı alınmıştır.
Santralin geçici kabulü Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 27.06.2019
tarihinde yapılarak yasal olarak işletmeye
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girmiştir. OYKA Enerji Biyokütle Santrali, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumunun duyurusu ile
1 Ocak 2020 tarihinden başlamak üzere Nihai
YEK listesine alınmıştır.
Biyokütle Kabuk ve Biyokütle Siyah Likör
Kazanlarının buhar üretiminin elektrik üretimi
için kullanılacak olmasından dolayı kağıt
üretimi için ihtiyaç duyulan buharı üretmek
amacı ile kömür kazanı yatırımı yapılmıştır.
Şirket’in Çaycuma tesislerinde makina ve
teçhizat yatırımları kapsamında da Biyokütle
Kabuk Kazanı Revizyonu Yatırımı ve Selüloz
Yıkama Eleği Yatırımı gerçekleştirilmiştir.
Küresel Isınmaya Karşı Yeşil Örtü
Türkiye’de endüstriyel orman
plantasyonlarının geliştirilmesi hedefiyle 2005
yılında kurulan Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (ENAT A.Ş)
kurucu üyelerinden biri olan OYKA, ekonomiye
olduğu kadar çevreye hizmet etmek ve
sosyal sorumluluğa duyarlı olma bilinciyle
hareket etmektedir. Karbon emisyonunu
azaltmak ve küresel ısınmayı önlemek için
en etkili çarenin yeşil örtüyü korumak ve
genişletmek olduğuna inanan Şirket, bu
soruna çare olarak ağaç yetiştirme ve kitlesel
odun hammaddesi üretimini amaçlayan ağaç
tarımını desteklemektedir.
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 50001,
OHSAS 18001,FSC
İştirakleri
OYKA Enerji San. ve Tic. A.Ş.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ
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Otomotiv Lojistik
Grubu’nun Türkiye toplam
otomobil üretimindeki
payı %34,9’dur.
OYAK Otomotiv Grubu, bünyesindeki OYAK Renault ile otomobil, motor
ve mekanik aksam üretimi; MAİS ile otomobil satışı ve hafif ticari araç
satış ve satış sonrası hizmetleri; ORFİN ile otomobil finansmanı ve
ORF ile kurumsal firmaların araç kiralama işlemlerine aracılık hizmeti
sunmaktadır. Türkiye otomotiv sektöründen aldığı payı her yıl artırmayı
başaran Grup, otomobil üretim ve ihracatında ilk sırada yer almaktadır.
Kaliteli Finansman Çözümleri
Otomotiv finansmanı alanında faaliyet gösteren ORFİN Finansman A.Ş.
Renault MAİS satış ağında ihtiyaç duyulan tüm kredi ve ilişkili sigorta
ürünlerini tek çatı altında toplamakta; avantajlı kampanyaları ve geniş
ürün ve hizmet yelpazesi ile müşterilerine kaliteli otomotiv finansman
çözümleri sunmaktadır.
Lojistikte Öncü ve Yenilikçi Marka
OYAK’ın lojistik sektöründe öncü ve yenilikçi şirketlerden biri olarak
faaliyet gösteren OMSAN Lojistik; otomotiv, demir çelik, çimento-inşaat,
akaryakıt, tekstil, perakende, gıda ve iletişim sektörleri başta olmak
üzere birçok sektörün öncü firmalarına yurt içi ve yurt dışı karayolu,
denizyolu, havayolu, demir yolu taşımacılığı, depolama, dağıtım, antrepo
yönetimi, proje lojistiği, bitmiş araç lojistiği, tehlikeli madde taşımacılığı,
ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta hizmetleri kapsamında lojistik
hizmetler sunmaktadır.
Bir Bakışta Otomotiv Lojistik Grubu:
• 2019 yılında Türkiye toplam otomobil üretiminden %34,9 oranında pay
alarak liderliğini sürdürmüştür.
• Türkiye otomotiv pazarında gerçekleştirdiği toplam 84.983 adet araç
satışı ve %17,7 pazar payı ile ikinci konumda bulunmaktadır.
• Renault markası ile ulaştığı 66.668 adet binek aracı satışı ile pazardan
%15,7 oranında pay alarak 20’nci kez binek otomobil pazarı liderliğini
elde etmiştir.
• Gerçekleştirdiği 295.275 adetlik ihracat ile Türkiye otomobil
ihracatında 1’inci, genel araç ihracatında ise 2’nci sırada yer almıştır.
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ORFİN Finansman A.Ş.

ORF Kiralama Pazarlama ve
Pazarlama Danışmanlığı A.Ş.

OMSAN Lojistik A.Ş.

OYAK Denizcilik ve Liman
İşletmeleri A.Ş.

OYAK NYK Ro-Ro Liman
İşletmeleri A.Ş.
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OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.

OYAK Renault, gerçekleştirdiği 295.275 adetlik
ihracat ile Türkiye otomobil ihracatından
%35,6 oranında pay almıştır.

KURULUŞ YILI

1969

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

1969

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%49

FAALİYET KONUSU
Renault marka
otomobil ve mekanik
parçaların üretim ve
ihracatı

İNTERNET ADRESI
www.oyak-renault.com.tr

OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
(OYAK Renault), 1969 yılında OYAK ve Fransız
Renault Grubu’nun ortaklığı ile Renault markalı
otomobillerin Türkiye’de üretilmesi amacı ile
kurulmuştur. 1997 yılında iki hissedar arasında
varılan anlaşma ve hisse değişimi sonucunda
ortaklık yapısı, Şirket hisselerinin %49’u
OYAK’a ve %51’i Renault’ya ait olacak şekilde
belirlenmiştir.

Otomobil İhracatının Üçte Biri
OYAK Renault, gerçekleştirdiği 295.275 adetlik
ihracat ile Türkiye otomobil ihracatından
%35,6 oranında pay alarak Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine
göre en çok ihracat gerçekleştiren firmalar
sıralamasında üçüncü sırada yer almıştır. Şirket
2019 yılında üretilen yeni Clio modelini 30
ülkeye ihraç etmiştir.

OYAK Renault, yurt içi ve yurt dışı pazarlara
yönelik olarak yeni Clio’nun seri üretimi ve Yeni
Megane Sedan modeli ile bu otomobillerin
motor ve mekanik aksamlarını üretmektedir.

Üstün Kalitesiyle Küresel Ölçekte Fark
Yaratan Marka
OYAK Renault’un üretim ve ihracat performansı
liderliğinin arkasında yüksek kalite seviyesi
ve sürekliliği yatmaktadır. Renault Kalite
Sistemi Belgesi’ne sahip dünyadaki ilk Renault
fabrikalarından biri olan OYAK Renault,
tüm dünyadaki Renault Grubu fabrikaları
içinde ürettiği modellerin, çalışanlarının,
imalatçılarının ve yönetim sisteminin kalitesi
bakımından en üst sıralarda yer almaktadır.

Türkiye Otomotiv Sanayiinin Lideri
Türkiye otomotiv sanayiinde 2019 yılında
983 bin adedi binek otomobil olmak üzere
toplam 1.485 bin araç üretimi gerçekleşmiştir.
OYAK Renault, 2019 yılında yaklaşık 343 bin
binek otomobil üreterek, Türkiye toplam
otomobil üretiminin %34,9 gibi yüksek bir
oranını tek başına gerçekleştirmiş ve liderliğini
sürdürmüştür. Şirket aynı zamanda yaklaşık
513 bin adet motor üretimi gerçekleştirmiştir.
Türkiye’deki en yüksek üretim rakamına ulaşan
OYAK Renault’un, dakikada 1 otomobil üretme
kapasitesi bulunmaktadır.
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Yüksek Kapasiteli Etkin Üretim
OYAK Renault üretim tesisleri Renault
Grubu’nun Batı Avrupa dışında en yüksek
kapasitesine sahip üretim tesislerinden biridir.
Yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim
kapasitesine sahip olan OYAK Renault, 2018
yılı İSO 500 listesinde ise üretimden satışlar
kriterine göre 4’üncü sırada yer almıştır.

378

(Bin Adet/Yıl)
OTOMOBİL ÜRETİM
KAPASİTESİ
OYAK Renault, 2019
yılında otomobil
üretim kapasitesini
yıllık 378 bin adede
çıkarmıştır.
OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

920

(Bin Adet/Yıl)
OYAK Renault’un
yıllık motor üretim
kapasitesi 920 bin
seviyesindedir.

OYAK Renault, 2019
yılında yaklaşık
343 bin binek
otomobil üreterek,
Türkiye toplam
otomobil üretiminin
%34,9’unu tek başına
gerçekleştirmiştir.
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MAİS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.

MAİS, Renault ve Dacia marka
otomobillerin Türkiye genel distribütörü
olarak faaliyet göstermektedir.

KURULUŞ YILI

1968

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

1968

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%51

FAALİYET KONUSU
Renault ve Dacia
marka binek otomobil
ve hafif ticari araç
satışı ve satış sonrası
hizmetleri

İNTERNET ADRESI
www.renault.com.tr

MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.,
1968 yılında %100 OYAK Grubu şirketi olarak
kurulmuş; 1993 yılında Renault Grubu MAİS’e
%20 oranında iştirak etmiştir. 1997 yılında
iki hissedar arasında gerçekleştirilen hisse
değişim anlaşması sonucunda hisse yapısı
%51 OYAK ve %49 Renault olacak şekilde
belirlenmiştir. OYAK ve Renault Grubu arasında
2007 yılında varılan anlaşma çerçevesinde,
Dacia marka otomobillerin Türkiye genel
distribütörü olan DOSSD firması da MAİS
bünyesine katılmıştır.
Yurt Çapında Geniş Hizmet Ağı
MAİS, Renault ve Dacia marka otomobillerin
Türkiye genel distribütörü olarak faaliyet
göstermektedir. Renault ve Dacia marka
otomobil ithalatını da gerçekleştiren MAİS;
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da dört şubesi
ve yurt genelinde 155 hizmet noktasıyla her
türlü yedek parça ve servis güvencesini yıllara
yaygın tecrübesiyle sunmaktadır.
2019 Yılında da Otomobil Pazar Lideri
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2019 yılında geçtiğimiz yıla oranla %23
daralmış ve toplam satış hacmi 479.060 adet
olmuştur. 2019 yılında otomobil satışları önceki
yıla göre %20 azalarak 387.256 adet olarak
gerçekleşirken; hafif ticari araç satışları ise %32
oranında azalarak 91.804 adede gerilemiştir.
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2019 yılında satışları 78.201 adet otomobil ve
6.782 adet hafif ticari araç olmak üzere toplam
84.983 adede ulaşan MAİS, daralan pazara
rağmen gerçekleştirdiği satış adetleri ile %17,7
pazar payı yakalamış ve 2019 yılını otomobil
pazarında lider, toplam pazarda ise ikinci olarak
tamamlamıştır.
Aralıksız 20 Yıldır Türkiye’nin En Popüler
Binek Markası
2019 yılında 66.668 adet binek aracı satışı
gerçekleştiren Renault, pazardan aldığı
%15,7 oranındaki pay ile art arda 20 yıldır
Türkiye binek otomobil pazarında liderliğini
sürdürmektedir.
Türkiye’nin en çok satılan modelleri
sıralamasında, ilk üç model arasında OYAK
Renault Fabrikası’nda üretilen Renault
modelleri yer almaktadır. Clio HB 24.213 adet ile
ikinci sırada yer alırken, Megane Sedan 22.414
adet ile üçüncü sıradadır.
Dacia Pazarda İlk 10 Arasında
2019 yılında toplam 20.006 araç satışına ulaşan
Dacia markası, pazarda %4,2 paya ulaşmıştır.
Dacia Duster, Türkiye’nin en çok satan
modelleri arasında, 10.378 adet ile sekizinci
sırada yer almaktadır.

MAİS, 2019
yılında Türkiye’de
gerçekleştirdiği
inovatif çalışmaları
ile birçok ödüle layık
görülmüştür.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

Renault “Yeni
Teknolojilerin
Kullanımı” ve
“Müşteri Deneyimi
Yolculuğu Tasarımı”
kategorilerinde 2 adet
Felis, 1 gümüş ve 1
bronz Kristal ödüle
layık görülmüştür.

2019’da Yeni Ödüller
MAİS, 2019 yılında Türkiye’de gerçekleştirdiği
inovatif çalışmaları ile birçok ödüle layık
görülmüştür.
Renault ve Getir iş birliği ile dakikalar içinde
kullanıcıları Megane Sedan ile buluşturan
çalışma, dünyada bir ilke imza atmış ve Effie
Europe’da Marka Deneyimi kategorisinde “Best
of the Best” ödülüne layık görülmüştür. Bu
ödülle birlikte 2019 yılında toplam 13 ödül alan
proje, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ödülleri
toplamaya devam etmiştir.
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Whatsapp Business çalışması ile MENA
bölgesinde sektöründe bir ilk olarak müşteri
iletişimine yeni bir soluk getiren Renault “Yeni
Teknolojilerin Kullanımı” ve “Müşteri Deneyimi
Yolculuğu Tasarımı” kategorilerinde 2 adet
Felis, 1 gümüş ve 1 bronz Kristal ödüle layık
görülmüştür. Aynı zamanda MMA Smartie’de 1
gümüş ve 1 bronz ödülün de sahibi olan proje,
toplam 6 adet ödül almıştır.
Yine sektörde bir ilke imza atarak interaktif
satış kampanyası olarak da adlandırılabilecek
“Kararsızlık” kampanyası ise 2 adet Felis ödülü
kazanmıştır.

MAİS
MOTORLU
ARAÇLAR
İMAL VE
SATIŞ A.Ş.

Renault Grubu ayrıca, “Pure led Vision” işleriyle
de EuroBest’de 3 adet bronz ödüle layık
görülmüştür.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)
tarafından düzenlenen 2019 Satış ve İletişim
Ödüllerinin verildiği törende Renault, satış
kategorisinde “Türkiye’nin En Çok Satılan
Otomobil Markası” ödülünün sahibi olmuştur.
İletişim kategorisinde ise Renault, “Yılın Nostalji
TV Uygulaması” kategorisinde “Kangoo Film
Serisi” ile ödüle layık görülmüştür.
MAİS, Renault
Grubu tarafından
düzenlenen, ülkeler
arası Renault Kalite
denetimlerinde; saha
animasyonu, garanti
yönetimi ve iletişim
merkezi alanlarında,
3 dalda, en yüksek
notu alarak Dünya
Benchmark unvanı
almıştır.

Kalite Ve Müşteri Memnuniyeti Alanında
Önemli Başarılar
MAİS, Renault Grubu tarafından düzenlenen,
ülkeler arası Renault Kalite denetimlerinde;
saha animasyonu, garanti yönetimi ve iletişim
merkezi alanlarında, 3 dalda, en yüksek notu
alarak Dünya Benchmark unvanı almıştır.
Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyeti
sağlayan markalarının belirlendiği ŞikayetVar
A.C.E Awards 2019 (Achievement in Customer
Excellence) Mükemmel Müşteri Memnuniyeti
Başarı yarışmasında, Renault ve Dacia kendi
kategorilerinde, pazar paylarına göre, birinci
olmuştur.
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Geleceğin Müşteri Deneyimi ana felsefesi
çerçevesinde düzenlenen ve iletişim merkezi
dünyasının Oscar’ı kabul edilen Contact Center
World yarışmasının 2019 dünya finallerinde
MAİS, “En iyi Müşteri Hizmetleri” ve “En İyi
Sosyal Medya Yönetimi” kategorilerinde altın
madalya; “En İyi Teknoloji İnovasyonu” ve “En
İyi İletişim Merkezi” kategorilerinde ise gümüş
madalya kazanmıştır.
2020 yılında da yeni ürünleri ile performansını
güçlü bir şekilde devam ettirmeyi hedefleyen
MAİS, yıl içerisinde kendi segmentinde lider
model olan ve yenilenen yerli üretim Clio’nun
(Yeni Clio) lansmanını gerçekleştirecek ve Yeni
Captur’da pazara sunacaktır.
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, ISO 27001, ISO 10002
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ORFİN FİNANSMAN A.Ş.

ORFİN, yurt içi borçlanmalarda tahvil
ihracında finansman şirketleri arasında
ilk sırada bulunmaktadır.

KURULUŞ YILI

2011

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2011

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%50

ORFİN Finansman A.Ş., OYAK ve RCI Banque
S.A. eşit ortaklığı ile 2011 yılında Renault ve
Dacia marka otomobillerin, öncelikle tüketici
finansmanı imkânlarının değerlendirilerek,
otomobil satış koşullarını kolaylaştırmak
amacıyla faaliyet göstermek üzere Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun izni ile
kurulmuş ve 2012 yılında faaliyete geçmiştir.
Otomotiv pazarındaki yeni araç satışlarında
%23 daralmanın yaşandığı 2019 yılında
finansman şirketleri yaşayan taşıt kredisi
bakiyesinde bir önceki yıla göre %27
seviyelerinde gerileme görülmüş; Orfin’in
yaşayan kredi bakiyesi de %28 azalarak
2,04 milyar TL olmuştur.

FAALİYET KONUSU
Renault ve Dacia
marka otomobillerin
satışlarının
finansmanı ve
tamamlayıcı sigorta
hizmeti ve satışı
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Renault ve Dacia markalarının müşterilerine
satış noktalarında yeni ve yaratıcı finansal
çözümler sunmayı hedefleyen ORFİN,
2019 yılında MAİS tarafından satılan yeni
ve ikinci el araçların yaklaşık 21 bin adedini
kredilendirmiştir.
2019 yılı itibarıyla dolaşımda olan tahvil ve
bono tutarı 357 milyon TL olan ORFİN, yurt içi
borçlanmalarda tahvil ihracında finansman
şirketleri arasında ilk sırada bulunmaktadır.
Mevcut piyasa koşullarını, özellikle otomotiv
sektöründeki hedef ve beklentileri de göz
önünde bulunduran ORFİN, 2020 yılında kârlılık
seviyesinde devamlılık, risk maliyetlerinde ise
kontrollü yönetimin devamını hedeflemektedir.

ORF KİRALAMA PAZARLAMA VE PAZARLAMA
DANIŞMANLIĞI A.Ş.
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FAALİYET KONUSU
Araç filo kiralama
işlemlerine
aracılık, pazarlama
ve pazarlama
danışmanlığı

OYAK, 2009 yılında RCI Banque tarafından
kurulan RCI Pazarlama ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.’ne 2013 yılında %50 ortaklık
oranıyla iştirak etmiştir. 22 Ocak 2014 tarihinde
Şirket’in unvanı ORF Kiralama Pazarlama
ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş. olarak
değiştirilmiştir.
ORF, Renault Filo Kiralama markası ile
kurumsal firmaların araç kiralama işlemlerine
aracılık etmektedir. Renault Filo Kiralama,
ORF-MAİS-Leaseplan arasında yapılan anlaşma
kapsamında Renault yetkili satıcı ağına
gelen müşterilerin araç kiralama ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik bir hizmettir. 2011 yılından
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itibaren Renault müşterilerine hizmet veren
ORF, bugüne dek 15 bine yakın araç kiralama
işlemi gerçekleştirmiştir.
ORF, elektrikli araçların pillerinin kiralanması,
Maxxi Bakım markası ile Renault ve Dacia
markalı araçlara bakım paketi satışı da
gerçekleştirmektedir.
2019 yılında araç kiralama sektöründe
yaşanan olumsuzlukların kiralama ve bakım
sözleşmelerinin durmasına yol açmasıyla
Markalı Kasko işlemlerine ağırlık veren
ORF, 10.700 adedin üzerinde poliçe üretimi
gerçekleştirmiştir.
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ORF, Renault Filo Kiralama markası
ile kurumsal firmaların araç kiralama
işlemlerine aracılık etmektedir.

