Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku
görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini
de görmesi ve bilmesi lazımdır.
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60’INCI YILA DOĞRU…
OYAK olarak 60 yıla yaklaşan kurumsal tarihimizde sayısız
başarılara imza attık. Yaptığımız stratejik yatırımlar sayesinde
sürdürülebilir büyüme yolunda güçlü adımlarla ilerledik.
Türkiye’de ve dünyada lider olduğumuz sektörlerde öncü ve
yenilikçi kimliğimizle fark yarattık. Kurumsal yetkinliklerimiz ve
mali yapımızla ekonomik krizlerden güçlenerek çıktık.
Önümüzdeki dönemde de, sayıları 440 bine yaklaşan üyemize
daha güvenli ve iyi şartlarda bir geleceği sağlamak ve ülke
ekonomisine katma değerimizi artırmak için azimle, kararlılıkla,
tutkuyla çalışmaya devam edeceğiz.
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KURUMSAL PROFİL

24

ÜLKEDE FAALİYET

34

BİNİ AŞKIN ÇALIŞAN

439.011

ÜYE
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Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu
1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonudur.
OYAK; maden metalürji, çimento beton kağıt, otomotiv lojistik, finans, kimya, gıda, tarım ve
enerji sektörlerinde Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesine yayılmış, dünya genelinde altı farklı
kıtada, 24 ayrı ülkede faaliyet göstermektedir.
Tüm faaliyetlerini 205 sayılı Kanun kapsamında sürdüren OYAK, ikinci basamak tamamlayıcı
mesleki emeklilik fonu olarak hizmet sunmaktadır. OYAK, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve
idari bakımdan özerk, ek bir sosyal güvenlik kuruluşu olup üyelerinin birikimlerini verimlilik ve
kârlılık ilkelerine göre yönetmektedir.
Ülke ekonomisine kalıcı katkı
OYAK, 34 bini aşkın çalışanı ve 440 bine yaklaşan üyesinin daha güvenli bir geleceğe sahip
olması ve yüksek refah düzeyine erişmesi için değerli yatırımlar yapmaktadır. Üyelerine her
yıl yüksek oranda nema sağlayabilme ve yüksek katma değer üretme hedefiyle çalışırken,
geliştirdiği hizmet modeliyle kurumsal büyümesini sürdürmekte ve ülke ekonomisine kalıcı
katkıda bulunmaktadır.
2020 konsolide sonuçlarına göre, OYAK’ın toplam hasılatı 73 milyar TL’ye, toplam varlıkları
157 milyar TL’ye ulaşırken; 4,3 milyar USD’lik toplam ihracatı ile Türkiye’nin 2020 yılı toplam
ihracatının %2,5’ini tek başına gerçekleştirmiştir.
Kıvanç kaynağı performans
OYAK ve paydaşları; üretim, satış, istihdam, ihracat ve vergi başlıkları altında kıvanç kaynağı
faaliyet sonuçları ve ülke ekonomisine yapılan katkıyla gurur duymakta, üyelerinin ve
yatırımcılarının duyduğu güveni karşılamanın onurunu yaşamaktadır.
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MİSYON, VİZYON VE ORTAK DEĞERLER
MİSYONUMUZ
TAMAMLAYICI MESLEKİ
EMEKLİLİK FONU OLARAK,
ÜYELERİNE YÖNELİK
YARDIM VE HİZMETLERİ
EN ÜST STANDARTLARDA
YERİNE GETİRMEK, ÜYE
BİRİKİMLERİNİ DOĞRU
YATIRIMLARLA KORUMAK
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEKİLDE BÜYÜTMEK, ÜYE
MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK.