OMSAN LOJİSTİK A.Ş.

OMSAN Lojistik, Türkiye’de demir yolu
taşımacılığının serbestleşmesi sürecinin
en büyük destekçilerinden olmuştur.
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FAALİYET KONUSU
Lojistik hizmet; yurt
içi ve yurt dışı kara,
hava, deniz, demir
yolu taşımacılığı ve
depo hizmetleri

İNTERNET ADRESI
www.omsan.com

OMSAN Lojistik A.Ş., 1978 yılında otomotiv yan
sanayiinde faaliyet göstermek üzere bir OYAK
Grup Şirketi olarak kurulmuş; ilerleyen yıllarda
faaliyet alanını değiştirerek lojistik sektöründe
uzmanlaşmıştır. 1982 yılında Şirket faaliyet
alanını yapılan ana sözleşme değişikliği ile
yurt içi ve uluslararası taşımacılığı kapsayacak
şekilde genişletmiştir. OMSAN Uluslararası
Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. olan şirket unvanı,
2001 yılında OMSAN Lojistik A.Ş. olarak
değiştirilmiştir.
Uluslararası Hizmet Zinciri
OMSAN; kara, deniz, hava ve demir yolu
kombine taşımaları gerçekleştiren Türkiye’nin
önde gelen, saygın taşımacılık ve lojistik
şirketleri arasında yer almaktadır. Türkiye’de
UND, UTİKAD, DTD, ARLOD, TAYSAD gibi
sektörün öncü derneklerine; dünyada
ise FIATA, World Cargo Alliance (WCA) ve
Association of European Vehicle Logistics
(ECG) gibi global kuruluşlara üye olan OMSAN,
DEİK’te dört ülke iş konseyinin yürütme kurulu
üyesi ve TİM bünyesinde 2018 yılında kurulan
Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kurucu üyeleri
arasında yer almaktadır.
Yurt dışı taşımalarını Fas, Fransa, Kazakistan,
Romanya ve Rusya’da faaliyet gösteren
şirketleri ve Almanya’da bulunan irtibat
bürosu aracılığıyla yüksek standartlarda, etkili
ve verimli bir şekilde sürdüren OMSAN, yurt
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içindeki operasyonlarını ise Akdeniz, Ege, İç
Anadolu ve Karadeniz Bölge Müdürlükleriyle
gerçekleştirmektedir.
Özel Sektörün İlk Tren İşletmecisi
OMSAN Lojistik, demir yolu taşımacılığı
alanındaki atılımlarını 2019 yılında da
sürdürmüş ve Türkiye’de demir yolu
taşımacılığının serbestleşmesi sürecinin en
büyük destekçilerinden olmuştur.
161 yıllık Türk demir yolu ulaşımı tarihinde
bir ilke imza atarak özel sektörün ilk ve tek
tren işletmeciliği projesini hayata geçiren
OMSAN, demir çelik sektörüne özel filosu ile
rulo sac, hurda, dökme malzeme taşımalarını
gerçekleştirmektedir. Şirket aynı zamanda,
demir-çelik endüstrisi içinde üretim yapan
kuruluşların fabrika ve liman sahaları içindeki
her türlü elleçleme/figürasyon işlemlerini,
endüstriyel ham madde nakliyelerini ve
fabrika sahaları içindeki hurda malzeme
nakliyesini gerçekleştirerek rekabet avantajı
yaratmaktadır.
Sivas-Demirdağ’da bulunan Erdemir
tesisleri ile Hatay-Payas’taki İsdemir tesisleri
arasında toplam 3,32 milyon ton cevher
taşıması ile Türkiye’nin yıllık toplam demir
yolu taşımacılığının %10’unu tek başına
gerçekleştiren OMSAN, yine demir-çelik
sektörüne sunduğu karayolu taşıma hizmeti
kapsamında 2019 yılında 1,1 milyon ton rulo
sac taşıması gerçekleştirmiştir.

OMSAN’ın lojistik
operasyonlarındaki
başarısının yanında,
çevreye ve topluma
karşı sergilediği
duyarlı yaklaşım
her yıl ödüllerle
tescil edilmektedir.

IATA resmi acentesi olarak diğer taşıma
türlerindeki hizmetlerini “kapıdan kapıya
hava kargo” hizmeti ile destekleyen OMSAN,
proje taşımacılığı hizmeti kapsamında ağır
sanayi taşımaları, inşaat proje taşımaları,
enerji yatırımı taşımaları, fabrika taşımaları,
yat ve özel ekipman taşımaları gibi farklı
alanlarda sunduğu hizmetlerle Türkiye’nin
üretim ve ticaret altyapısının gelişimine katkı
sağlamaktadır.
OMSAN Lojistik,
“Demir Yoluyla
Otomobil Taşımacılığı”
Projesi’yle, UTA Lojistik
Dergisi tarafından
düzenlenen “Yılın
Lojistikte Başarı
Ödülleri”nde
“İnovasyon”
kategorisinde
ödül almaya hak
kazanmıştır.

Ulusal ve Uluslararası Ödüllerle
Tescillenen Başarı
OMSAN’ın lojistik operasyonlarındaki
başarısının yanında, çevreye ve topluma karşı
sergilediği duyarlı yaklaşım her yıl ödüllerle
tescil edilmektedir.
Logitrans Transport ve Lojistik Fuarı
kapsamında düzenlenen Atlas Lojistik
Ödülleri Yarışması’nda OMSAN Lojistik,
Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2),
Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi
Sahipleri) ve Demir Yolu Taşıması Firmaları
(Operatörler) kategorilerinde ödül almaya
layık görülmüştür.
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OMSAN Lojistik, Türkiye’de bir ilki
gerçekleştirdiği “Demir Yoluyla Otomobil
Taşımacılığı” Projesi’yle, UTA Lojistik Dergisi
tarafından düzenlenen “Yılın Lojistikte Başarı
Ödülleri”nde “İnovasyon” kategorisinde ödül
almaya hak kazanmıştır.
OMSAN Lojistik, kariyer.net tarafından her
yıl İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında
düzenlenen ve “başvuru adedi, adaya özel
cevaplama oranı, ortalama cevaplama
süresi ve kariyer.net üzerinden işe alım sayısı
kriterlerine göre yapılan değerlendirmelere
göre verilen “İnsana Saygı Ödülü”ne son yedi
yıldır layık görülmektedir.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği
(IRU) iş birliğiyle düzenlenen ve mesleğinde
güvenilirlik ve saygınlık ile 20 yılı aşkın
süredir başarılı performans sergilemiş olan
profesyonel sürücülerin ödüllendirildiği
törende, OMSAN Lojistik sürücüsü, “IRU Onur
Nişanı” ödülünü almaya hak kazanmıştır.
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001, ISO 10002,
ISO 27001, Türkiye ve Fransa’da geçerli
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü – İzinli
Gönderici (AEO) Belgesi
İştirakleri
OMSAN Havacılık A.Ş.
OMSAN Denizcilik A.Ş.
OMSAN Lojistik OOO
OMSAN Logistique SARL
OMSAN Logistica SRL
OMSAN Logistique Maroc SARL
OMSAN Warehousing Maroc SARL
Omsan Lojistik Kazakhistan TOO
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Lojistikten Fazlası
OMSAN Lojistik 80 çekici, 3.984 yarı-römork
ve 344 adet kamyondan oluşan güçlü ve
modern karayolu taşımacılık filosu, 82 adet
özmal vagonu, 180 adet özmal konteyneri,
30 bin DWT ve 4.500 DWT büyüklüğündeki
iki özmal gemisi (kuru yük ve çimento),
850 bin m2 büyüklüğündeki araç park sahası,
140 bin m2 depolama alanı ve 2.600 çalışanı
ile hizmet verdiği firma ve sektörlere rekabet
gücünü artıracak çeşitlilik ve kalitede lojistik
hizmetler sunmaktadır.

OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.

Bünyesinde Erdemir ve İsdemir liman
tesislerinin operasyon süreçlerini yöneten
OYAK Liman, yıllık 41 milyon metrik ton
operasyon kapasitesine sahiptir.
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FAALİYET KONUSU
Liman işletmeciliği
denizcilik ve gemi
acenteliği

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.,
kurum bünyesinde mevcut kıyı tesislerini
işletmek ve yeni liman yatırımları yapmak
üzere 2016 yılında yeniden yapılandırılmıştır.
Kısa adıyla OYAK Liman olan Şirket’in üç temel
iş kolu bulunmaktadır.
Liman İşletmeciliği Faaliyetleri
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.;
liman, iskele, yükleme ve boşaltma tesisleri,
antrepolar ve soğuk hava depoları kurmak
ve işletme faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bünyesinde Erdemir ve İsdemir liman
tesislerinin operasyon süreçlerini yöneten
OYAK Liman, yıllık 41 milyon metrik ton
operasyon kapasitesine sahiptir.
OYAK Liman tarafından 2019 yılında mevcut
liman tesisleri ile toplam 23,8 milyon metrik
ton yük elleçlenmiş ve Şirket, ürün segmenti
olan “Genel Kargo ve Katı Dökme Yük”
klasmanında Türkiye genelinde %12 pazar
payına ulaşmıştır.
Gemi Acenteliği Faaliyetleri
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.;
12 Nisan 2017 tarihinden bu yana, öncelikle
İsdemir ve Erdemir limanları olmak üzere
Türkiye’nin tüm limanlarında, Çanakkale ve
İstanbul boğazlarında artan bir potansiyelle,
Koster sınıfından Cape-size sınıfına kadar
tüm gemi segmentlerinde acentelik hizmeti
vermektedir.
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2019 yılı Ağustos ayı itibarıyla yurt dışında
gemi acentelik hizmeti vermeye başlayan
OYAK Liman, 2019 yılı süresince Romanya
limanlarına uğrak yapan 13 adet gemiye
acentelik hizmeti sağlamıştır.
2019 yılında 78 adet gemiye boğaz geçiş
acenteliği hizmeti veren OYAK Liman, geçen
yıla kıyasla ilgili operasyonlarda %58 artış
göstermiştir. Şirket ayrıca, 2019 yılında İsken
Sugözü Enerji Santrali’ne ham madde getiren
cape-size kömür gemilerine de acentelik
hizmetleri vermeye başlamıştır.
Liman Yatırım Faaliyetleri
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.’nin
%55 hissedarı olduğu OYAK NYK Ro-Ro Liman
İşl. A.Ş. koordinatörlüğünde Türkiye’nin en
modern ve ilk uluslararası ortak yatırımlı RoRo Terminali olacak olan OYAK Port için 2019
yılında Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi
alınmış ve liman inşaatı başlatılmıştır.
780 bin adet araç kapasitesi ve kapalı otoparkı
ile Türkiye’nin en modern Ro-Ro Terminali
olarak tasarlanan OYAK Port’un Ocak 2021
itibarıyla faaliyete başlaması planlanmaktadır.
OYAK Liman ayrıca, stratejik hedefler
doğrultusunda farklı liman yatırımları
üzerinde çalışmalara devam etmektedir.
İştirakleri
OYAK NYK Ro-Ro Liman İşletmeleri A.Ş.

OYAK NYK RO-RO LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.
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2018

OYAK NYK Ro-Ro Liman İşletmeleri A.Ş. (OYAK
Port) dünya genelinde Ro-Ro taşımacılığında
%16 pazar payına sahip olan ve hâlihazırda 17
adet Ro-Ro limanı işleten Japon NYK Grubu
ile ortaklaşa gerçekleştirilen bir Ro-Ro Limanı
yatırımıdır.
Yarımca, Kocaeli bölgesinde bulunan 235 bin
metrekarelik alan üzerinde inşa edilmekte
olan OYAK Port, yıllık 780 bin adet araç
elleçleme kapasitesine sahip olacaktır.

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%55

FAALİYET KONUSU
Ro-Ro Limanı
İşletmeciliği
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Ocak 2021 itibarıyla faaliyete başlaması
planlanan OYAK Port, yatırım
tamamlandığında, Türkiye’de global bir
liman işletmesi ile ortaklaşa yapılan ve
işletilen ilk Ro-Ro Limanı olacaktır.
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OYAK Port, yıllık 780 bin adet araç
elleçleme kapasitesine sahip olacaktır.

OYAK Finans Grubu, aracı
kurumluk ve portföy
yönetimi ile sigorta ve
reasürans brokerliği
hizmeti vermektedir.
OYAK Markasının Verdiği Güven
Adı, güven, kalite ve itibar ile özdeşleşen OYAK Finansal Hizmetler
Grubu; yurt dışında OYAK ANKER Bank ile bireysel ve kurumsal
bankacılık hizmetleri sunmakta; yurt içinde ise OYAK Yatırım Menkul
Değerler, OYAK Yatırım Ortaklığı ve OYAK Portföy Yönetimi şirketleriyle
sermaye piyasalarında yatırımcılara hizmet vermektedir. 2017 yılında
faaliyet alanına sigorta ve reasürans brokerliğini de ekleyen Grup, güçlü
itibarı, uzman kadrosu ve sunduğu yenilikçi çözümler ile sektörde fark
yaratmaya devam etmektedir.
Sektörlerinin Tercih Edilen Oyuncuları
Alman Bankalar Birliği üyesi olan OYAK ANKER Bank GmbH, Alman
bankacılık sektöründe kurumsal ve bireysel bankacılık alanlarında
faaliyet göstermektedir.
OYAK’ın aracı kurumlar sektöründe faaliyet gösteren şirketi OYAK
Yatırım, sayıları her geçen gün artan müşterilerine ait portföy
büyüklüğüyle sektörde önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra,
yabancı kurumsal müşteriler tarafından da tercih edilen bir aracı kurum
konumundadır.
Bir Bakışta Finansal Hizmetler Grubu:
• Bankacılık alanında; Almanya’da bireysel ve kurumsal müşterilerine
bankacılık,
• Sermaye piyasalarında; Türkiye’nin 11 ilinde 13 şubesiyle 70 bine
yaklaşan bireysel/kurumsal yerli/yabancı yatırımcıya sermaye
piyasaları araçlarının alım-satımına aracılık, kurumsal finansman,
finansal danışmanlık, varlık yönetimi, araştırma ve yatırım
danışmanlığı,
• Sigorta ve reasürans brokerliği
hizmetleri sunmaktadır.
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OYAK Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.

OYAK Yatırım
Ortaklığı A.Ş.

OYAK Portföy
Yönetimi A.Ş.

OYAK Grup Sigorta ve
Reasürans Brokerliği A.Ş.
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OYAK ANKER
Bank GmbH

OYAK ANKER BANK GMBH

OYAK ANKER Bank GmbH, bireysel
bankacılıkta müşterilerine geniş bir kredi
ve mevduat portföyü sunmaktadır.
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1996

1958 yılında kurulan AB Anker Bank, 1996
yılında OYAK Bank (eski adıyla Türk Boston
Bank) tarafından, bankacılık faaliyetlerinin
uluslararası alanda geliştirilmesi stratejisi
kapsamında satın alınmış ve unvanı OYAK
ANKER Bank GmbH olarak değiştirilmiştir.
Banka hisselerinin tamamının 2004 yılı
Ağustos ayında OYAK tarafından satın
alınmasıyla da bir Grup Şirketi olmuştur.

%100

Alman Bankalar Birliği Üyesi olan OYAK ANKER
Bank GmbH, kurumsal ve bireysel bankacılık
alanında faaliyet göstermektedir. Banka,
yerel ve uluslararası müşterilerine internet
bankacılığı uygulamaları aracılığı ile hizmet
vermektedir.

FAALİYET KONUSU
Bankacılık

Banka’nın İstanbul’da bir temsilcilik ofisi ve
Almanya’da VfG GmbH unvanlı bir iştiraki
bulunmaktadır.

OYAK GRUBU’NUN
PAYI
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www.oyakankerbank.de

Türkiye’de faaliyet gösteren İstanbul
temsilciliği kurumsal alanda bankayı temsil
etmektedir. Almanya’da olan VFG iştirakinin
faaliyet alanı ise; yasal takip, tahsil ve
ihtar işlemleri, ticari şirketlerin alacaklar
muhasebesi ve hukuki danışmanlık hizmeti
vermektir.
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Alman Bankalar Birliğine bağlı Alman Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu’nun Kredibilite
Derecelendirme Şirketi tarafından, Banka’nın
derecelendirmesi BBB- “yatırım yapılabilir”
seviyesinde teyit edilmiştir.
Bireysel bankacılık alanında hızla dijital
bankacılığa yönelen OYAK ANKER Bank GmbH,
bireysel bankacılıkta müşterilerine geniş bir
kredi ve mevduat portföyü sunmaktadır.
Kurumsal bankacılık alanında Türk şirketleri
ile Avrupalı şirketler arasında finansal köprü
oluşturan Banka, uluslararası ortamda ticaret
finansmanı hizmeti, ithalat/ihracat akreditif
işlemleri, faktoring işlemleri, senet işlemleri
ve refinansman hizmeti sunmaktadır.
Hazine ve finansal kurumlar alanında
da etkin faaliyet gösteren Banka, hazine
döviz işlemleri, türev işlemleri, bono/tahvil
işlemleri ve nakit yönetimi alanlarında hizmet
vermekte; aynı zamanda finansal kurumlar
alanında trade finance, ödeme işlemleri
ve sendikasyon kredi işlemleri alanlarında
faaliyet sunmaktadır.
Ayrıca Banka, OYAK Grubu’nun finansman
işlemlerine ve nakit yönetimine katkıda
bulunarak grup içi sinerji yaratılmasını da
sağlamaktadır.

OYAK ANKER Bank
GmbH, operasyonel
maliyetlerini
düşürerek, kurumsal
bankacılığa ve hazine/
finansal kurumlara
ağırlık veren Banka’nın
net kârı 2019 yılında
5,3 milyon Euro
yükselerek 6,2 milyon
Euro’ya ulaşmıştır.
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2019 Yılı Faaliyetleri
2019 yılında ilk defa Trade Finance ve Finansal
Kurumlar alanında çalışmalara başlayan
Banka, Türkiye’de 16 farklı banka ile akreditif
başta olmak üzere sendikasyon, kısa ve
uzun dönemli diğer borçlanma araçları ile
işlemlerine devam etmektedir. Avrupa’da ise
UniCredit SpA ve Raiffeisen International Bank
olmak üzere Grup Şirketlerinin sinerjilerinden
faydalanarak akreditif alanında iskonto
işlemlerine aracılık etmektedir.
2019 yılında faiz
gelirini 36 milyon
Euro’dan 66 milyon
Euro’ya yükselten
OYAK ANKER Bank
GmbH’nin faiz
gelirinin büyük
kısmını kurumsal faiz
gelirleri ve banka
kredi faiz gelirleri
oluşturmaktadır.

2019 yılında portföyüne yeni dâhil ettiği ticaret
finansmanı hizmeti (Trade Finance) sayesinde
92 milyon Euro aktif ve akreditif işlemlerinden
36 milyon Euro aktif oluşturmuş; ticaret
finansmanı hizmetinden ve akreditif
işlemlerinden 2,2 milyon Euro faiz geliri elde
etmiştir.
2019 yılında faiz gelirini 36 milyon Euro’dan
66 milyon Euro’ya yükselten Banka’nın faiz
gelirinin büyük kısmını kurumsal faiz gelirleri
ve banka kredi faiz gelirleri oluşturmaktadır.
Banka, aktif büyüklüğünü 193 milyon
Euro yükselterek 1.259 milyon Euro varlık
büyüklüğüne ulaşmıştır.
OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

Operasyonel maliyetlerini düşürerek,
kurumsal bankacılığa ve hazine/finansal
kurumlara ağırlık veren Banka’nın net kârı
2019 yılında 5,3 milyon Euro yükselerek
6,2 milyon Euro’ya ulaşmıştır.
Ödüllerle Tescillenen Başarılı Faaliyetler
Banka, 2019 yılında yazılı ve görsel basındaki
ekonomi programlarını karşılaştırmalı olarak
bilgilendiren FMH ve günlük ekonomi gazetesi
Handelsblatt tarafından “En İyi Taksit Kredisi”
ödülünü almıştır.
Ayrıca haftalık ekonomi gazetesi Euro am
Sonntag ve pazar araştırmaları yapan Alman
Müşteri Enstitüsü DKI tarafından online kredi
şartları alanında kredibiliteye bağlı krediler
kategorisinde “En İyi Taksitli Kredi Veren
Banka Ödülü” ne layık görülmüştür.
İştirakleri
Verrechnungsstelle für Gewerbliche
Wirtschaft GmbH (VfG GmbH)

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OYAK Yatırım, faaliyet gösterdiği sermaye
piyasalarında adını güven, kalite, güç ve
prestijle özdeşleştirerek hem kurumsal hem
bireysel müşterilere hizmet vermektedir.
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İŞTIRAK TARIHI

1982

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%99,63
FAALİYET KONUSU
Sermaye
piyasalarında aracılık
faaliyetleri
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www.oyakyatirim.com.tr

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 1982
yılında kurulmuş ve 1984 yılında Borsa
Bankerlik Belgesi alarak faaliyete geçmiştir.
2001 yılında Şirket, sermaye piyasalarındaki
konumunu güçlendirmek ve pazar payını
artırmak amacı ile Yaşar Yatırım unvanlı
şirketi satın almıştır. 2002 yılında OYAK Bank
ve OYAK Menkul Değerler A.Ş.’nin iştiraki olan
OB Menkul Değerler, tasarruf sağlanması ve
işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması
amacıyla Şirket’in bünyesine dâhil edilmiş;
Şirket’in unvanı OYAK Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Yurt İçinde 11 İlde 13 Şube
OYAK Yatırım, faaliyet gösterdiği sermaye
piyasalarında adını güven, kalite, güç ve
prestijle özdeşleştirerek hem kurumsal hem
bireysel müşterilere hizmet vermektedir.
İstikrarlı pazar payı, yaygın satış ve dağıtım
ağı, güçlü yerel müşteri portföyü, kurumsal
finansman anlaşmalarında inovatif ve yaratıcı
yaklaşımı, uluslararası yatırım bankaları ile
geliştirdiği ilişkileri, güçlü mali yapısı, sektörel
deneyimi ve profesyonel alanda liderliği ile
OYAK Yatırım, Türkiye’nin 11 iline yayılmış 13
şubesiyle, sayıları 70 bine yaklaşan bireysel/
kurumsal yerli/yabancı müşterilerine sermaye
piyasası araçlarının alım-satımına aracılık,
kurumsal finansman, finansal danışmanlık,
varlık yönetimi, araştırma ve yatırım
danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.
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Sermaye Piyasalarının “Geniş Yetkili” Aracı
Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından
verilen tüm lisanslara sahip olan, 2014 yıl sonu
itibarıyla SPK tarafından “Geniş Yetkili Aracı
Kurum” olarak yetkilendirilen OYAK Yatırım,
sektörün öncü kuruluşlarından biri olarak
konumlanmaktadır.
Yatırımlara Yön Veren Geniş Kapsamlı
Araştırma ve Analiz Hizmeti
OYAK Yatırım Araştırma Bölümü, müşterilere
yatırımlarının yönü hakkında geniş bir
perspektifte bilgi akışı sağlamakta; sermaye
piyasası araçları ve diğer yatırım fırsatları
hakkında analiz, tahmin ve tavsiyeler
sunmaktadır. Bölüm, 2019 yılında Borsa
İstanbul’da işlem gören 60’ın üzerinde hisse
senedini takip ederek aracı kurumlar arasında
en geniş kapsamda araştırma hizmeti veren
ekiplerden biri olmuştur.
OYAK Yatırım Kurumsal Finansman
Bölümü; bankacılık, finansal kiralama,
bireysel emeklilik, perakendecilik, medya,
gayrimenkul, enerji, demir-çelik, çimento,
madencilik, gıda, kimyevi maddeler,
taşımacılık, lojistik, bilgi teknolojileri, kağıt,
petrokimya, inşaat, gübre, şeker üretimi,
telekomünikasyon, petrol rafinericiliği gibi
geniş bir sektör spektrumunda sunduğu
finansal danışmanlık hizmetlerini 2019 yılında
da sürdürmüştür.

OYAK Yatırım,
Pay Piyasası işlem
hacminde 2019 yılını
58,8 milyar TL ve
%1,38 pazar payı
ile 20’nci sırada
tamamlamıştır.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

2019 yılında
uluslararası kredi
derecelendirme
kuruluşu JCR-Eurasia,
OYAK Yatırım’ın
A- (Trk) olan uzun
vadeli ulusal notunu
A (Trk) olarak yukarı
yönlü revize etmiştir.

2019 Yılı Faaliyetleri
2017 yılında Türkiye Finans Katılım Bankası,
Fibabanka, Creditwest Bank ve Albank ile emir
iletimine aracılık projesi kapsamında başlayan
iş birliği 2019 yılında artarak devam etmiştir.
OYAK Yatırım, Pay Piyasası işlem hacminde
2019 yılını 58,8 milyar TL ve %1,38 pazar payı
ile 20’nci sırada, Vadeli İşlem ve Opsiyon
Piyasası (VİOP)’nda ise 22,7 milyar TL (bir
önceki yıla göre %21 artış) hacim ve %0,79
pazar payı ile 27’nci sırada tamamlamıştır.
Şirket, 2019 yılında 64 adet Özel Sektör Tahvil
ve Bono (ÖST) ihracına liderlik yaparak banka
aracı kurumu olmayan ihraççılar arasında
hem ÖST ihraç büyüklüğü hem de yapılan
ihraç adedi açısından birinci sırada yer
almıştır.
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OYAK Yatırım, 17 Nisan 2019 tarihinde TSPB
tarafından düzenlenen ödül töreninde, 2018
yılı Kira Sertifikası İhraç ve Satış Lideri dalında
1’inciliğe layık görülmüştür.
Kredi Notunda Yukarı Yönlü Revize
2019 yılında uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu JCR-Eurasia, OYAK Yatırım’ın A- (Trk)
olan uzun vadeli ulusal notunu A (Trk) olarak
yukarı yönlü revize etmiştir. Uzun vadeli
uluslararası yabancı ve yerel para notlarını ise
ülke not tavanı olan BBB- olarak teyit etmiştir.
İştirakleri
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş., dokuz menkul
kıymet yatırım ortaklığının faaliyet gösterdiği
sektörde, %5,2’lik paya sahiptir.
KURULUŞ YILI

2006
OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2006

OYAK GRUBU’NUN
PAYI(1)

%47,27(2)
FAALİYET KONUSU
SPK ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun
olarak sermaye
piyasası faaliyetlerinde
bulunmak
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OYAK Grubu’nun payı,
Şirket’in KAP künyesindeki
OYAK/OYAK Grup Şirketi’nin
sermayedeki payı olarak
verilmiştir.
(2)
Oy hakkı %86,39’dur.
(1)

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. dünyada ve
Türkiye’de sermaye piyasalarında yaşanan
gelişmelerin de etkisiyle değişen müşteri
taleplerinin karşılanması amacıyla 3 Kasım
2006 tarihinde kurulmuş ve 2007 yılı Nisan ayı
sonunda payları halka arz edilerek borsada
işlem görmeye başlamıştır.

Şirket, 2019 yılında Türkiye Sermaye Piyasaları
Birliği tarafından Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklıkları arasında “Net Aktif Değeri Artış
Lideri” ödülüne layık görülmüştür. OYAK
Yatırım Ortaklığı A.Ş., dokuz menkul kıymet
yatırım ortaklığının faaliyet gösterdiği
sektörde, %5,2’lik paya sahiptir.

Değişen piyasa koşulları doğrultusunda
daha aktif ve daha esnek portföy yönetimi
sağlanması amacı ile Şirket’in yatırım strateji
bant aralıkları 2018 yılı başında yeniden
düzenlenmiştir.

BIST Kodu
OYAYO.IS
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OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
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SPK mevzuatında portföy yönetim faaliyetleri
ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., 14 Haziran 2013
tarihinde OYAK Yatırım’ın %100 iştiraki olarak
kurulmuştur. Şirket gerekli yetki belgelerinin
alınmasını takiben 2014 yılı Ocak ayı itibarıyla
faaliyetine başlamıştır.
OYAK Portföy, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal
varlıklardan oluşan bireysel ve kurumsal
portföylerin yönetimi, yerli ve yabancı yatırım
fonları ile yatırım ortaklıklarının yönetimini
de kapsayan geniş bir yelpazede finansal
hizmetler sunmaktadır.
Şirket, 2019 yıl sonu itibarıyla, gayrimenkul ve
girişim sermayesi yatırım fonlarının da dâhil
olduğu toplam 13 adet yatırım fonu yönetimi
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gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte, Fiba
Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile Aegon Emeklilik
ve Hayat A.Ş.’nin kurucusu olduğu yedi adet
emeklilik fonunun yönetimi de OYAK Portföy
tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirket
yönetimi altında bulunan toplam portföy
büyüklüğü, 2019 yılında yıllık bazda %74 artış
göstererek 1.417,32 milyon TL’ye ulaşırken,
katılımcı sayısında da artış kaydedilmiştir.
OYAK Portföy, yatırımcıların yanı sıra OYAK
üye ve çalışanlarına yönelik özel fon kurulumu
gerçekleştirerek OYAK üye ve çalışanlarının
sermaye piyasalarında yer almalarına da
yardımcı olmaktadır.
Şirket, fon çeşitliliğini artırarak ve müşteri
tabanını genişleterek sermaye piyasalarında
daha etkin rol oynamayı hedeflemektedir.
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OYAK Portföy, 2019 yıl sonu itibarıyla
toplam 13 adet yatırım fonu yönetimi
gerçekleştirmektedir.

OYAK GRUP SİGORTA VE REASÜRANS
BROKERLİĞİ A.Ş.

OYAK Grup Sigorta, iki yıl gibi kısa bir sürede
prim hacmini 550 milyon TL’nin üzerine
çıkararak birçok rakibini geride bırakmıştır.
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OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği
A.Ş., münhasıran sigorta ve reasürans
brokerliği faaliyetlerinde bulunmak üzere
OYAK Yatırım’ın %100 iştiraki ile 2017 yılında
kurulmuştur.
OYAK Grup Sigorta, OYAK isminin Türkiye’de
yarattığı güven, kalite, güç ve saygınlık ile
kendini özdeşleştirerek sektörde öncü olmak
için emin adımlarla ilerlemektedir. Şirket,
iki yıl gibi kısa bir sürede prim hacmini
550 milyon TL’nin üzerine çıkararak birçok
rakibini geride bırakmış ve sektörde dördüncü
sırada yerini almıştır.
OYAK Grup Sigorta, konularında uzman
personeli ile şirketlerin müşterilerine,
üyelerine veya çalışanlarına yönelik özel
sigorta çözümleri tasarlayarak onların ana
hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.
Türkiye’de 34 sigorta şirketi ile brokerlik
sözleşmesi imzalayan OYAK Grup
Sigorta, OYAK Grup Şirketlerinin tüm
sigorta ihtiyaçlarında, birden fazla Grup
Şirketi’ni ilgilendiren risk ve hasarlarda
tüm şirketlerinin menfaatini göz önünde
bulundurarak hizmet vermektedir.
OYAK Grup Sigorta, iştiraklere ve dış
müşterilerine ihtiyaç duydukları risk/hasar
yönetim prosedürlerinin oluşturulması
konusunda destek vermekte; ihtiyaç
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duyulan risk ve hasar yönetimi konularında
grup ziyaretlerinin yanı sıra eğitimler de
düzenlemektedir.
OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği,
müşterilerine sunduğu kalite ve güvenden
ödün vermeyeceği, müşterilerinin takdirini
daima üstün tutacağı örnek bir Sigorta
ve Brokerlik şirketi olarak emin adımlarla
ilerlemektedir.
2019 Yılında Öne Çıkan Ürün Ve Hizmetler
• OYAK Grubu’nun kurumsal sağlık
poliçelerinin içerikleri genişletilerek
çalışanlara tüm sağlık risklerini kapsayıcı
avantajlı paketler oluşturulmuştur. OYAK
Grubu’nun hayat poliçeleri de OYAK Grup
Sigorta aracılığı ile teminat altına alınmıştır.
• OYAK Platform’un kurulması ile birlikte OYAK
Grup Sigorta, OYAK üyelerine ve çalışanlarına
özel; OYAK Kasko-Trafik, OYAK Konut ve
OYAK Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünleri
ve çeşitli kampanyalar sunmaktadır. OYAK
Grubu üye ve çalışanlarına ayrıcalıklarını her
zaman hissettiren platform yönetimi başarı
ile sürdürülmektedir.
• Türkiye’nin önde gelen 19 sigorta şirketi
tarafından, teminatlar dâhil olacak şekilde
karşılaştırmalı en uygun, en hızlı fiyat
teklifinin verildiği dijital bir teklif ve satış
platformu oluşturulmuş ve bu sayede
operasyonel satış maliyetleri minimuma
indirilmiştir.

Tüm OYAK üyelerinin,
çalışanlarının ve OYAK
Grup dışı müşterilerin
sigorta ihtiyaçlarını en
etkin ve en hızlı şekilde
yönetmek amacı
ile Çağrı Merkezi
kurulmuştur.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

OYAK Grup Sigorta;
bağımsız Sigorta
Brokerleri ve
Çalışan Yan Haklar
Danışmanlarından
oluşan, uluslararası
en büyük network’ü
Worldwide Broker
Network’e (WBN) üye
olmuştur.

• OYAK Grup Sigorta; bağımsız Sigorta
Brokerleri ve Çalışan Yan Haklar
Danışmanlarından oluşan, uluslararası
en büyük network’ü Worldwide Broker
Network’e (WBN) üye olmuştur. Şirket,
bu sayede altı kıtada 100’den fazla
ülkedeki 500’den fazla ofis ile yurt dışı
lokasyonlarında yerel sigorta çözümleri
sağlayabilmektedir.
• Tüm OYAK üyelerinin, çalışanlarının ve OYAK
Grup dışı müşterilerin sigorta ihtiyaçlarını
en etkin ve en hızlı şekilde yönetmek amacı
ile Çağrı Merkezi kurulmuştur.
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Global Reasürans Pazarındaki Yeri
Bilhassa Avrupa, Uzak Doğu ve Körfez
piyasaları başta olmak üzere önde gelen
Global Sigorta/Reasürans şirketleri ile iş birliği
müzakereleri OYAK Grup Sigorta tarafından
bizzat yürütülmektedir.

OYAK İnşaat, OYAK
üyelerine düşük maliyetli
konutlar üretmek amacıyla
kurulmuştur.
OYAK Grup Şirketleri arasında hizmet sektöründe faaliyet gösteren,
fiziki ve elektronik güvenlik hizmetleri veren OYAK Güvenlik; yapı projesi,
inşaat işleri geliştiren OYAK İnşaat; turizm-organizasyon, tesis yönetimi,
teknolojik hizmetler ve filo kiralama hizmetleri veren OYAK Pazarlama;
şirketleri bulunmaktadır.
OYAK İnşaat, OYAK’ın konut alanındaki sosyal hizmet faaliyetleri
çerçevesinde, esas olarak OYAK üyelerine düşük maliyetli ve belirli
nitelikte konutlar üretmek amacıyla kurulmuştur. OYAK İnşaat; konut,
hastane, sanayi yapıları, turizm tesisleri, askeri tesisler gibi her türlü
yapının proje, inşaat ve montaj işlerini taahhüt ederek mühendislik ve
müşavirlik hizmetleri vermektedir.
Fiziki, elektronik ve siber güvenlik sistemlerine yönelik danışmanlık
hizmeti sunan OYAK SGS, sahip olduğu T.C. İçişleri Bakanlığı izin
belgesi kapsamında özel güvenlik personeli eğitim faaliyetlerini de
yürütmektedir.
OYAK Pazarlama, OYAK üyelerine yönelik yaz/kış turizmi paketlerinin
hazırlanması ve uygun fiyatlı turistik tesislerin programa dâhil edilmesi
için uzman kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmektedir.
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OYAK İnşaat A.Ş.

OYAK Pazarlama Hizmet ve
Turizm A.Ş.
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OYAK Savunma ve Güvenlik
Sistemleri A.Ş.

OYAK SAVUNMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.

OYAK SGS, Türkiye’de liman güvenliği
konusunda hizmet veren üç şirketten biri
olma özelliğine sahiptir.
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OYAK Güvenlik A.Ş. olarak 2000 yılında
kurulan Şirket’in unvanı, 2002 yılında OYAK
Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. (OYAK
SGS) olarak değiştirilmiştir. Şirket halen 5188
sayılı Özel Güvenlik Kanunu çerçevesinde
hizmet sunmaktadır.
OYAK SGS, fiziki ve elektronik güvenlik
sistemleri, siber güvenlik, bilişim sistemleri
denetimi ve güvenliği, bu sistemlere yönelik
danışmanlık hizmetleri ile birlikte Alarm
İzleme Merkezi ve Eğitim Kurumu (Özel
Güvenlik Eğitimleri, ISPS Code Eğitimleri vb.)
faaliyetlerini yürütmektedir. Ocak 2005’ten
itibaren T.C. İçişleri Bakanlığı’ndan faaliyet izin
belgesi ile özel güvenlik personeline eğitim
vermekte; ayrıca T.C. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı faaliyet
izin belgesi ile ISPS Code eğitimleri ile T.C.
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Sağlık Bakanlığı’nın faaliyet izin belgesi ile
kurulan İYEM’de (İlk Yardım Eğitim Merkezi) İlk
Yardım Eğitimlerine devam etmektedir.
Bunlara ek olarak binasında bulundurduğu
son derece modern Silah Atış Poligonu ve
konusunda deneyimli silah atış eğitmenleri
sayesinde güvenlik sektöründe uzman
personeller yetiştirmektedir. Tanınmış
Güvenlik Şirketi (Recognised Security
Organisation-RSO) olma özelliği ile liman
güvenliği konusunda da hizmet veren OYAK
SGS, Türkiye’de liman güvenliği konusunda
hizmet veren üç şirketten biri olma özelliğine
sahiptir.
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 27001

OYAK İNŞAAT A.Ş.