VİZYONUMUZ
ÜYELERİNİN BEKLENTİLERİNİ
GÖZ ÖNÜNDE TUTARAK,
KARLI VE VERİMLİ
YATIRIMLARLA ÜLKE
EKONOMİSİNE KATKIDA
BULUNURKEN, OYAK’I
TÜRKİYE VE DÜNYADA
GÜÇLÜ VE ÖRNEK BİR
KURULUŞ OLARAK GELECEK
KUŞAKLARA TAŞIMAK.
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İŞ YAPIŞ BİÇİMİMİZİ YÖNLENDİREN ORTAK DEĞERLERİMİZ

ŞEFFAFLIK

YARATICILIK VE
MÜKEMMELİYET

TAKIM RUHU

SORUMLULUK VE HESAP
VERİLEBİLİRLİK

EŞİTLİK

DEĞİŞİMCİLİK VE
YENİLİKÇİLİK

ÜSTÜN KALİTE VE
REKABETÇİLİK

ZORLU ŞARTLARDAN
ÇELİK GİBİ GÜÇLENEREK
ÇIKMAK
Deneyim, vizyon ve yönetim
yetkinliklerimizle olumsuz
konjonktürel gelişmeler ve piyasa
dalgalanmalarının etkilerini en aza
indirgeyerek güçlü gelişimimizi
sürdürüyoruz.
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OYAK HAKKINDA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

%27,2

2020 yılı
nema oranı

Pandeminin
gölgesinde geçen
2020’de, hayati
önem taşıyan
stratejik hamleler
kısa, orta ve uzun
vadeli bir bakış
açısı ile eksiksiz
hayata geçirilmiş,
piyasaların tüm
zorluklarına rağmen
%27,2 nema
ile üyelerimizin
varlıklarına değer
katılmıştır.
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Kıymetli Üyelerimiz, Değerli Çalışanlarımız, Saygıdeğer İş
Ortaklarımız,
Son yıllarda ABD-Çin ekseninde başlayıp yayılan
uluslararası ticaret savaşlarının ortaya koyduğu baskının
yanı sıra finansal ve reel kesimlerin küresel ölçekte
ayrışma eğilimine girmesi de dünya ekonomisindeki
kırılganlığı artırmıştır.
Dünya, 2020 yılına toparlanma ümidiyle girmiş olsa
da beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan Covid-19
pandemisi, ekonomik ve sosyal eksenlerde küresel
bir kilitlenmeye yol açmış ve iyimser senaryoları
geciktirmiştir.
Sağlık krizi, ülke ekonomilerini, yaşam biçimlerini,
toplumların sosyalleşme ve mobilite eğilimlerini derinden
sarsmıştır.
Memnuniyetle ifade etmek isterim ki OYAK, yaşamın
her alanını etkileyen ve alışageldiğimiz çoğu şeyin
değişmesine neden olan pandemi sürecinin başlamasıyla
birlikte, hızlı stratejik kararlar ve aksiyonlar almıştır.
Bu kapsamda, OYAK ve Grup Şirketleri bünyesinde
üretimden dağıtıma kadar tüm süreçler yeniden gözden
geçirilerek, sahada bulaşı önlemeye ve güvenli çalışma
ortamı sağlamaya yönelik önlemler ile uzaktan erişimli
uygulamalar hızla ve öngörülü bir şekilde devreye
alınmıştır.
OYAK, köklü kültürü ve üyelerinden aldığı güçle
çalışanlarının özverisini ve üstün performansını
birleştirmeye devam ederek, olağanüstü bir dönemde
dahi güçlü büyümesini sürdürmeyi başarmıştır.
OYAK 2020’de önemli başarılarını sürdürmüştür.
OYAK, küresel ekonomideki dalgalanmalara ve
pandemiye rağmen, 2020 yılında da dünyanın dört bir
yanındaki Grup Şirketleriyle, 440 bine yaklaşan üyesine
güvenli bir gelecek hazırlamak ve refahlarına katkıda
bulunmak amaçlı çalışmalarına titizlikle devam etmiştir.
Yıl içinde imzalanan satın almalarla şirketlerimiz
arasında uyum seviyesi güçlendirilmiş, gerçekleşen
şirket birleşmeleriyle tasarruf ve verimliliğe katkıda
bulunulmuştur.