KURULUŞ YILI

1982

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

1982

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%100

FAALİYET KONUSU
İnşaat, taahhüt,
müşavirlik hizmetleri

İNTERNET ADRESI
www.oyakinsaat.com.tr

OYAK İnşaat A.Ş., OYAK’ın konut alanındaki
sosyal hizmet faaliyetleri çerçevesinde, esas
olarak OYAK üyelerine düşük maliyetli ve
belirli nitelikte konutlar üretmek amacıyla
1982 yılında Ankara’da kurulmuştur. 2004
yılından itibaren faaliyetlerini İstanbul’da
sürdürmektedir.
OYAK İnşaat; konut, hastane, sanayi yapıları,
turizm tesisleri, askeri tesisler gibi her türlü
yapının proje, inşaat ve montaj işlerini taahhüt
ederek mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
vermektedir. Şirket, projelerinde klasik inşaat
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sistemlerinin yanında; prefabrike, tünel
kalıp, çelik konstrüksiyon gibi çağdaş yapı
tekniklerini de başarıyla uygulamaktadır.
OYAK Grubu Şirketlerinin yatırımlarına katkı
sağlayarak endüstriyel tesis, liman, boru
hattı, yol ve benzeri altyapı inşaatı alanlarında
önemli bir deneyim edinen OYAK İnşaat, yurt
dışı faaliyetleri çerçevesinde de otoyol inşaatı,
baraj savak, regülatör tadilatı, hidro-elektrik
santrali rehabilitasyon projeleri konularında
yetkinliğini artırmıştır.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

OYAK İnşaat, projelerinde klasik inşaat
sistemlerinin yanında; prefabrike, tünel kalıp,
çelik konstrüksiyon gibi çağdaş yapı tekniklerini
de başarıyla uygulamaktadır.

OYAK
İNŞAAT A.Ş.

Ankara OYAK
Göksupark Projesi
(1.876 konut
+ 7 ticari ünite), OYAK
tarafından şu ana
kadar tek seferde
yapımı gerçekleştirilen
ve üyelere tahsise
sunulan en büyük
konut projesidir.

2019 Yılında Öne Çıkan Projeler
• Ankara OYAK Göksupark Projesi (1.876 konut
+ 7 ticari ünite), OYAK tarafından şu ana
kadar tek seferde yapımı gerçekleştirilen
ve üyelere tahsise sunulan en büyük konut
projesidir. 24.11.2017 tarihinde inşaat ruhsatı
alınarak yapımına başlanan projenin
Temmuz 2020 döneminde hak sahiplerine
teslim edilmesi planlanmaktadır. 2019 yıl
sonu itibarıyla projenin fiziki ilerleme oranı
%85,52 seviyesindedir.
• OYAK Dragos Projesi, 414 konut, 156 ofis ve
10 dükkândan oluşmaktadır. Fore kazık ve
hafriyat imalatlarına 12.04.2019 tarihinde
başlanan projenin 30.06.2022 tarihi
itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.
2019 yıl sonu itibarıyla projenin fiziki
ilerleme oranı %6,09 seviyesindedir.
• Gayrimenkul geliştirme faaliyetleri
kapsamında OYAK mülkiyetindeki;
Seyirce, Tandoğan, Zirvekent, Kurtuluş,
Balıkuyumcu, Ayazağa, OYAKKent, Urla,
Çiğli, Yalova Çiftlikköy arazileri için yapı
ruhsatı alınması, master plan hazırlatılması,
imar plan ve uygulaması yapılması gibi
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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2019 Yılında Tamamlanan Projeler
• OYAK Ankara Genel Müdürlük Binaları
Tamirat Tadilat İşleri,
• OYAK Yalova Çiftlikköy Arsaları Müşavirlik
Hizmetleri,
• OYAK Zirvekent-Tandoğan-Kurtuluş Arsaları
İmar Planı Revizyonu Hizmetleri,
• OYAK Urla, Seyirce, Tandoğan, Balıkuyumcu,
OYAKKent Arsaları Müşavirlik Hizmetleri,
• Erdemir Yalova Taşköprü Projesi Müşavirlik
Hizmetleri,
• Erdemir Ereğli Bağlık Mevkii Arsaları İmar
Hizmetleri.
Devam Eden Projeler
• Ankara OYAK Göksupark Projesi
• OYAK Dragos Projesi
• OYAK mülkiyetindeki Seyirce, Tandoğan,
Zirvekent, Kurtuluş, Balıkuyumcu, Ayazağa,
OYAKKent, Urla, Çiğli, Yalova Çiftlikköy
arazileri için yapı ruhsatı alınması, master
plan hazırlatılması, imar plan ve uygulaması
yapılması, ruhsat proje tadilatı çalışmaları
• Erdemir Yalova Taşköprü Projesi Hizmetleri
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 45001

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş.

KURULUŞ YILI

1998

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

1998

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%100

FAALİYET KONUSU
Turizm Hizmetleri,
Tesis Yönetimi
Hizmetleri, Teknolojik
Hizmetler ve Filo
Kiralama

İNTERNET ADRESI
www.oyakpazarlama.com.tr

1998 yılına kadar OYAK bünyesinde hizmet
sunan Ordu Pazarları, 1998 yılında OYPA OYAK
Büyük Mağazacılık T.A.Ş. (OYPA) unvanlı bir
anonim şirket statüsüne dönüştürülmüştür.
2002 yılında büyük mağazacılık alanındaki
çalışmalarına son verilen Şirket’in faaliyet
alanı; 2004 yılında hijyen hizmetleri, turizm,
organizasyon ve bilet satış faaliyetleri ile
genişletilirken, unvanı OYAK Pazarlama
Hizmet ve Turizm A.Ş. (OYAK Pazarlama)
olarak değiştirilmiş; 2014 yılında faaliyetlerine
teknoloji hizmetleri de eklenmiştir. Şirket,
2019 yılı Aralık ayında filo kiralama faaliyeti
çalışmalarına da başlamıştır.
OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

OYAK Pazarlama, OYAK üyelerine yönelik
yaz/kış turizmi paketlerinin hazırlanması
ve uygun fiyatlı turistik tesislerin programa
dâhil edilmesi için uzman kuruluşlar ile ortak
çalışmalar yürütmektedir.
OYAK Grup Şirketlerine yönelik sunduğu
hizmetlerin yanı sıra, OYAK Pazarlama
2019 yılında Grup dışı müşteri portföyünü
geliştirmeye yönelik çalışmalarını da
sürdürmüştür.
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001,
ISO 20000, ISO 22301

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

OYAK Pazarlama 2019 yılında Grup dışı
müşteri portföyünü geliştirmeye yönelik
çalışmalarını sürdürmüştür.

OYAK Kimya Grubu,
özellikli alümina ve PVC
stabilizatörü üretiminde
dünyada lider konumdadır.
Küresel Bir Oyuncu
Türkiye kimya sektöründe yarım asrı aşan deneyime sahip olan OYAK
Kimya Grubu, küresel ölçekte gerçekleştirdiği yatırımlarla dünya
devlerini de şirketleri arasına ekleyerek büyümeye devam etmektedir.
Dünyanın En Büyüklerinden Biri
OYAK ve Grup Şirketleri, bünyesindeki Akdeniz Kimya ve Chemson
Grubu şirketleriyle PVC sanayiinin vazgeçilmez girdilerinin başında gelen
stabilizatör ve diğer katkı maddeleri üretimi konusunda global bazda en
büyük üretici ve pazar payı sahibidir. Grubun ürettiği katkı maddeleri;
yapı, inşaat, elektrik-elektronik ve otomotiv gibi birçok farklı endüstriyel
alanda ortaya çıkan nihai ürünlerin imalatında kullanılmaktadır.
Bir Bakışta Kimya Grubu:
• Beş kıtaya yayılmış 16 entegre tesiste endüstriyel kimyasal ürün
geliştirmekte ve üretmektedir.
• Yıllık yaklaşık 300 bin ton PVC polimer kimyasal katkı malzemesi
üretim kapasitesiyle PVC sanayiinde dünyanın en büyük üreticileri
arasında yer almaktadır.
• Dünya PVC stabilizatörü üretiminde lider konumdadır.
• Özellikli alümina ve alümina bazlı ürünlerin geliştirilmesinde öncü,
yıllık 600 bin tondan fazla üretim kapasitesi ile küresel ölçekte ana
tedarikçidir.
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Almatis Grubu

Chemson Grubu

MicroMedicine Inc.
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OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

Akdeniz Kimya Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

AKDENİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Akdeniz Kimya, 2019 yılında 43 yıllık
Şirket tarihinin üretim, satış ve ihracat
tonaj rekorlarını kırmıştır.

KURULUŞ YILI

1976

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2012

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%100

FAALİYET KONUSU
PVC stabilizatörü
ve endüstriyel
kimyasalların üretim
ve pazarlaması

İNTERNET ADRESI
www.akdenizkimya.com.tr

Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1976
yılında PVC bazlı pencere ve yapı profilleri,
enjeksiyon ürünleri, kablo izolasyon ve
yumuşak yüzey kaplamalarına renk, esneklik,
dayanıklılık gibi özellikler veren katkı
maddelerinin üretim, satış ve pazarlamasını
gerçekleştirmek üzere İzmir’de kurulmuştur.
OYAK’ın, 19 Aralık 2012 tarihinde hisselerinin
tamamını satın almasıyla, OYAK Grubu’na
katılmıştır.
Dünya Çapında Bir Marka
PVC stabilizatörü ve endüstriyel kimyasalların
üretim ve pazarlaması alanında dünyanın
önde gelen kuruluşlarından biri olarak yıllık
130 bin ton üretim kapasitesiyle çalışan
Akdeniz Kimya, kalsiyum/çinko ve kurşun
bazlı stabilizatör ara hammaddelerinin
birçoğunu kendi bünyesinde üretebilen
dünyadaki nadir entegre kuruluşlar arasında
yer almaktadır. Entegre bir tesis olarak PVC
katkı malzemelerinde gerek kalite sürekliliği
gerekse ürün çeşitliliği bakımından dünya
liderliğine koşan Akdeniz Kimya’nın 2019 yıl
sonu itibarıyla toplam kimyasal üretimi
198,1 bin tona ulaşmıştır.
PVC dışında farklı sektörlerde kullanılan
yeni ürünleri de üretim gamına katarak,
geleceğe yönelik belirlediği stratejik hedefler
doğrultusunda hızla ilerlemekte olan Akdeniz
Kimya, 2019 yılında 43 yıllık Şirket tarihinin
üretim, satış ve ihracat tonaj rekorlarını
kırmıştır.
OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

2019 yılında tarihinde 105’inci ülkeye ihracat
yapan Akdeniz Kimya, 2018 yılı üretimden
satış kriterine göre hazırlanan İSO 500
sıralamasında 238’inci sırada; kimya sektörü
ihracatçıları arasında ise 13’üncü sırada yer
almaktadır. Şirket ayrıca, 2019 yılında Türkiye
İhracatçılar Meclisi Ege İhracatçı Birlikleri
tarafından İhracatın Yıldızları töreninde
2’ncilik ödülüne layık görülmüştür.
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001
İştirakleri
• OYAK Global Investments
• Akdeniz Germany GmbH

ALMATIS GRUBU

KURULUŞ YILI

2004
OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2015

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%100

ÜRETIM KAPASITESI

609 bin
Ton/Yıl

FAALİYET KONUSU
Özellikli alümina
üretim ve satışı

İNTERNET ADRESI
www.almatis.com

Almatis Grubu, refrakter ve kimya
endüstrilerine yüksek kaliteli ham madde
sağlamak üzere Hollanda’da kurulmuştur.
2015 yılında imzalanan hisse alım
sözleşmesinin ardından Almatis Grubu’nun
hisselerinin tamamı OYAK Global Investments
tarafından devralınmış ve Almatis Grubu’nda
yer alan şirketler OYAK Grup Şirketleri arasına
katılmıştır.
Almatis Grubu, alüminyum hammaddesi
olan alüminyum oksidi (alümina) işleyerek
özellikli alümina üretim ve satışını
gerçekleştirmektedir.
Küresel Bir Marka
Almatis Grubu’nun dünya çapında dokuz
üretim merkezi, altı satış ofisi ve altı
uygulama-ürün geliştirme laboratuvarı
bulunmaktadır. Grubun Hollanda’daki
merkezine ek olarak ABD’de dört fabrika,
Almanya, Hollanda, Japonya, Çin ve
Hindistan’da birer fabrika ile Brezilya, ABD,
Almanya, Hindistan, Japonya ve Çin’de satış
ofisleri bulunmaktadır.
Alümina Pazarında Dünya Lideri
Alanında 100 yılı aşkın tecrübesiyle Almatis
Grubu, özellikli alümina ve alümina bazlı
ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve ana
tedarikçisi konumundadır. Dünya genelinde,
üç farklı kıtada, dokuz ayrı entegre tesisle
üretim yapan Almatis Grubu, en geniş
alümina ürün portföyüne sahip kuruluştur.
OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001
Grup Şirketleri
Almatis Holdings 2 BV
Almatis BV
Almatis Ltd.
Qingdao Almatis Co. Ltd.
Qingdao Almatis Trading Co. Ltd.
Almatis Do Brasil Ltda.
Almatis Inc.
Almatis Holdings GmbH
Almatis GmbH
Almatis Alumina Private Ltd.
Almatis Singapore Pty Ltd.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

Almatis Grubu’nun dünya çapında dokuz
üretim merkezi, altı satış ofisi ve altı
uygulama-ürün geliştirme laboratuvarı
bulunmaktadır.

CHEMSON GRUBU

Chemson Grubu, inovatif ve tüm dünya
ölçeğinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi
üzerine önemli yatırımlarına devam etmektedir.

KURULUŞ YILI

1986

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2013

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%100

FAALİYET KONUSU
PVC stabilizatörü
ve endüstriyel
kimyasalların üretim
ve pazarlaması

İNTERNET ADRESI
www.chemson.com

Chemson Grubu, 1986 yılında Chemson
Polymer Additive AG (Chemson AG) adıyla,
PVC stabilizatörü üretmek amacıyla
Avusturya’da kurulmuş, 2013 yılında Akdeniz
Kimya tarafından satın alınarak iştirakleri ile
beraber OYAK Grubu bünyesine katılmıştır.
Chemson AG’nin, Avusturya’daki tesislerine
ek olarak ABD, Avustralya, Brezilya ve Çin’de
toplam beş üretim tesisi; ayrıca İngiltere,
Almanya ve Hollanda’da satış ofisi olarak
faaliyet gösteren iştirakleri bulunmaktadır.
Kasım 2019’da Çin’de yeni bir şirket
kurarak üretim tesisi yatırımına başlayan
Chemson Grubu, son yıllardaki olumsuz fiyat
hareketlerine rağmen satışlarını bir önceki yıla
göre artırmayı başarmıştır.
Geleceğin Ürünlerinde Sektör Lideri
Chemson Grubu, plastik sektöründe PVC
bazlı pencere ve yapı profilleri, enjeksiyon
ürünleri, kablo izolasyon ve yumuşak yüzey
kaplamalarına renk, esneklik, dayanıklılık
gibi özellikler veren katkı maddelerinin
dünyadaki öncü tedarikçisi olarak faaliyet
göstermektedir.
Grup, üç boyutlu baskı üzerine (3D) yeni
materyalleri de içerecek araştırma ve
geliştirme faaliyetlerine 2019 yılında da devam
etmiştir. Chemson Grubu’nun geliştirdiği
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üç boyutlu baskı materyali ile ilgili ilk patent
başvurusu bir ülkede tescil edilmiştir. Patentin
tüm dünyada tescili ile ilgili çalışmalar ise
devam etmektedir.
Chemson Grubu, inovatif ve tüm dünya
ölçeğinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi
üzerine önemli yatırımlarına devam
etmektedir.
Kurşunsuz Bir Gelecek İçin
Grup, gelişen talep ve yeni Avrupa Birliği
düzenlemeleri çerçevesinde kapasitesini
kurşun bazlı üretimden kalsiyum-çinko
bazlı üretime kaydırarak yatırımlarını
sürdürmektedir.
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, ISO 14001
Grup Şirketleri
Chemson Polymer Additive AG
Chemson Ltd.
Chemson GmbH
Chemson B.V.
Chemson Inc.
Chemson Pacific Pty. Ltd.
Chemson Polymer Additives (Zhejiang)
Chemson Ltda.
Innostar GmbH
Dalian Chemson Chemical Products Co. Ltd.
Dalian Chemson Technical Co. Ltd.
Durox Ltda.

MICROMEDICINE INC.

KURULUŞ YILI

2015

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2015

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%55

FAALİYET KONUSU
Tıbbi teknolojiler

İNTERNET ADRESI
www.micromedicine.com

OYAK Grubu’nun tıbbi teknolojiler alanındaki
ilk yatırımı olan ABD merkezli MicroMedicine
Inc.’nin çoğunluk hisseleri OYAK Global
Investments tarafından 2015 yılında satın
alınmıştır.
MicroMedicine; tanı, tedavi ve klinik
araştırmalarda uygulanmak üzere hücre
ayrıştırma teknolojileri geliştirme ve ticari
kullanıma hazır hale getirme üzerinde
çalışmalar yapmaktadır.
Tasarımı ve geliştirilmesi tamamlanan
kan ayrıştırma ürünü “Sorterra” için, 2019
yılında FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) Class-I
listelemesi tamamlanmış ve CE markası
onayı alınmıştır. Ürünün piyasadaki mevcut
konvansiyonel ürünlere göre üstünlüğünü
ve başarısını teyit eden makaleler ve poster
sunumlar, 2019 yılı boyunca Şirket’in Erken
Erişim Ortakları tarafından çeşitli kongre ve
fuarlarda anlatılmıştır. Kasım 2019’da ürünün
lansmanı gerçekleştirilmiş ve sonrasında ilk
ticari ürün satışı ve teslimatı yapılmıştır.
Şirket, 2020 yılında piyasadaki kullanıcı
talepleri doğrultusunda ürünün ek
düzenlemelerini ve yeni gelişen hücre terapisi
pazarındaki fırsatlara yönelik geliştirmelerini
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
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OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

MicroMedicine; tanı, tedavi ve klinik
araştırmalarda uygulanmak üzere hücre
ayrıştırma teknolojileri geliştirme ve ticari
kullanıma hazır hale getirme üzerinde
çalışmalar yapmaktadır.

TARIM
HAYVANCILIK
GRUBU

Hektaş, bitki koruma
sektöründe ilk üç firma
arasında yer almaktadır.

Bitki Koruma Sektöründe İlk Üçte
OYAK’ın bitki ve hayvan sağlığı ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren
şirketi Hektaş, 350’den fazla bitki koruma, bitki besleme, tohum, hayvan
sağlığı, evcil hayvan maması ve pet bakım ürünlerinin üretim, satış ve
pazarlamasını yapmaktadır. Sektörün öncü kuruluşlarından olan Şirket,
bitki koruma sektöründe her zaman ilk üç firma arasında yer almaktadır.
Hektaş aynı zamanda dünya bitki koruma ve besleme ürünleri
sektörlerinde önde gelen bazı firmaların da Türkiye distribütörüdür.
Bir Bakışta Tarım Hayvancılık Grubu:
• Ürünlerinin pazarlama ve satış faaliyetleri Adana, Ankara, Antalya,
Bursa, İzmir ve Şanlıurfa olmak üzere Türkiye’nin altı coğrafi
bölgesinde bulunan bölge müdürlükleri tarafından sağlanmaktadır.
• Global bitki koruma ve bitki besleme şirketleri ile de stratejik
ortaklıklar kurmaktadır.
• Akıllı tarım uygulamalarında öncüdür.
• Ar-Ge faaliyetleri Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Ar-Ge
Merkezi’nde sürdürülmektedir.
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OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

Hektaş Ticaret T.A.Ş.

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Hektaş, yenilikçi ilaçların ürün portföyüne
eklenmesi için formülasyon farklılaştırma ve
iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir.
KURULUŞ YILI

1956

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

1963

OYAK GRUBU’NUN
PAYI(1)

%53,81
FAALİYET KONUSU
Bitki koruma, bitki
besleme, tohum,
hayvan sağlığı, evcil
hayvan maması ve pet
bakım ürünleri üretim,
ithalat ve pazarlaması

İNTERNET ADRESI
www.hektas.com.tr

OYAK Grubu’nun payı,
Şirket’in KAP künyesindeki
OYAK/OYAK Grup Şirketi’nin
sermayedeki payı verilmiştir.

(1)

Hektaş Ticaret T.A.Ş., tıbbi ilaç üretimi ve
pazarlaması amacıyla 1956 yılında Adana’da
kurulmuştur. Şirket, pazarın ihtiyaçları
doğrultusunda 1962 yılında tarım ilaçları üretim
ve pazarlamasına yönelmiştir. OYAK, Şirket’e
1963 yılında iştirak etmiş ve 1981 yılında da en
büyük ortak durumuna gelmiştir.
Gücünü Köklü Gelenekten Alan Sektör Lideri
63 yıllık deneyimiyle tarım sektörünün en köklü
firmalarından biri olan Hektaş, 2005 yılında ürün
portföyünü genişleterek hayvan sağlığı, 2017
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yılında ise bitki besleme ve tohum ürünlerinin
satışına başlamıştır. Portföyünde, ülkemizin
ekolojik yapısına ve ürün çeşitliliğine uygun
350’den fazla ürün bulunan Hektaş, sektöründe
en geniş ürün yelpazesine sahip lider kuruluştur.
Global Markalar ile Stratejik Ortaklıklar
Bitki koruma üretimi ve pazarlaması alanında
marka bilinirliği, yaygın satış ve dağıtım ağına
sahip olan Hektaş, aynı zamanda global bitki
koruma ve bitki besleme şirketleri ile de stratejik
ortaklıklar kurmaktadır.

Türkiye’de bitki
koruma ürünleri
kategorisinde
ECOCERT Organik
Tarıma Uygunluk
Sertifikası’nı alan ilk
firma olan Hektaş’ın
bu sertifikaya sahip 10
ürünü bulunmaktadır.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

Türkiye’de Altı Bölge Müdürlüğü ile Çiftçiye En
Yakın Çözüm Ortağı
Hektaş ürünlerinin pazarlama ve satış faaliyetleri
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa
olmak üzere Türkiye’nin altı coğrafi bölgesinde
bulunan bölge müdürlükleri tarafından
sağlanmaktadır.
Hektaş, üreticilerin
ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda,
insana, çevreye
ve doğaya saygılı,
organik ve iyi tarım
uygulamalarına
uygun ürünler ile
ürün yelpazesini
genişletmektedir.

Akıllı Tarım Uygulamalarında Öncü
Şirket, üreticilerin ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda, insana, çevreye ve doğaya
saygılı, organik ve iyi tarım uygulamalarına
uygun ürünler ile ürün yelpazesini
genişletmektedir.
Şirket yenilikçi ilaçların ürün portföyüne
eklenmesi için formülasyon farklılaştırma ve
iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir.
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Türkiye’de bitki koruma ürünleri kategorisinde
ECOCERT Organik Tarıma Uygunluk Sertifikası’nı
alan ilk firma olan Hektaş’ın bu sertifikaya sahip
10 ürünü bulunmaktadır.
Farklı özellikteki topraklar için özelleştirilmiş
çözümler sunmayı hedefleyen Hektaş, 2017
yılında Adana’da kiraladığı tesiste tarım
topraklarının verimini artıran organomineral
gübre üretimine başlamıştır.
Şirket, 2017 yılında Niğde’de bitki koruma
ürünleri alanında faaliyet gösteren FNC Tarım
Ticaret ve Sanayi A.Ş.’yi satın alarak bünyesine
katmıştır.
Şirket, bünyesine kattığı Akdeniz Üniversitesi
Teknokent alanında kendine ait araştırma ve
geliştirme seralarında çalışmalarını sürdürmekte
olan Akça Tohumculuk Ar-Ge Sanayi ve Dış
Ticaret A.Ş. ile hibrit sebze tohumları üzerinde
ıslah çalışmalarını yürütmektedir.

HEKTAŞ
TİCARET
T.A.Ş.

Tarihinde ilk kez 2019 yılında Cezayir’de ürün
ruhsatlayan Şirket, İstanbul Kimyevi Maddeler
ve Mamülleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB)
düzenlediği İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde
bitki koruma ürünlerinin ihracatından elde ettiği
başarıyla ilk kez “İhracatın Yıldızı Ödülü”ne layık
görülmüştür.
Bitki koruma sektöründe birinci sıradaki
konumunu muhafaza eden Şirket, Kocaeli Sanayi
Odası’nın düzenlediği ve sanayi kuruluşlarının
ödüllendirildiği 2019 Yılı Çizgi Üstü Sektörel
Performans Ödüllerinde ikinci kez Kimya Sanayi
Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş Ödülüne layık
görülmüştür.
2019 yılında Gebze
üretim tesisinde
14,4 bin ton, FNC
Tarım (Niğde) üretim
tesisinde 4,5 bin
ton üretim yapan
Hektaş, toplam üretim
miktarını %7’lik
artışla 18,9 bin tona
yükseltmiştir.

Borsa İstanbul tarafından 2018’in son
çeyreğinde yapılan değerlendirmede 2019
yılı için BIST 100 endeksine giren Şirket,
yatırımcısına ve piyasaya güven verip başarısını
sürdürülebilir kılarak 2019 yılı son çeyreğinde
yapılan değerlendirmeye istinaden 2020 yılında
BIST 50 endeksine girmeye hak kazanmıştır.
Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra iş ortakları
ve üreticilere yönelik sektörde fark yaratan
faaliyetleriyle onları geleceğe hazırlayıp dünya
ile rekabet edebilmelerini sağlayan Hektaş,
hem finansal tablolarındaki performans,
hem de sektördeki satış, pazarlama ve
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iletişim faaliyetleriyle sürdürülebilir başarısını
kanıtlamıştır. Şirket, her yıl piyasaya sunduğu
inovatif ürünleri, güvenilirliği, yüksek marka
bilinirliği, deneyimli satış ekibi, yaygın dağıtım
kanalları, ülke geneline yayılmış kurumsal yapısı,
yüksek değerli ve gelişen pazarlardaki etkinliği,
geniş ürün yelpazesi ile tarımsal üretimin her
alanında başarılarını artırarak sürdürmektedir.
Artan Üretim Hacmi
2019 yılında Gebze üretim tesisinde 14,4 bin
ton, FNC Tarım (Niğde) üretim tesisinde 4,5
bin ton üretim yapan Hektaş, toplam üretim
miktarını %7’lik artışla 18,9 bin tona yükseltmiş;
organomineral gübre üretimini ise bir önceki
yıla kıyasla %297 oranında artırarak 31,3 bin ton
olarak gerçekleştirmiştir.
Ambalaj bazında bir önceki yıla göre %9
oranında artış gerçekleştiren Şirket, 10,5 milyon
adet ambalaj üretmiştir. İmal ürünler yanında,
hazır ürünler de dâhil olmak üzere sevkiyatlar,
bir önceki yıla kıyasla %128 artarak 56,4 bin ton
olarak gerçekleşmiştir.
Şirket, Entegre Yönetim Sistemi denetimini
başarıyla tamamlayıp iş yerlerindeki sağlık
ve güvenlik şartlarını iyileştirerek iş kazalarını
azaltmayı amaçlayan ISO 45001 belgesini de
almaya hak kazanmış ve sektörde bu belgeye
sahip “ilkler” arasında yerini almıştır.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

Sosyal sorumluluk
bilinciyle hareket eden
Hektaş, “Akıllı Tarım
Köylerde” etkinliği ile
bir yılda toplam 12 bin
km yol kat ederek;
27 ildeki 230 köyde,
10 bini aşkın üreticiye
direkt ulaşmıştır.

Ar-Ge Çalışmaları
Bitki koruma, bitki besleme, tohum ıslahı,
hayvan sağlığı, akıllı tarım teknolojileri ve
nesnelerin interneti alanlarında çalışmalar
yürüten Hektaş, tüm Ar-Ge faaliyetlerini,
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Ar-Ge
Merkezi’nde sürdürmektedir. Ar-Ge Merkezi
bünyesinde 2019 yılında toplam üç proje
başlatılmış; ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından ilk defa yapılan denetimlerden başarı
ile geçen Ar-Ge Merkezi’nin Bakanlık tarafından
teşvik/muafiyetlerden yararlanmaya devam
etmesine karar verilmiştir.
Üreticilerin arazide karşılaştıkları hastalıkları
cep telefonlarının kameraları aracılığıyla tespit
etmelerine ve tanımlamalarına yardımcı olan
yapay zekâ destekli Hektaş Akıllı Asistan mobil
uygulaması, dünyanın en büyük örtü altı tarım
fuarı olan Growtech 2019’da gerçekleştirilen
ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri
kapsamında “Tarımsal Bilişim Ödülü”ne layık
görülmüştür.
Bursa Orhangazi’de kiralanan 607 dekarlık
arazide, dünya çapında bir teknolojik tarım
merkezi kurma çalışmalarına başlayan Hektaş,
Kocaeli Sanayi Odası’nın düzenlediği ve sanayi
kuruluşlarının ödüllendirildiği 2018 Yılı Çizgi Üstü
Sektörel Performans Ödüllerinde Kimya Sanayi
Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş ödülüne layık
görülmüştür.

Hektaş Müşteri Kulübü
Perakende müşterilere yönelik Hektaş Müşteri
Kulübü, 2019 yıl sonu itibarıyla (21’inci ayında)
703 üyeye ulaşmıştır. Üyeler, toplam 118.100
dakika boyunca kulüpte vakit geçirerek
5.400 defa iletişim modüllerinde etkileşim
göstermiştir. Tüm bu etkileşimler sonucunda
ürün alımlarına dair kazandıkları puanlarla
üyelere 617 hediye gönderimi yapılmıştır.
Hektaş ile Akıllı Tarım Köylerde
Hektaş’ın üreticileri bilinçlendirmek, akıllı tarım
uygulamalarını anlatmak ve göstermek, dünya
ile rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla
2018 yılında başlattığı “Akıllı Tarım Yollarda”
etkinlikleri 2019’da “Akıllı Tarım Köylerde” ismiyle
direkt köylerdeki üreticileri hedeflemiştir.
Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden
Hektaş, “Akıllı Tarım Köylerde” etkinliği ile
bir yılda toplam 12 bin km yol kat ederek;
27 ildeki 230 köyde, 10 bini aşkın üreticiye direkt
ulaşmıştır. Bu bağlamda dijital kanallar, ulusal ve
yerelde servis edilen haber bültenleri ile
5 milyondan fazla kişiye erişim sağlanmıştır.
BIST Kodu
HEKTS.IS
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001
İştirakleri
TAKİMSAN Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.
FNC Tarım Tic. ve San. A.Ş.
Akça Tohumculuk Ar-Ge Sanayi ve
Dış Ticaret A.Ş.
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ENERJİ
GRUBU

2019 yıl sonunda Türkiye’deki
lisanslı ve lisansız üretim toplam
kurulu gücü 91.352 MW’dır.

2019 yılında, toplam
elektrik enerjisi
üretimi içerisinde
doğal gaz santralleri
%19, hidroelektrik
santralleri %31, ithal
kömür santralleri %21,
linyit santralleri %16
ve diğer santraller %13
paya sahiptir.

Türkiye Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü ve
Üretimi
2019 yılına ilişkin elektrik enerjisi sektörü
verileri incelendiğinde toplam elektrik
tüketiminin bir önceki yıl ile benzer seviyesini
koruyarak 300,2 milyar kWh olarak
gerçekleştiği görülmektedir. 2019 yıl sonunda
Türkiye’deki lisanslı ve lisansız üretim toplam
kurulu gücü 91.352 MW’a ulaşmış; 2018 yılına
göre kurulu güçteki artış %3,2 olmuştur.

etmeyen ve yıllık elektrik enerjisi tüketimi
50 milyon kWh ve üzerinde olan tüketiciler”,
1 Nisan 2018 tarihinden itibaren Son Kaynak
Tedarik Tarifesi’ne (“SKTT”) tabii olarak
değerlendirilmiştir.

2019 yılında bir önceki yıla göre gerçekleşen
kurulu güç artışı 2.826 MW’dır. Termik kurulu
güçte 907 MW, hidrolik kurulu güçte 203 MW,
jeotermal kurulu güçte 255 MW, güneş
santralleri kurulu gücünde 919 MW, rüzgâr
santralleri kurulu gücünde ise 542 MW artış
yaşanmıştır. 2019 yıl sonu itibarıyla, lisanssız
elektrik santrallerinin toplam kurulu gücü
%17 artarak 6.309 MW’a ulaşmıştır.

Türkiye’nin En Büyük Uluslararası
Yatırımlarından Biri
OYAK’ın elektrik enerjisi sektöründe
faaliyet gösteren şirketlerinden İSKEN,
sektörde Türkiye’deki en büyük uluslararası
yatırımlardan biri olmanın yanı sıra Türkiye’nin
en büyük termik santrallerinden de biridir.

2019 yılında, toplam elektrik enerjisi üretimi
içerisinde doğal gaz santralleri %19,
hidroelektrik santralleri %31, ithal kömür
santralleri %21, linyit santralleri %16 ve diğer
santraller %13 paya sahiptir.
2019 yılında Piyasa Takas Fiyatı 2018 yılına
göre %11 artışla 260 TL/MWh olurken; 2018
yılını %20,5 ile tamamlayan elektrik tedarik
piyasasındaki serbest tüketici çekiş miktarı
oranı ise 2019 yıl sonunda %41,7’ye ulaşmıştır.
Son Kaynak Tedarik Tarifesi
Resmi Gazete’de 20 Ocak 2018 tarihinde
yayınlanan “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” uyarınca
“serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde
elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin
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2018 yılında 50 milyon kWh olarak başlamış
olan SKTT limiti 2019 yılı itibarıyla 10 milyon
kWh’e, 2020 yılı itibarıyla da 7 milyon kWh’e
düşürülmüştür.

Tedarik lisansı sahibi OYAK Enerji, piyasada
toptan ve perakende elektrik enerjisi tedariki
alanında faaliyet göstermektedir.
1 Nisan 2018 tarihinden itibaren öncelikle OYAK
Grup Şirketleri olmak üzere elektrik tedarik
faaliyetlerine başlayan Şirket, 2019 yılında
yapılan geliştirmeler sonrası faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Bir Bakışta OYAK Enerji Grubu:
• Türkiye’nin en büyük enerji santrallerinden
birine sahiptir. Toplam 1.308 MW kurulu
net elektrik üretim kapasitesi bulunmakta;
Türkiye toplam elektrik ihtiyacının %3’ünü
karşılamaktadır.
• “Enerji Yönetimi” yaklaşımı ile toptan ve
perakende elektrik pazarında müşterilere
elektrik enerjisi tedariki ve ilgili diğer elektrik
piyasası hizmetlerini sunmaktadır.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

İskenderun Enerji Üretim ve
Ticaret A.Ş.

OYAK Elektrik Enerjisi
Toptan Satış A.Ş.
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İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

İSKEN Sugözü Enerji Santrali, toplam 1.320 MW
brüt kurulu güce sahiptir.

KURULUŞ YILI

1998

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2004

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%49

FAALİYET KONUSU
Elektrik enerjisi
üretim ve satışı

İNTERNET ADRESI
www.isken.com.tr

Elektrik enerjisi üretim ve satışını
gerçekleştirmek amacıyla 1998 yılında
kurulmuş olan İskenderun Enerji Üretim
ve Ticaret A.Ş. (İSKEN), Türkiye’nin ithal
kömüre dayalı ilk termik santrali olan Sugözü
Enerji Santrali’nin sahibi ve işletmecisi
konumundadır. OYAK, Nisan 2004 tarihinde
Steag GmbH’a ait olan %24 oranındaki hisseyi
satın alarak İSKEN’e ortak olmuştur. Ekim
2004 tarihinde İSKEN’in bir diğer ortağı olan
RWE Power AG’ye ait %25 oranındaki hissenin
de satın alınması ile OYAK, İSKEN’deki iştirak
payını %49’a yükseltmiştir. OYAK Grubu
enerji sektörü şirketlerinin tek bir çatı altında
toplanması çalışmaları kapsamında, İSKEN’in
OYAK’a ait hisseleri 2012 yıl sonu itibarıyla
OYAK Birleşik Enerji’ye devredilmiştir.

Enerji Satış Anlaşması’nın (ESA) 21.11.2019
tarihinde sona ermesini takiben, 22.11.2019
tarihi itibarıyla ticari faaliyetlerine serbest
piyasada devam etmektedir.

Türkiye’nin Özel Sektöre Ait İlk Kömür Yakıtlı
Enerji Santrali
Yap-işlet modeli çerçevesinde 2003
yılında, İskenderun Sugözü mevkiinde
işletmeye alınan İSKEN Sugözü Enerji
Santrali, toplam 1.320 MW brüt kurulu güce
sahiptir. Türkiye’nin en büyük uluslararası
yatırımlarından biri olan İSKEN Sugözü
Enerji Santrali, yıllık ortalama 9 milyar
kWh net elektrik üretimi ile Türkiye toplam
elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %3’ünü
karşılamaktadır. İSKEN Sugözü Enerji Santrali,
yap-işlet modeli çerçevesinde Elektrik Üretim
Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile imzalanmış olan

İSKEN, 03.07.2009 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne istinaden
08.06.2019 tarihine kadar yapmakla yükümlü
olduğu, “Katalizörlü Azot Oksit Giderme
Ünitesi” (SCR DeNOx) yatırımını 2019 yılında
devreye almış ve yükümlülüğünü yerine
getirmiştir.
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Çağdaş, Çevreci ve İnsan-Toplum Merkezli Bir
Kuruluş
İSKEN’in temel ilkesi sağlıklı ve güvenli bir
çalışma ortamında çevreye duyarlı enerji
üretmektir. İSKEN, bölgesel istihdam
olanaklarının geliştirilmesi ve yerel sosyal
kapasitenin güçlendirilmesini amaçlayan,
çevre, eğitim, sağlık, kültür, sanat ve spor
alanlarında birçok kurum ve kuruluşla
birlikte geliştirdiği projelere destek sunmayı
topluma karşı temel görevleri arasında kabul
etmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 9001,
ISO 50001,TS EN 450-1
İştirakleri
Arkad Deniz Taşımacılığı A.Ş.