OYAK Grup Şirketleri, gerçekleştirdikleri yatırımlarla ülke
ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltmaya devam ederken
kaydettikleri ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine
güçlü katkılar sağlamıştır.
Pandeminin gölgesinde geçen 2020’de, hayati önem
taşıyan stratejik hamleler kısa, orta ve uzun vadeli bir
bakış açısı ile eksiksiz hayata geçirilmiş, piyasaların
tüm zorluklarına rağmen %27,2 nema ile üyelerimizin
tasarruflarına değer katılmıştır.
OYAK, 2020 yılı boyunca ülkemize katma değer
kazandırmaya devam ederken, Kahraman Türk Silahlı
Kuvvetleri mensuplarından oluşan değerli üyelerimizin
emanetlerini gururla geleceğe taşımaya devam etmiş,
bugünün üyeleri ve gelecekteki üyeleri için güçlü katma
değer üretmiştir. OYAK, 2020 yılında da sürdürülebilir
nema oranı sağlama taahhüdünü yerine getirmenin haklı
iftihar ve sevincini üyeleri ile paylaşmaktadır.
OYAK, 2020 yıl sonu itibarıyla %4,9 artışla toplam
439.011 üye sayısına ulaşmıştır. Üyelerimizin %81,8’i
(359.152 üye) görevde bulunan üyelerden, %18,2’si
(79.859 üye) ise OYAK Emekli Maaşı Sistemi (EMS)
üyelerinden oluşmaktadır. 2020 yıl sonu itibarıyla OYAK
üyelerinin %65,9’u (289.146 üye) isteğe bağlı, %34,1’i
ise (149.865 üye) zorunlu üye statüsündedir.
OYAK üyelerine yapılan Yasal Yardım ödemeleri, 2020 yıl
sonu itibarıyla 4.475,9 milyon TL olmuştur. 2020 yılında
OYAK;
• Emeklilik Yardımı almaya hak kazanarak ayrılan 6.629
üyeye 2.546,3 milyon TL tutarında Emeklilik Yardımı
ödemesi,
• EMS’deki 59.141 üyeye 1.585,4 milyon TL maaş
ödemesi,
• EMS’den isteğe bağlı olarak çıkan/pay azaltımı yapan
veya ölüm nedeniyle çıkan 1.228 üyeye/mirasçıya
243,3 milyon TL ödeme,
• 153 üyeye 9,4 milyon TL Maluliyet Yardımı Ödemesi,
• 534 üyenin kanuni mirasçılarına 36,6 milyon TL Ölüm
Yardımı Ödemesi,

439.011
üye

OYAK’ın üye
sayısı 2020 yıl
sonu itibarıyla
%4,9 artmıştır.
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OYAK HAKKINDA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

4.475,9
milyon TL

OYAK üyelerine
yapılan Yasal
Yardım ödemeleri,
2020 yıl sonu
itibarıyla
4.475,9 milyon TL
olmuştur.

29 Ekim 2019’da
devreye alınan
OYAK Platform
kullanıcı sayısı
31 Aralık 2020
itibarıyla 253.955
kişiye ulaşmıştır.

• Üç yıldan fazla, 10 yıldan az üyelik süresiyle
Kurum’dan ayrılan 3.793 üyeye 54,9 milyon TL Aidat
İadesi Ödemesi gerçekleştirmiştir.
Üye memnuniyeti temel önceliğimiz
29 Ekim 2019’da oluşturduğumuz OYAK Platform,
Kurum ve üyelerimiz için çok yönlü bir değer önerisi
sunmuş, özel tasarlanmış üye kampanyalarından konut
inşası alanındaki çalışmalarımıza kadar geniş çeşitlilikte
bir hizmetler kümesi erişimi kolay ve kullanıcı dostu
bir yaklaşımla sunulmuştur. OYAK Platform kullanıcı
sayısı 31 Aralık 2020 itibarıyla 253.955 kişiye ulaşmıştır.
Platform üzerinde yer alan ürün ve hizmetlerden
yararlanan kişi sayısı, 143.446 olurken, OYAK Grup
Şirketleri ve üyeler arasında toplam 287.396 etkileşim
gerçekleşmiştir.
2020 yılı boyunca OYAK Platform aracılığıyla; OYAK
Sağlık Platformu, OYAK Eğitim İndirimleri, OYAK
Platform, OYAK Doktorum’dan yararlanan üyelerimizin
hizmetlerden faydalanma deneyimlerini değerlendirmeye
odaklanılmış, bu amaçla aramalar yapılmış;
memnuniyetlerinin irdelenmesinin yanı sıra görüş ve
önerileri de sorulmuştur. Bu kapsamda gerçekleştirilen
15.795 aramadan elde edilen veriler incelendiğinde,
üyelerimizin OYAK’ın sunduğu hizmetlerden duydukları
memnuniyetin %90’ın üstünde olduğu görülmüştür.
Pandemi koşullarında OYAK’a bizzat gelen üyelere bir
noktadan hizmet sunulmasına olanak sunan Tek Pencere
uygulamamızdan hizmet alan üyelerimizin memnuniyet
oranı ise %96’ya ulaşmıştır. Kısa bir sürede ulaşılan bu
yüksek memnuniyet seviyesi, kayda değer ve önemli
bir başarıyı işaret etmektedir. Üye İletişim Merkezi
altyapısında ulaşılan ileri dereceli dijitalleşme mobiliteyi
desteklemiş, pandemi döneminde uzaktan kapsamlı
hizmetler sunabilmek olanaklı hale gelmiştir.
OYAK, Üye Araç Kampanyası ile pandemi döneminin tüm
zorluklarına rağmen üyelerimizin talep ettiği Renault ve
Dacia modellerini uygun fiyat ve ödeme avantajlarıyla
sunmuştur. 20 Haziran – 17 Temmuz 2020 tarihleri
arasında hayata geçirilen OYAK Üye Araç Kampanyası
kapsamına üyelerimiz tarafından rekor bir katılım
sağlanarak 15.706 araç siparişi alınmış ve teslimatlar
tamamlanmıştır.

Üyelerimizin beğenisini kazanan bir diğer çalışma, 2020
yılı içerisinde OYAK’ın enerji işkolundaki yeni atılımı
Total İstasyonlarında gerçekleştirilmiştir. 19 Mayıs
- 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında OYAK Platform
üzerinden OYAK üye ve yakınları kampanyasına katılan
113.229 kişi 25 TL değerinde Hoş Geldin Akaryakıt Puanı
hediyesi ve tüm akaryakıt alımlarında %5 hediye puan
kazanmıştır.
2 ay gibi kısa sürede hayata geçirdiğimiz kampanya,
üyelerimize sunduğumuz faydayı pekiştiren yeni bir
çalışma olmuştur.
OYAK, 1963 yılından bu yana sunduğu Konut Edindirme
Hizmetleri’ni 2020 faaliyet döneminde de başarıyla
sürdürmüştür.
Bugüne kadar 107.621 üyesini konut sahibi yapan
Kurumumuz, Ankara’da 1.876 konuttan oluşan
OYAK Göksupark Konut Projesini, planlanan takvim
doğrultusunda kararlılıkla bitirmiş ve teslimleri
tamamlamıştır.
Ayrıca sürdürülebilir nema için ticari olarak planlanan
İstanbul Maltepe mevkiindeki 414 konut, 156 ofis ve 10
ticaret alanından oluşan OYAK Dragos Projesi’nin inşaatı
başlamıştır. 20 Haziran 2020’de satışa sunduğumuz proje
yoğun ilgi görmüş olup satışları yapılmıştır.
Güven temelli üye ilişkisini pekiştiren çalışmalar
OYAK, üyeleriyle karşılıklı güvene dayalı bağını daha
da güçlendirmek için üye iletişim çalışmalarını 2020
faaliyet döneminde de yoğun ve başarılı bir şekilde
sürdürmüştür. Üye iletişimi çalışmaları kapsamında
dijital dönüşüm yatırımlarına aralıksız devam edilirken,
2020 yıl sonu itibarıyla, mevcut tüm iletişim kanalları
kullanılarak elde edilen üye etkileşimi sayısı 53,8 milyona
yükselmiştir.
Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerini en çok
hisseden 65 ve üstü yaşlardaki üyelerimiz, pandemi
sürecinde en çok odaklandığımız ve sorumluluk sahibi bir
paydaş yaklaşımı ile desteğimizi somutlaştırdığımız grup
olmuştur.
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Üye sayımız son beş yılda %43,7 artış kaydederken, isteğe bağlı üye sayımız son bir
yılda %5,6’lık artış göstermiştir.