OYAK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.

KURULUŞ YILI

2002
OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2002

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%100

FAALİYET KONUSU
Toptan ve serbest
tüketicilere elektrik
enerjisi satışı

İNTERNET ADRESI
www.oyakenerji.com.tr

OYAK Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., enerji
sektöründe oluşabilecek yatırım fırsatlarının
değerlendirilmesi amacıyla 2002 yılında
kurulmuştur. 2009 yılında Şirket’in unvanı
OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (OYAK
Enerji) olarak değiştirilmiştir.
Faaliyet amacı toptan ve serbest tüketicilere
elektrik enerjisi satışı olan OYAK Enerji, elektrik
enerjisi ve kapasitesi ticareti yapmak üzere
ilgili mevzuat çerçevesinde 11 Kasım 2009’da
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan
Tedarik Lisansı almıştır.
OYAK Grubu enerji sektörü şirketlerinin
tek bir çatı altında toplanması çalışmaları
kapsamında, Şirket’in OYAK’a ait hisseleri
2012 yıl sonu itibarıyla OYAK Birleşik Enerji’ye
devredilmiştir.
Faaliyetlerine 2018 yılında başlayan Şirket,
elektrik alış-satışı, piyasa operasyonları
hizmeti ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
%100 OYAK Grup Şirketi olan OYAK Enerji,
“Enerji Yönetimi” yaklaşımını esas alarak
müşterilerine elektrik enerjisi tedariki ve ilgili
diğer elektrik piyasası hizmetlerini sunmakta
ve faaliyetlerini geliştirerek sürdürmeyi
hedeflemektedir.
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OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

OYAK Enerji, “Enerji Yönetimi” yaklaşımını esas
alarak müşterilerine elektrik enerjisi tedariki
ve ilgili diğer elektrik piyasası hizmetlerini
sunmaktadır.

DİĞER OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

ATAER HOLDİNG A.Ş.
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ATAER HOLDİNG A.Ş.

KURULUŞ YILI

2005
OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2005

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%100

FAALİYET KONUSU
Demir çelik başta
olmak üzere çeşitli
sektörlerde faaliyet
gösteren şirketlere
iştirak etmek

Ataer Holding A.Ş. %100 OYAK iştiraki olarak
2005 yılı Aralık ayında demir çelik sektöründe
faaliyette bulunan şirketlere iştirak etmek
amacıyla kurulmuştur. ATAER Holding, 27
Şubat 2006 tarihinde Türkiye’nin en büyük
demir çelik kuruluşu ve entegre yassı çelik
üreticisi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları
T.A.Ş.’nin (ERDEMİR) %49.29 oranındaki
hisselerini özelleştirme kapsamında
devralmıştır.
Yıllar itibarıyla faaliyet konusunda çeşitli
değişiklikler meydana gelmiş ve bu
doğrultuda Şirket, OYAK’ın faaliyet gösterdiği
çeşitli sektörlerdeki şirketlere iştirak etmiştir.
Ataer Holding iştirakleri aracılığıyla, başta
demir çelik olmak üzere, otomotiv, kimya
ve liman işletmeleri alanında faaliyet
göstermektedir.

İNTERNET ADRESI
www.ataer.com.tr

OYAK 2019 FAALİYET RAPORU

İştirakleri
OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.
Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış
Ticaret A.Ş.
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.
OYAK Sentetik Karbon Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Ataer Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

Ataer Holding iştirakleri aracılığıyla,
başta demir çelik olmak üzere,
otomotiv, kimya ve liman işletmeleri
alanında faaliyet göstermektedir.

OYAK BİYOTEKNOLOJİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

OYAK Biyoteknoloji,
tarımsal biyolojik mücadele
ilaçlarının geliştirilmesini
amaçlamaktadır.

KURULUŞ YILI

2019

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2019

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

Tarım sektörünün hem dünya hem de ülkemiz
açısından stratejik önemi, bu sektörde
yaşanan teknolojik gelişmeler ve OYAK’ın bu
sektörde sahip olduğu tecrübe de dikkate
alınarak, tarımsal biyoteknoloji alanında;
inovasyon ve yatırım yapılmasını (gen ve
gen teknolojileri transferi), uluslararası
alanda tarımsal biyolojik mücadele ilaçlarının
geliştirilmesini ve bu ürünlerin satış ve
dağıtımına aracılık edilmesini amaçlayan,
hisselerinin tamamı OYAK’a ait olan OYAK
Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş. unvanlı Şirket 30
Nisan 2019 tarihinde kurulmuştur.

%100

FAALİYET KONUSU
Araştırma ve
deneysel geliştirme
faaliyetlerde
bulunmak
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MIILUX OY

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

OYAK Grubu, 25 Şubat 2019
tarihinde Miilux OY’un %70
hissesini satın almıştır.

KURULUŞ YILI

1994

OYAK GRUBU’NUN
İŞTIRAK TARIHI

2019

OYAK GRUBU’NUN
PAYI

%70

FAALİYET KONUSU
Isıl işlem görmüş
zırh çeliği, aşınmaya
dirençli çelik ve
yüksek mukavemetli
çelik üretimi
İNTERNET ADRESI
www.miilux.fi

Stratejik öneme haiz ısıl işlem görmüş yüksek
mukavemetli çelik ve zırh çeliği üretiminde
öncü olan Finlandiya’da bulunan Miilux OY
şirketiyle hisse ortaklığı gerçekleştiren OYAK
Grubu, 25 Şubat 2019 tarihinde Şirket’in %70
hissesini satın almıştır.
Şirket’in; Miilux Yüksek Mukavemetli Çelik
Üretim A.Ş. (%100) ve Miilux Poland Sp. z.o.o.
(%100) unvanlı iki iştiraki bulunmaktadır.
Miilux OY’un %100 hâkim ortağı olduğu Miilux
Yüksek Mukavemetli Çelik Üretim A.Ş. 28
Mayıs 2019’da kurulmuştur. Şirket’in Manisa
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tesisinde ısıl işlem hattı, soğuk doğrultma,
temperleme fırını, kumlama-boyama hattı,
lazer kesim makinesi bulunmaktadır. Tesisin
büyüklüğü, 9.793 m2 kapalı, 10.891 m2 açık
olmak üzere toplam 20.684 m2’dir.
İştirakleri
Miilux Yüksek Mukavemetli Çelik Üretim A.Ş.
Miilux Poland Sp. z o.o.
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, ISO 38342:2005, ISO 14001:2015

Sürdürülebilirlik
ve İSG

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSG

OYAK’ta sürdürülebilirlik, OYAK ve
tüm Grup Şirketlerinin, mevcut ve
gelecekteki ekonomik, çevresel, sosyal
alanlardaki risk ve fırsatları önceden
değerlendirip yöneterek her geçen
gün artan daha rekabetçi ve değişen
küresel iş koşullarında, ekonomik,
çevresel ve toplumsal alanlarda
değer yaratma kapasitesi olarak
değerlendirilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK VE
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLIĞI
(İSG)

OYAK’ta sürdürülebilirlik ve İSG kapsamında
yapılan çalışmaların etki alanı OYAK Genel
Müdürlüğünden tüm Grup Şirketlerine, üst
yönetimden tüm kademelere doğru yayılan
değer zinciri yoluyla genişletilmektedir.
Sürdürülebilirlik ve İSG performansı;
somut hedefler, güçlü iletişim kanalları ve
etkin denetim mekanizmaları ile sürekli
iyileştirilmektedir.

OYAK Grubu’nun
öncelikli konuları ve bu
konular çerçevesinde
oluşturulan
önceliklendirme
matrisi; Küresel
Raporlama İnisiyatifi
(GRI – Global Reporting
Initiative) Standartları,
Sürdürülebilirlik
Muhasebe Standartları
Kurulu (SASB –
Sustainability
Accounting
Standards Board)
ve Sürdürülebilirlik
Raporlaması Kılavuzları
referans alınarak
hazırlanmıştır.

Kapsam
Bu bölümde OYAK Grubu’nun sürdürülebilirlik
ve İSG alanlarındaki iyi uygulamaları ve
performansı raporlanmaktadır. 1 Ocak 201931 Aralık 2019 tarihleri arasındaki faaliyetleri
temel alan bölüme OYAK Maden Metalurji
Grubu, OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu,
Otomotiv-Lojistik Grubu, Kimya Grubu, Tarım
Hayvancılık Grubu, Enerji Grubu ve Hizmet
Grubu Şirketleri dâhil edilmiştir.

OYAK Grubu Önceliklendirme Matrisi
OYAK Grubu’nun öncelikli konuları ve
bu konular çerçevesinde oluşturulan
önceliklendirme matrisi; Küresel Raporlama
İnisiyatifi (GRI – Global Reporting Initiative)
Standartları, Sürdürülebilirlik Muhasebe
Standartları Kurulu (SASB – Sustainability
Accounting Standards Board) ve
Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzları
referans alınarak hazırlanmıştır.
Öncelikli konuların belirlenmesi ile stratejik
açıdan ekonomik, çevresel ve sosyal etki
boyutları tespit edilmiştir.
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Yüksek Öncelikli

Çok Yüksek Öncelikli

Ürün
Hizmet
Kalitesi

Emisyon
Yönetimi

Atık
Yönetimi

İklim Değişikliği

Acil Durum ve
Afet Yönetimi
Toplumsal
Yatırım
Programları

Su Yönetimi

Çevresel
Yatırım
Programları

Yasalara Uyum

Kaynak
Verimliliği

Döngüsel Ekonomi

Tedarik
Zinciri
Yönetimi

Biyoçeşitlilik

İş Sağlığı ve
Güvenliği

Bilgi
Güvenliği

Çalışan
Memnuniyeti
& Gelişimi

Enerji
Verimliliği

Ar-Ge ve Yönetim
İnovasyon Stratejisi

Yerli ve Yenilenebilir
Ham madde
Yönetimi

Dijital
Dönüşüm

Müşteri
Memnuniyeti

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSG

Paydaş Değerlendirmeleri ve Karar Almaları Üzerindeki Etki Boyutu

Öncelikli

Fırsat
Eşitliğinin
Sağlanması

OYAK Grubu Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Etki Boyutu
Belirlenen
Öncelikli Konular

Matrisin yatay ekseni belirlenen öncelikli konuların OYAK etki boyutunu belirtirken dikey eksen paydaş değerlendirmeleri
ve karar almaları üzerindeki etki boyutunu temsil etmektedir. Her iki eksende de yüksek skor alan konular Önceliklendirme
Matrisi’nin sağ üst kısmında konumlandırılmıştır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YÖNETİMİ

OYAK Sürdürülebilirlik hedeflerine
ulaşmak için gerekli çalışmaların yapılması,
sektörlerdeki ulusal ve küresel gelişmelerin
takibi ve öncelikli çalışma konularının
belirlenmesi amacıyla OYAK Sürdürülebilirlik
Komitesi kurulmuştur.

OYAK’ta sürdürülebilirlik, OYAK ve tüm Grup
Şirketlerinin, mevcut ve gelecekteki ekonomik,
çevresel, sosyal risk ve fırsatları önceden
değerlendirip yöneterek her geçen gün artan
daha rekabetçi ve değişen küresel iş koşullarında,
ekonomik, çevresel ve toplumsal alanlarda değer
yaratma kapasitesi olarak değerlendirilmektedir.
OYAK’ta sürdürülebilirlik kapsamında yapılan
çalışmaların etki alanı OYAK Genel Müdürlüğünden
tüm Grup Şirketlerine, üst yönetimden tüm
kademelere doğru yayılan değer zinciri yoluyla
genişletilmektedir. Sürdürülebilirlik performansı;
somut hedefler, güçlü iletişim kanalları ve
etkin denetim mekanizmaları ile sürekli
iyileştirilmektedir.
OYAK ekosistem
ile OYAK Genel
Müdürlüğü ve
Grup Şirketlerinde
gerçekleştirilen
ve/veya hayata
geçirilmesi planlanan
kaynak verimliliği,
çevre mevzuatına
uyum, iklim
değişikliğine uyum,
endüstriyel simbiyoz
ve sürdürülebilir
kalkınma projelerinin
tek bir çatı altında
toplanması ve
etki alanının daha
güçlü olması
hedeflenmektedir.

• Yasal mevzuatta yapılan değişikliklerin takibi
ve bu değişikliklere uyumun temini için
koordinasyonun sağlanması
olarak belirlenmiştir.
OYAK ekosistem
2019 yılının ikinci yarısında hayata geçirilen OYAK
ekosistem yaklaşımı; OYAK Grubu’na ait ekonomik
ve ekolojik katkı sağlayacak tüm sürdürülebilirlik
projelerinin ana çatısını oluşturmaktadır. OYAK
ekosistem ile OYAK Genel Müdürlüğü ve Grup
Şirketlerinde gerçekleştirilen ve/veya hayata
geçirilmesi planlanan kaynak verimliliği, çevre
mevzuatına uyum, iklim değişikliğine uyum,
endüstriyel simbiyoz ve sürdürülebilir kalkınma
projelerinin tek bir çatı altında toplanması ve etki
alanının daha güçlü olması hedeflenmektedir.

OYAK Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için
gerekli çalışmaların yapılması, sektörlerdeki
ulusal ve küresel gelişmelerin takibi ve
öncelikli çalışma konularının belirlenmesi
amacıyla OYAK Sürdürülebilirlik Komitesi
kurulmuş; İSG ve Sürdürülebilirlik Komiteleri
Çalışma Yönergesi’ndeki usul ve esaslara göre
çalışmalarına başlamıştır.

Bu çatının ilk projesi olan ve 26 Temmuz 2019’da
başlatılan Sıfır Atık Projesi ile OYAK Genel
Müdürlüğü başta olmak üzere, Grup Şirketleri,
üyeler ve üyelerin aileleriyle, OYAK’ın etki alanında
olan yaklaşık 1,5 milyon kişiye dokunarak israfın
önlenmesi ve kaynak verimliliği konularında kültür
değişimi yaratılması hedeflenmektedir.

Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumlulukları;
• OYAK sürdürülebilirlik stratejisinin, OYAK
faaliyetlerine entegrasyonunun sağlanması,
• Grup Şirketlerinin iyi yönetilen ve gelişmeye açık
alanlarının belirlenmesi,
• Öncelikli sürdürülebilirlik konu başlıklarının
belirlenmesi ve buna bağlı iş planı ve yol
haritasının oluşturulması,
• OYAK Grup Şirketlerinin sürdürülebilir
kalkınmayı destekleyen ürün ve hizmetlerinin
yönetilmesi,
• Çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetim
alanlarındaki risklerin belirlenmesi, yönetilmesi
ve takibi,
• Grup içi sinerji oluşturularak iyi uygulama
örneklerinin yaygınlaştırılması,

OYAK İSG ve Sürdürülebilirlik Saha Ziyaretleri
Uygulama Yönergesi kapsamında OYAK Grup
Şirketlerine, OYAK İSG ve Sürdürülebilirlik
Müdürlüğü tarafından mevzuata tam uyum başta
olmak üzere, iyi uygulama örneklerinin Grup
içinde yaygınlaştırılması, sürekli iyileştirmenin
desteklenmesi, yenilikçi çözümlere yönelik Grup içi
sinerji yaratılması, endüstriyel simbiyoz seçenekleri
ile üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin
sağlanması amacıyla saha ziyaretleri
gerçekleştirilmektedir. Saha ziyaretlerinde
sürdürülebilirlik kapsamında; çevre politikası ve
stratejisi, iklim değişikliği ile mücadele, kaynak
verimliliği, döngüsel ekonomi uygulamaları,
atık yönetimi ve su yönetimi başlıkları altında
incelemeler yapılmaktadır.
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OYAK GRUBU
VE SÜRDÜRÜLEBILIR
KALKINMA
AMAÇLARI
İLIŞKISI

İklim değişikliği, 21. yüzyılın en önemli küresel
sorunu olma niteliğindedir. Birleşmiş Milletler
2030 yılının sonuna kadar iklim değişikliğinin
etkileri ile mücadele etmek, kaynakları verimli
kullanmak, sürdürülebilir tüketim ve üretim
yöntemleri geliştirmek için 17 Sürdürülebilir
Kalkınma Amacı (SKA) belirlemiştir.
OYAK Grubu sürdürülebilirlik çalışmaları,
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarının (SKA) öncelikli olarak 14 tanesine
hizmet etmektedir.

Çimento Sektörü
• Alternatif Kaynak Kullanımı
• Doğal Kaynak Kullanımı
• Enerji Verimliliği
• İklim Değişikliği
• İnovasyon
• Yenilenebilir Enerji
• Karbon Yönetimi
• İSG

OYAK Genel Müdürlüğü
• Atık Yönetimi
• Kurumsal Yönetim
• İSG

Demir-Çelik Sektörü
• Biyoçeşitlilik
• Enerji Verimliliği
• Doğal Kaynak Kullanımı
• İklim Değişikliği
• Karbon Yönetimi
• Su Yönetimi
• İSG
Sürdürülebilirlik
Komitesi’nin
sorumlulukları
arasında OYAK
sürdürülebilirlik
stratejisinin, OYAK
faaliyetlerine
entegrasyonunun
sağlanması yer
almaktadır.

Kimya-Tarım Sektörü
• Atık Yönetimi,
• Çevre Dostu Ürünler
• İnovasyon
• Su Yönetimi
• İSG

Enerji Sektörü
• Atık Yönetimi
• İklim Değişikliği
• İnovasyon
• İSG
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSG

OYAK Grubu
sürdürülebilirlik
çalışmaları, Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçlarının
(SKA) öncelikli olarak
14 tanesine hizmet
etmektedir.

ÇEVRE VE
ENERJİ
YÖNETİMİ
VE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ İLE
MÜCADELE

Tüm Grup Şirketleri, enerji kaynaklarını
verimli kullanarak maliyetin etkin bir şekilde
yönetilmesi için; rekabetçi, teknoloji odaklı,
verimlilik perspektifine dayalı yatırımlara
teşvik edilmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma için temel
göstergelerden biri olan enerji, OYAK Grubu’nda
stratejik bir öneme sahiptir. Tüm Grup Şirketleri,
enerji kaynaklarını verimli kullanarak maliyetin
etkin bir şekilde yönetilmesi için; rekabetçi,
teknoloji odaklı, verimlilik perspektifine dayalı
yatırımlara teşvik edilmektedir. Enerji yoğun
sektörlerdeki Grup Şirketlerinde kaynakların
sürdürülebilir kullanımına yönelik olarak,
finansal ve finansal olmayan unsurları içeren
ayrıntılı analizler yapılmaktadır.
Enerji Yönetimi
OYAK Grubu, 2019 yılında uyguladığı farklı
verimlilik projeleri ile yaklaşık 756 milyon kWh
enerji tasarrufu gerçekleştirmiştir. Bu miktar
Türkiye’de yaklaşık 250 bin kişinin yıllık elektrik
tüketimine karşılık gelmektedir.

270
bin ton/yıl

OYAK Maden Metalürji
Grubu gerçekleştirdiği
enerji projeleri ile yıllık
yaklaşık 270 bin ton
CO2 salımını engellemiş
ve bu projelerle 175
milyon TL tasarruf elde
etmiştir.

OYAK, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında
risk ve etkileri değerlendirmekle birlikte mevcut
en iyi teknoloji uygulamalarını yakından takip
etmektedir. Maden Metalürji Grubu’nda iklim
değişikliği ile mücadele kapsamında karbon
salımının azaltılması ve uygun teknolojilerin
Erdemir’de uygulanmasına yönelik araştırmalar
gerçekleştirilmektedir. Demir-çelik üretim
sürecinde ortaya çıkan proses gazları
içinden karbondioksitin tutulması ve mikro
yosun kullanımı gibi yenilikçi yöntemler
araştırılmaktadır.

OYAK Maden Metalürji Grubu, gerçekleştirdiği
enerji projeleri ile yıllık yaklaşık 270 bin ton CO2
salımını engellemiş ve bu projelerle
175 milyon TL tasarruf elde etmiştir.
OYAK İnşaat’ın hayata geçirdiği OYAK Dragos
Projesi kapsamında, LEED* kriterleri gözetilerek
binalarda %5 daha az enerji tüketimi
hedeflenmiştir.
Aslan Çimento, atık ısıdan elektrik enerjisi
üretim santrali sayesinde yaklaşık 45 milyon
kWh elektrik enerjisi üretmiştir. Bu sayede yıl
boyunca tükettiği elektriğin %34’ünü atık ısıdan
sağlamıştır.
Enerji tüketimlerinin kapsamlı bir şekilde
yönetilmesi ve tüm faaliyetlerde enerji
verimliliğinin sağlanabilmesi için 18 tesiste
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulmuştur.
OYAK Grup Şirketlerinden Adana ve Mardin
Çimento’daki güneş enerji santrallerinden ve
OYKA’daki biyokütleden enerji üretim tesisinden
yaklaşık 509 milyon kWh yenilenebilir enerji
üretilmiştir.
OYAK Renault’da, basınçlı hava hatlarındaki
kaçakların onarılması sonucu 1.185 ton, montaj
PS tesisinin devre dışı bırakılmasıyla ise
146 ton CO2 emisyonunun önüne geçilmiştir.

* (Leadership in Energy and Environmental Design), Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş yeşil
bina derecelendirme sistemlerinden biridir.
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OYAK faaliyetlerinde,
suyun tekrar
kullanımı ve su geri
kazanım projeleri ile
toplamda 1 milyar m3
üzerinde su tasarrufu
sağlanmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSG

OYAK faaliyetlerinde
suyun verimli
kullanılması
sağlanarak, oluşan
atık suyun çevresel
etkilerini en aza
indirmeye yönelik bir
yönetim yaklaşımı
sergilenmektedir.

Su Yönetimi
Su kaynaklarının arzı azalırken talebi her
geçen gün artmaktadır. OYAK’ta suyun verimli
kullanılması sağlanarak, oluşan atık suyun
çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik bir
yönetim yaklaşımı sergilenmektedir.
OYAK faaliyetlerinde, suyun tekrar kullanımı
ve su geri kazanım projeleri ile toplamda
1 milyar m3 üzerinde su tasarrufu sağlanmıştır.
Tüm sektörlerde toplam tüketilen suyun %60’ı
geri kazanılarak su ayak izi azaltılmıştır.
Proseslerden çıkan endüstriyel nitelikli atık
suların, tesislerde belli oranlarda, üretimde
tekrar kullanılması ile su tasarrufunun ve
daha az atık su oluşumunun sağlanmasına
yönelik yatırım ve tedbirler doğrultusunda
çalışmalarına devam eden OYAK Beton, 2019
yılı itibarıyla üretimde kullandığı toplam suyun
yaklaşık %30’unu geri kazanılmış atık sudan
sağlamıştır.
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Akdeniz Kimya, su geri kazanım projesi
kapsamında, MgCl2 çözelti hazırlığında yumuşak
suyun yerine %0,5 klor içeren sirküle su
kullanarak 12 bin m3 üzerinde su tasarrufu
sağlamıştır.
OYAK Renault, atık su arıtma tesisinde ters
ozmos prosesine geçerek yılda yaklaşık
30 bin m3 suyu geri kazanmıştır.
Ünye Çimento, yüzeysel suların tekrar kullanımı
ile 9 bin m3 üzerinde su tasarrufu sağlamıştır.
Ermaden’de 2019 yılında 4,64 milyon m3 su geri
kazanılmış ve tekrar kullanılmıştır.

ÇEVRE VE
ENERJİ
YÖNETİMİ
VE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ İLE
MÜCADELE

OYAK İnşaat, OYAK ve Grup Şirketlerinde
çalışmalarına başlamadan önce proje
alanının Ağaç Rölöve planını çıkararak
mevcut ağaçların yaşları, boyutları ve cinsleri
hakkında veriler oluşturmaktadır.

2015 yılı içerisinde,
rezervi tamamlanmış
Tras sahası için 5 bin
ağaç dikilerek sahanın
rehabilitasyonu
yapılmış ve ilgili saha
doğaya uygun hale
getirilmiştir.

Biyoçeşitlilik
OYAK, rehabilitasyon, doğaya yeniden
kazandırma ve biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili
önceliklerin belirlenmesi kapsamında çalışmalar
yürütmektedir.
Erdemir’de 2016’da başlayan “Tarlalar
Sürülsün, Gelenek Sürsün” Projesi ile Osmanlı
Çileği’nin üretiminin artırılması, yetiştiriciliğinin
teşvik edilmesi ve bölgedeki biyoçeşitliliğe
ve türlerin korunmasına katkı sağlanması
amaçlanmaktadır. Proje kapsamında çoğaltılan
10 bin fide, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü tarafından seçilen 20 gönüllü
yetiştiriciye dağıtılmıştır. Proje 2019 yılı sonunda
taraflar arasında gerçekleştirilen protokol ile
üç yıl süre ile uzatılmıştır.
Adana Çimento, rezervi tükenen alanların
doğaya yeniden kazandırması kapsamında
gerekli işlemleri uygulamaktadır. Son olarak
2015 yılı içerisinde, rezervi tamamlanmış
Tras sahası için 5 bin ağaç dikilerek sahanın
rehabilitasyonu yapılmış ve ilgili saha doğaya
uygun hale getirilmiştir.
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OYAK İnşaat, OYAK ve Grup Şirketlerinde
çalışmalarına başlamadan önce proje alanının
Ağaç Rölöve planını çıkararak mevcut ağaçların
yaşları, boyutları ve cinsleri hakkında veriler
oluşturmaktadır. Bu veriler tasarımcılar ile
paylaşılarak projelerin doğal alana zarar
vermeyecek optimum çözümlerde üretilmesi
sağlanmaktadır.
İSKEN, kurulduğu günden bu yana yürütülen
peyzaj çalışmaları ile santral sahasında 1 milyon
kökün üzerinde bitkilendirme yapmıştır. Yöre
iklimine uygun olduğu halde, bölgede ekim
alanları kısıtlı olan zeytini yaygınlaştırmak amacı
ile Adana ve Yumurtalık bölgesine yaklaşık 100
bin zeytin fidesi dikilmiştir.

DÖNGÜSEL
EKONOMI

OYAK, faaliyette bulunduğu tüm sektörlerdeki
operasyonlarını, kaynak verimliliği
çerçevesinde, atık yönetimi hiyerarşisini
uygulayarak yönetmekte, bu sayede,
operasyonel maliyetlerin azaltılmasının yanı
sıra sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının
yaratılmasını da sağlamaktadır.

Aslan Çimento, klinker
üretimi için gerekli
olan ısıl enerjinin
yaklaşık %30’unu
atıkların yakılması ile
sağlamıştır.

Atık Yönetimi
OYAK ve Grup Şirketlerinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın 12 Temmuz 2019 tarihinde
yayımladığı Sıfır Atık Yönetmeliği ile uyumlu
bir şekilde ve belirlenen gerekliliklerin
ötesinde bir döngüsel ekonomi modeli
geliştirilmiştir. Atıkların doğru yönetilmesini
sağlamak amacıyla OYAK Genel Müdürlüğü
ofis binalarında plastik ve karton atıkların
yaklaşık %80 oranında azaltılması sağlanmıştır.
OYAK’ın gelecek nesilleri koruma misyonuyla
yola çıktığı OYAK ekosistem Sıfır Atık Projesi,
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına
katkı sağlama ve sosyo-ekonomik değer
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yaratma hedefiyle 29 Temmuz 2019 tarihinde
başlatılmıştır. OYAK Genel Müdürlüğü 10 Şubat
2020 tarihinde Sıfır Atık Belgesi’ni alarak kendi
kategorisinde belgelendirilen ilk kuruluş olmaya
hak kazanmıştır.
OYAK Maden Metalürji Grubu genelinde
temmuz ayında başlatılan “Başka Bir Dünya
Yok” kampanyası çerçevesinde ofislerdeki geri
dönüşüm kutuları artırılmış, kişisel çöp kutuları
yerine ortak alandaki kutular kullanılmaya
başlanmıştır. Kampanya ile atıkların
ayrıştırılarak ekosisteme geri kazandırılması
amaçlanmaktadır.
OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu’nda atıktan
türetilmiş yakıt ile ısıl yer değiştirme oranları
hedeflenen şekilde artış göstermiştir.
		
Isıl Yer Değiştirme
Oranı
Fabrikalar
Adana Çimento
Bolu Çimento Merkez
Bolu Çimento Ankara

2018

2019

5,4

7,7

10,8

10,8

1,4

2,4

Aslan Çimento

25,1

29,9

Ünye Çimento

4,8

9,18

Denizli Çimento

8,5

18,6

Aslan Çimento, klinker üretimi için gerekli olan
ısıl enerjinin yaklaşık %30’unu atıkların yakılması
ile sağlamıştır.
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Hayatın her alanında yer alan döngüsel
ekonomi ve bununla birebir bağlantılı
olan kaynak kullanımı, üretim ve tüketim
alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekliliğini
ve doğru atık yönetiminin önemini iş yapış
şekillerinin merkezi haline getirmektedir.
Dünya kaynaklarının sürdürülebilir ve verimli
bir şekilde yönetimi; daha az ham madde
kullanılması, kaynak verimliliğinin artırılması,
atık oluşumunun azaltılması ve atıkların yeniden
kaynağa dönüştürülmesi ile mümkündür.
OYAK, faaliyette bulunduğu tüm sektörlerdeki
operasyonlarını, kaynak verimliliği çerçevesinde,
atık yönetimi hiyerarşisini uygulayarak
yönetmektedir. Bu sayede, operasyonel
maliyetlerin azaltılmasının yanı sıra sağlıklı ve
güvenli çalışma ortamının yaratılmasını da
sağlamaktadır.

DÖNGÜSEL
EKONOMI

OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu’nda
2019 yılında alternatif ham madde
kullanımı sayesinde doğal kaynak
kullanımının önüne geçilerek 23,3 milyon TL
tasarruf sağlanmıştır.

OYAK Maden
Metalürji Grubu,
geri dönüştürülmüş
ve/veya çevresel etkisi
daha az olan malzeme
kullanarak 2019 yılında
yaklaşık 120 milyon TL
tasarruf elde etmiştir.

Kaynak Verimliliği
OYAK Grubu, sürdürülebilirlik yaklaşımı
çerçevesinde, doğal kaynakların verimli
kullanılması adına Grup Şirketleri genelinde
performansını her geçen yıl iyileştirerek birçok
projeyi hayata geçirmektedir. Yapılan projelerle
iklim değişikliği ile mücadele kapsamında pozitif
etki yaratacak başarılara imza atılmaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi
OYAK tedarik zinciri yönetimi, ürün ve
hizmetlerin sunulması için gerçekleştirilen
faaliyet ve operasyonlar, etkileşimde bulunulan
paydaşlar, insan kaynağı ve kurumsal yönetim
yaklaşımını içermektedir. Bu zincirin her
bir halkası birbiri ile bağlı olup, etkileşim
içerisindedir.

OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu’nda 2019
yılında alternatif ham madde kullanımı
sayesinde doğal kaynak kullanımının önüne
geçilerek 23,3 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.

Sürdürülebilirliğin tedarik zincirinde ele alınması
gerektiğini düşünen OYAK, tedarik zincirine
sürdürülebilir bir bakış açısı kazandırmak
adına; zincirin her bir halkasına sağlanan
sosyal faydayı, toplum için sağlanan refahı,
faaliyetlerde sağlanan ekonomik sürdürülebilir
kârı, doğal kaynakların ve hammaddenin
sürdürülebilir yönetimini ve iş faaliyetleri
sonucunda oluşan atıkların etkin bir şekilde
bertarafını göz önünde bulundurmaktadır.

OYAK Maden Metalürji Grubu, geri
dönüştürülmüş ve/veya çevresel etkisi daha az
olan malzeme kullanarak 2019 yılında yaklaşık
120 milyon TL tasarruf elde etmiştir.
Çevre duyarlılığı ve ekosistemin devamlılığı göz
önünde bulundurularak OYAK faaliyetlerindeki
geri kazanım ve geri dönüşüm uygulamaları,
tüm aksiyonların ayrılmaz bir parçasını
oluşturmaktadır.
Denizli Çimento’da traverten ocaklarından
gelen pasa, klinker ve çimento üretiminde
kalker yerine kullanılmaktadır. 2019 yılında
bu şekilde kullanılan pasa miktarı 921.260
ton olmuş; bu kapsamda genel ham madde
ihtiyacının %66,26’sı pasa kullanımı ile
karşılanmıştır.
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Tüm Grup Şirketlerinde benimsenen OYAK
tedarik zinciri, gelecek nesillere sunulan
çevresel ve sosyal refahın iyileştirilmesini ve
sürdürülebilir kalkınmaya önemli ölçüde katkı
sağlanmasını hedeflemektedir.

AR-GE VE
YENİLİKÇİLİK

OYAK Maden Metalürji Grubu, rekabet
gücünü artırma ve geleceği şekillendirme
vizyonu ile ham madde, ürün ve süreç
geliştirme stratejilerini destekleyecek şekilde
Ar-Ge faaliyetlerini yürütmektedir.

OYAK, iklim değişikliği
ile mücadele
kapsamında karbon
salımının azaltılması
ve uygun teknolojilerin
uygulanmasına
yönelik araştırmalar
gerçekleştirmektedir.

Verimlilik, yaratıcılık ve sürdürülebilirlik
ilkelerinden yola çıkılarak geliştirilen projeler;
yaratılan ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri
gözeten üretim, ürün ve hizmet süreçlerinin
geliştirilmesini, karbon ayak izinin azaltılmasını
ve sürdürülebilir üretim teknolojileri
geliştirilmesini hedeflemektedir.

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ileri düzey çelik
araştırmalarını gerçekleştirebilecek donanımda
olan OYAK Maden Metalürji Grubu, rekabet
gücünü artırma ve geleceği şekillendirme
vizyonu ile ham madde, ürün ve süreç
geliştirme stratejilerini destekleyecek şekilde
Ar-Ge faaliyetlerini yürütmektedir. Sıcak
Ürün ve Proses, Soğuk Ürün ve Proses, Çelik
Üretim ve Döküm Teknolojileri, Ham Maddeler
ve Demir Üretim Ar-Ge olmak üzere dört
ana grup altında faaliyetlerini yürüten Ar‑Ge
Merkezi’nde 2019 yıl sonu itibarıyla 29 proje
tamamlanmış; 45 projenin ise çalışmalarına
devam edilmektedir.
Hektaş’ta, çiftçileri geleceğe hazırlama,
milli tarımı güçlendirme ve dünyadaki
rekabet gücünü artırma hedefi ile akıllı tarım
uygulamaları geliştirilmektedir. 2019 yılında
akıllı tarım uygulamaları, organomineral gübre
geliştirilmesi, tohum ıslahı, bitki koruma, hassas
tarım uygulamaları gibi Ar-Ge ve inovasyon
çalışmalarına yaklaşık 13,1 milyon TL bütçe
ayrılmıştır.
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Enerji ve ham madde kullanımının yoğun olduğu
OYAK Grubu Şirketlerinde, yenilenemeyen
birincil yakıtların ve doğal hammaddelerin
alternatifleri ile yer değiştirilmesi amacıyla
kaynakların verimli kullanılmasına yönelik
yenilikçi çalışmalar yürütülmektedir.
OYAK Maden Metalürji Grubu’nda 2019 yılında
başlatılan Ürün Yaşam Döngüsü Analizi
(Lifecycle Assessment-LCA) kapsamında 2020
yılı sonuna kadar 1000 kg çelik üretiminin
gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan
karbondioksit salımının yanı sıra enerji ve
doğal kaynak tüketiminin de analiz edilmesi
planlanmaktadır. Böylece ürün grupları özelinde
ilave çalışmalar yapılarak Çevre Ürün Etiketi
oluşturulması ve bu sayede yeşil pazarlarda yer
alınması hedeflenmektedir.
OYAK Maden Metalürji Grubu’nda yüksek
mukavemetli düşük alaşımlı (HSLA) ve petrol
boru çelik kalitelerinde maliyet azaltma
projeleri hayata geçirilmiştir. Müşteri
talepleri doğrultusunda çeşitli malzeme
inceleme çalışmaları ile müşteri memnuniyeti
kapsamında süreç optimizasyonu çalışmaları
yürütülmektedir. Özellikle otomotiv sektöründe
yakıt tasarrufunun artırılması ve karbon
salımının azaltılması amacıyla otomobillerin
gövde tasarımında yüksek mukavemetli
malzemelerin geliştirilmesine odaklanılmıştır.
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Paydaşlar ile iletişim, gerçekleştirilecek
ortak projelerde karşılıklı öğrenme ve
sürekli gelişimin sağlanması için fırsat olarak
değerlendirilmektedir. Üniversiteler ile
yapılan Üniversite-Sanayi İş Birliği Protokolleri
kapsamında öğretim üyeleri ile ortak projeler
yürütülmekte; bilimsel makale çalışmaları
yapılmaktadır.

Çevre Dostu Ürünler ve Yenilikçi Projeler
OYAK, iklim değişikliği ile mücadele
kapsamında karbon salımının azaltılması ve
uygun teknolojilerin uygulanmasına yönelik
araştırmalar gerçekleştirmektedir.

AR-GE VE
YENİLİKÇİLİK

OYAK İnşaat’ın, OYAK Dragos Projesi’nde
LEED Sertifikası Gold seviyesinde
hedeflenmekte olup sekiz farklı kategoride
uluslararası düzeyde uygulamalar
planlanmaktadır.

Hektaş, ürettiği üç
farklı üründe insan ve
çevre sağlığına olan
etkilerini azaltmak için
emülsiyon konsantre
(EC) formülasyonlu
ürünlerin yerine
emülsiyon suda yağ
(EW) formülasyonlu
ürünlere geçiş ile ilgili
olarak çalışmalara
başlamıştır.

Adana Çimento, Türkiye Çimento Müstahsilleri
Birliği’nin endüstriyel partneri olarak; HORİZON
2020 kapsamındaki FISSAC (Sürdürülebilir
Kaynak Yoğun Endüstriler için Genişletilmiş Yapı
Değer Zinciri Üzerinden Endüstriyel Simbiyozun
Teşvik Edilmesi) Projesi’nde, çelikhane cürufu,
öğütülmüş cam atığı ve seramik atığının
mineral katkı olarak kullanımı ile katkılı çimento
ve betonunun endüstriyel ölçekte üretimi
aşamasında yer almıştır.

OYAK İnşaat’ta,
sektöründeki
dijital dönüşümün
takip edilmesi ile
projelerin daha
verimli yönetilmesi
amacıyla, çalışanların
da katılımıyla proje ve
tasarım faaliyetlerine
yönelik çalışmalar
yürütülmektedir.

Aslan Çimento, farklı oranlarda yüksek fırın
cürufunu standart şartlar dâhilinde çimento
yerine ikame ederek yüksek durabilite
gerektiren özel projeler için %40 cüruf katkılı
CEM III/A 42,5 R ve %66 cüruf katkılı CEM III/B
32,5 N endüstriyel deneme ürünü geliştirmiştir.
Hektaş, ürettiği üç farklı üründe insan ve çevre
sağlığına olan etkilerini azaltmak için emülsiyon
konsantre (EC) formülasyonlu ürünlerin yerine
emülsiyon suda yağ (EW) formülasyonlu
ürünlere geçiş ile ilgili olarak çalışmalara
başlamıştır. Bu formülasyon tipi ile solvent
kullanımının azaltılması planlanmaktadır.
Akdeniz Kimya, çevre ve insan sağlığı üzerindeki
olumsuz etkileri sebebi ile kurşun gibi ağır
metalleri içeren stabilizatör sistemlerinin
yerine, ağır metal içermeyen, çevre ve sağlık
mevzuatlarına uygun kalsiyum-çinko bazlı
formülasyonlar üretmektedir. Kurşun içerikli
ürünler yerine kalsiyum-çinko içerikli ürün
üretilmesi toksik ürün kullanımını azaltmaktadır.
Denizli Çimento ürünleri, sülfata maruz
ortamlardaki dayanıklılığı artırması, düşük alkali
seviyesinde olması ve alkali silika reaksiyonuna
karşı yüksek direnci sayesinde, betonlarda uzun
süreli dayanıklılık sağlamaktadır.
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Adana Çimento müşterilerini CEM I tip çimento
ürünleri yerine, klinker içeriği daha düşük olan
STARCEM kullanımına yönlendirmektedir.
CEM I tip çimentoya alternatif olarak üretilen
STARCEM’in 2019 yılındaki satış miktarı yaklaşık
200 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu satış
rakamı sayesinde yaklaşık 15 bin ton daha az
klinker kullanılmış; 13.448 ton CO2 salımının
önüne geçilmiştir.
OYAK İnşaat’ın, OYAK Dragos Projesi’nde LEED
Sertifikası Gold seviyesinde hedeflenmekte olup
sekiz farklı kategoride uluslararası düzeyde
uygulamalar planlanmaktadır.
Dijital Dönüşüm
OYAK’ta dijital dönüşüm kapsamında, süreç
verimliliği sağlanarak ürün ve hizmet kalitesi
ileriye taşınmaktadır. Teknolojinin gelişmesi
ile daha kullanışlı ve zaman kazandırıcı
uygulamalar geliştirilmektedir.
Adana Çimento ve Çukurova Üniversitesi
ortaklığı ile yürütülen TÜBİTAK destekli
çalışmada, cüruf aktivitesi ve çimento
dayanım verilerinin tahminine yönelik yapay
sinir ağı (artificial neural network) metodu ile
matematiksel bir model ve özel bir yazılım
geliştirilmektedir. Bu tahmin metodu ile yüksek
fırın cürufundaki olası bir aktivite değişimi
önceden belirlenerek, çimento kalitesinin bu
değişimden etkilenmesi önlenebilecektir. 15 ay
sürecek projeye 1 Şubat 2019’da başlanmıştır.
OYAK İnşaat’ta, sektöründeki dijital dönüşümün
takip edilmesi ile projelerin daha verimli
yönetilmesi amacıyla, çalışanların da katılımıyla
proje ve tasarım faaliyetlerine yönelik çalışmalar
yürütülmektedir. OYAK İnşaat’ın OYAKKent
Master Plan Projesi kapsamında drone ile
tüm arazi ve çevresi taranarak, dijital mekân
mühendisliği ve sürdürülebilir proje planlaması
yapılmıştır.
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İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
(İSG) YÖNETİMİ

İSG önceliklerini belirlemeyi, sürdürülebilir
bir güvenlik kültürü oluşturmayı ve sıfır kaza
farkındalığını tüm çalışanlara aktarmayı
hedef alan İSG Anlayışı, OYAK İSG Politikası ile
desteklenmektedir.

OYAK Grubu, politika
ve stratejileri
doğrultusunda
benimsediği “sıfır
kaza” hedefini
paydaşları genelinde
yaygınlaştırmak
için yoğun çaba
harcayan köklü bir
kuruluş olarak faaliyet
gösterdiği sektörlerde
iyi uygulamalara
öncülük etmektedir.

OYAK Grubu’nda İSG çalışmaları
gerçekleştirilirken; başta çalışanlar olmak
üzere tüm paydaşlar için sağlıklı ve güvenli
bir ortam oluşturulması, iş güvenliğinin tüm
Grup faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline
getirilmesi, performansın sürekli iyileştirilerek
mevzuat gerekliliklerine ve uluslararası kabul
gören standartlara uyumun sağlanması
hedefleri gözetilmektedir.
OYAK Grubu, politika ve stratejileri
doğrultusunda benimsediği “sıfır kaza” hedefini
paydaşları genelinde yaygınlaştırmak için yoğun
çaba harcayan köklü bir kuruluş olarak faaliyet
gösterdiği sektörlerde iyi uygulamalara öncülük
etmektedir.
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Grup Şirketleri arasında ortak bir İSG dili
oluşturmayı, odaklanılacak İSG önceliklerini
belirlemeyi, sürdürülebilir bir güvenlik kültürü
oluşturmayı ve sıfır kaza farkındalığını tüm
çalışanlara aktarmayı hedef alan İSG Anlayışı,
OYAK İSG Politikası ile desteklenmektedir.
OYAK İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’na
kurumsal internet sitesi üzerinden
ulaşılabilmektedir.

İSG
ODAKLARI

Çok sektörlü grup yapısında faaliyet gösteren
OYAK’ta, İSG alanındaki öncelikli konuların
belirlenmesi amacı ile “ODAK Yaklaşımı”
geliştirilmiştir. ODAK Yaklaşımı, OYAK İSG Yol
Haritası’nın oluşturulması sürecine ışık tutan bir
felsefe niteliğindedir.

Grup Şirketlerinden İSG profesyonelleri ile
birlikte yapılan ihtiyaç analizi çalışmalarının
çıktılarına göre, 2020 yılında “Makine
Emniyetine ODAK’lanıyoruz” ve “Kimyasal ve
Proses Emniyetine ODAK’lanıyoruz” başlıklarının
da ele alınması planlanmaktadır.

ODAK Yaklaşımı kapsamındaki
konuların belirlenmesinde 2019 yılında
gerçekleştirilen teknik saha denetimleri
etkili olmuştur. Bunun yanı sıra OYAK İSG
Teknik Komitesi’nde* alınan kararlar da ODAK
konularına katkı sağlamıştır.

2019 yılında, kazalar konusunda standart
bir bilgilendirme sistemi yaratmak ve tüm
vakaları aynı bakış açısı ile incelemek amacıyla
“Grup Şirketlerinde Gerçekleşen Kazalara
Yönelik Bildirim ve İnceleme Yönergesi”
oluşturulmuştur. Bu kapsamda “Kazalara
ODAK’lanıyoruz” başlığı altında aşağıdaki
içerikler grup genelinde kullanıma sunulmuştur.

ODAK Yaklaşımı çerçevesinde, 2020 yılında
öncelikli olarak Risk Yönetimi, Elektrik Güvenliği
ve EKED (Etiketle - Kilitle - Emniyete al - Dene),
Makine Emniyeti, Kimyasal ve Proses Emniyeti
konularına odaklanılması planlanmıştır.
“Risklere ODAK’lanıyoruz” çalışması
kapsamında, OYAK Grubu’nun mevcut İSG ve
Çevre tehlikelerinin tüm grup şirketlerinde
benzer bir yöntem kullanılarak belirlenebilmesi,
öncelikli risklerinin saptanması sonucu gerekli
düzenleyici tedbirlerin alınması amacı ile
OYAK İSG ve Çevre Risk Yönetimi Kılavuzu
hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır.
“Elektrik Güvenliğine ODAK’lanıyoruz” çalışması
kapsamında; OYAK İSG Teknik Komitesi
içerisinde EKED alt çalışma grubu oluşturulmuş
ve sektörler arası iyi uygulama paylaşımlarının
yapılması sağlanmıştır. EKED uygulamasını
sistematik ve standart hale getirmek üzere
OYAK EKED Uygulama Kılavuzu hazırlanması
2020 yılı çalışma planına alınmıştır.

Olay Duyurusu Aktarım Kartı: Yaşanılan kaza
sonrası Genel Müdürlüğe yapılan ilk bildirime
istinaden diğer OYAK Grup Şirketlerine bilgi
aktarma aracı
Olay Değerlendirmesi Ardındaki Kazanımlar:
Yaşanılan kaza sonrasında oluşturulan
inceleme raporuna istinaden, benzer olayların
tekrarlanmaması için OYAK Grubu genelinde
farkındalığın artırılması amacıyla yayınlanan
duyuru

OYAK İSG ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü koordinasyonunda farklı sektörleri temsilen bir araya gelen iş güvenliği yönetici
ve profesyonellerinden oluşmaktadır.

*
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2019 yılında, kazalar
konusunda standart
bir bilgilendirme
sistemi yaratmak
ve tüm vakaları
aynı bakış açısı ile
incelemek amacıyla
“Grup Şirketlerinde
Gerçekleşen Kazalara
Yönelik Bildirim ve
İnceleme Yönergesi”
oluşturulmuştur.

Olay Detayları Analiz Kılavuzu: Olaylara standart
bir bakış açısı getiren ve Grup Şirketlerini
standart bir inceleme yöntemine yönlendiren
kılavuz doküman

İSG
PERFORMANSI

OYAK Grubu’nda İSG süreçleri, güvenlik
kültürünün geliştirilmesinden, risklerin tespiti
ve iyileştirme çalışmalarına, öğrenilmiş
derslerin yaygınlaştırılmasından, paydaşların
farkındalığının artırılmasına kadar her adımda
özenle yürütülmektedir.

OYAK Grubu
şirketlerinde
ISO 45001:2018 İş
Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi
Sertifikası’na sahip
dokuz, OHSAS 18001
İş Sağlığı Güvenliği
Yönetim Sistemi
Belgesi’ne sahip 27 tesis
bulunmaktadır.

2019 yılında OYAK Grup Şirketlerine 134 kişi*gün
iş gücü ile 11 saha ziyareti gerçekleştirilmiş,
ziyaretler sonrası raporlanan bulguların %58’i
2019 yılı içerisinde kapatılmıştır.

2019 yılında İSG, OYAK Grubu genelinde öncelikli
konulardan biri olmaya devam etmiş ve bu
kapsamda 100 milyon TL’nin üzerinde İSG
yatırımı ve harcaması yapılmıştır.

Grup genelinde mesleki ve doğal hastalıklara
karşı tüm çalışanların periyodik sağlık
muayeneleri titizlikle takip edilmektedir. Bu
doğrultuda, 2019 faaliyet yılında 15.173 OYAK
Grubu çalışanının periyodik sağlık ve işe giriş
muayeneleri yapılmış olup olası hastalıklara karşı
önlemler alınması sağlanmıştır.

Grup genelinde yaşanan iş kazaları ve ramak kala
olayların kök nedenleri dikkatle incelenmekte,
ciddi yaralanmalı kazalar ise OYAK Genel
Müdürlüğüne de iletilerek daha kapsamlı bir
araştırma süreci yürütülmesi sağlanmaktadır.
İSG farkındalığını artırma çabalarının bir sonucu
olarak son beş yılda OYAK Grubu kaza sıklık
ve kaza ağırlık oranlarında önemli iyileşmeler
kaydedilmiştir. Grup genelinde meydana gelen
gün kayıplı kaza sayısı 2015 yılına göre %36
azalırken, kaza sıklık oranı %41 oranında iyileşme
göstermiştir. Benzer şekilde, 2015-2019 yılları
arasında OYAK Grubu kaza ağırlık oranı %42
oranında iyileşmiştir.

İSG bilincini grup genelinde artırmak amacıyla
2019 yılında OYAK Grubu çalışanlarına 401.795
kişi*saat eğitim verilmiştir. Çalışanlara verilen
toplam İSG eğitim saati bir önceki rapor yılına
göre %18 oranında artmıştır.
OYAK Grubu şirketlerinde ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Sertifikası’na sahip dokuz, OHSAS 18001 İş Sağlığı
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip
27 tesis bulunmaktadır.

Kaza Ağırlık Oranı
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Şekil 1. OYAK Grubu Kaza Sıklık ve Kaza Ağırlık Oranlarının 2015 Yılına Göre Azalımı*
*

OYAK Grubu geneline ait 2016-2019 yılları kaza sıklık ve kaza ağırlık oranları, 2015 baz yılına göre endekslenerek verilmiştir.
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İSG İYİ
UYGULAMALARI
VE BAŞARILARI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSG

OYAK Grubu’nda
İSG mevzuatı
gerekliliklerinin
ötesinde iyi
uygulamalar hayata
geçirilmekte ve bu iyi
uygulamalar çeşitli
kurum ve kuruluşlarca
ödüllendirilmektedir.

OYAK Grubu’nda İSG mevzuatı gerekliliklerinin
ötesinde iyi uygulamalar hayata geçirilmekte ve
bu iyi uygulamalar çeşitli kurum ve kuruluşlarca
ödüllendirilmektedir.

Mardin Çimento’da işletme sahasına giden yaya
yolu üzerinde bulunan duvarlara “Size İhtiyacı
Olanlar Var” başlıklı bir grafiti çalışması yapılmış
ve İSG farkındalığının artırılması hedeflenmiştir.

OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu’nda, tüm
çalışanların İSG konusunda bilgilendirilmesi,
İSG uygulamalarına etkin bir şekilde
katılımlarının sağlanması, bu alandaki
davranışlarının iyi yönde iyileştirilmesi, moral
ve motivasyonlarının artırılması, çalışanlara
uygulanacak olan teşviklerin belirlenmesi amacı
ile bir yönerge yayımlanmıştır. Bu kapsamda,
Grup Şirketlerinde ayın İSG elemanları
seçilmeye başlanmış ve çeşitli ödüllendirme
mekanizmaları oluşturulmuştur.

Akdeniz Kimya’da proses emniyetini
geliştirmek üzere, yeni kurulan işletmeler ve
proses değişimlerinde HAZOP çalışmaları ve
kantitatif risk değerlendirmeleri yapılmaya
başlanmıştır. Patlayıcı ortamlar ve bu
ortamların tehlikelerinden korunma amaçlı
olarak başlatılan ATEX uygunluk sertifikasyon ve
belgeleme süreçleri ile ilgili çalışmalar titizlikle
sürdürülmektedir.
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İSG İYİ
UYGULAMALARI
VE BAŞARILARI

OYAK Renault’da iş güvenliği konularında
çalışanlara yönelik düzenlenen “Kristal Baret”
yarışması ile 28 iyileştirme fırsatı tespit
edilerek hayata geçirilmiştir.

Gemi ambarlarına iniş
çıkışların daha güvenli
hale getirilmesi amacı
ile OYAK Denizcilik ve
Liman İşletmelerinde
dikey yaşam hatları
uygulamaya alınmıştır.

Erdemir’de, yüksekte yapılan çalışmaların
güvenliğinin artırılması amacı ile 18 bin metrelik
yaşam hattı montajı yapılmıştır. Tesis genelinde
ana yollarda trafik güvenliğini sağlamak üzere
kameralı hız tespit sistemleri kurulmuş; tesis
içi demir yolu hemzemin geçitlerinin bekleme
süreleri optimize edilmiştir.
Erdemir, İSG alanında yürüttüğü çalışmaların
başarısını, İngiliz İş Güvenliği Konseyi (British
Safety Council) tarafından bu yıl 61’incisi verilen
Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri ile bir kez daha
tescillemiştir. Türkiye metal sektöründen ilk kez
bir firma bu ödüle layık görülmüştür.
İsdemir’de “Can Kardeşimle Birlikte
Güvendeyiz” sloganı ile hayata geçen
uygulama ile her bir çalışanın sağlıklı ve güvenli
çalışması için yakın/birlikte çalıştığı arkadaşını
desteklemesi, uyarması ve birbirleriyle
yardımlaşması ile güvenli olmayan davranışların
engellenmesi amaçlanmıştır.
Ersem, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
(MESS) tarafından düzenlenen İSG
Yarışmasında; Tavsiye Edilen Uygulamalar
kategorisinde 1 ve Altın Öneri kategorisinde
2 olmak üzere toplam 3 adet ödüle layık
görülmüştür. Aynı yarışmada OYAK Renault da
Altın Öneri kategorisinde ödül sahibi olmuştur.

OYAK Renault’da iş güvenliği konularında
çalışanlara yönelik düzenlenen “Kristal Baret”
yarışması ile 28 iyileştirme fırsatı tespit edilerek
hayata geçirilmiştir.
Gemi ambarlarına iniş çıkışların daha güvenli
hale getirilmesi amacı ile OYAK Denizcilik ve
Liman İşletmelerinde dikey yaşam hatları
uygulamaya alınmıştır.
OMSAN bünyesinde yürütülen tehlikeli madde
taşımacılığı faaliyetleri kapsamında sürüş
emniyetinin sağlanması amacıyla şoförlere
düzenlenen bilgilendirme eğitimleri ile trafik
kazalarında düşüş gözlenmiştir.
Renault MAIS araç parkında yer alan rötuş
atölyesinde bulunan boya hazırlama kabini
değiştirilmiş; havalandırma sistemi, elektrik
tesisatı ve aydınlatma sistemi yenilenmiş;
sızdırmaz malzeme dolapları temin edilmiş
ve bu sayede daha güvenli çalışma ortamı
oluşturulmuştur. Ayrıca tüm şubelerde
yürütülen 5S çalışmaları kapsamında, kaizen
ekipleri oluşturulmuş; eğitimler verilmiştir.
Buna göre, yerleştirme düzenleri gözden
geçirilmiş; tanımlamalar ve etiketler yeniden
düzenlenmiştir.

OYAK Genel Müdürlüğünden tüm Grup Şirketlerine yayılan güçlü yönetim yapısı
sayesinde, Sürdürülebilirlik ve İSG kapsamında yapılan çalışmaların etkisi de geniş bir
alana yayılmaktadır. Grubun sürdürülebilirlik ve İSG performansı ilerleyen dönemlerde
de somut hedefler, güçlü iletişim kanalları ve etkin denetim mekanizmaları ile sürekli
izlenerek iyileştirilmeye devam edilecektir.
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OYAK ekosisteme katkı sunmak amacıyla bu raporun üretiminde
geri dönüştürülmüş kağıt kullanılmıştır.

www.oyak.com.tr
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