15 Nisan 2020-10 Mayıs 2020 döneminde 65 yaş üstü
11.017 üye ile telefon iletişimi sağlanırken, pandemi
dönemine özel ihtiyaçları tespitine özen gösterilmiş;
OYAK Doktorum hizmeti hakkında bilgi sunulmuştur. 65
yaş üzeri üyelerimiz, bu sıcak ve samimi yaklaşımımızı
büyük bir memnuniyetle karşılamışlardır.
Üyelerimizin, çalışanlarımızın ve yakınlarının
sağlığına odaklandık.
Sağlık, pandemi ile birlikte herkes için en önemli konu
haline gelmiştir.
OYAK’ı hedeflediğimiz yarınlara taşıyacak en önemli güç
unsurlarımız değerli üyelerimiz ve çalışanlarımızdır. Bu
gerçekten hareketle geliştirdiğimiz ve devreye aldığımız
uygulamalar üyelerimize, çalışanlarımıza ve yakınlarına
öncelikle sağlık konusunda destek olmayı amaçlamıştır.
Ücretsiz Tıbbi Danışmanlık Hizmeti OYAK Doktorum
pandemi bu süreçte hayata geçmiştir. Covid-19’un
Türkiye’de ortaya çıkmasıyla, ihtiyacı fark eden
Kurumumuz, 1 ay gibi kısa bir sürede OYAK Doktorum’u
devreye almıştır. 7/24 ulaşılabilirliği ile anlaşmalı
hastanelerin doktorlarından randevu alma ve çevrimiçi
görüşme imkânlarını sunan platform, kullanıcılarımıza
güçlü bir değer sağlamıştır.

Üyelerinin sürekli güven ve teveccühüne layık olmak
için üye birikimlerini koruma ve büyütme temelinde
şekillenen bir yönetim anlayışına sahip olan OYAK
geleceğe odaklıdır. Profesyonel yönetim kadrolarımız
piyasa verilerini sürekli izlemeye, ortaya çıkan yatırım
fırsatlarını “geleceğe yatırım ve şirketler arası sinerji”
bakış açısıyla değerlendirmeye kararlılıkla devam
edeceklerdir.
OYAK 2021’de de güçlü büyümesini sürdürecek.
Dünyada yaşanan pandemi ve sonucunda ortaya
çıkan ekonomik kırılganlıklara rağmen 2021’de Türkiye
ekonomisinin büyümesini sürdüreceği, ekonomik
faaliyetin iç talebin desteğinde geçtiğimiz yıla oranla
güçlü bir toparlanma göstereceği beklenmektedir.
OYAK, 60’ıncı yılını gururla kutlayacağı 2021 yılında,
faaliyette bulunduğu sektörlerde büyümesini
sürdürürken, yeni sektörlerde yeni fırsatları da
değerlendirerek etki alanını daha da büyütmek hedefiyle
çalışacak, üye birikimlerini daha da zenginleştirecektir.
Bizler için müstesna bir yıldönümünü işaret eden
60’ıncı yılımız, aynı zamanda ülkemize ve üyelerimize
kesintisiz olarak hizmet edebilmiş olmanın gururunu da
yaşatmaktadır.

Süreçte ihtiyaç tespitleri yapılmış, sunulan hizmet
geliştirilerek doktorların uzmanlık alanlarının çeşitliliği
artırılmıştır. OYAK Doktorum, 8 ay gibi kısa bir sürede
yaklaşık 1,5 milyon üye, çalışan ve yakınlarına ulaşırken;
telefon, SMS anketleri ve yapılan görüşmeler sonucunda
katılımcılarımızın %80’i verilen hizmetten memnun
olduklarını ifade etmişlerdir.

Bu vesile ile varlığıyla bize güç katan, kıymetli
üyelerimizi ve gece gündüz demeden tüm gücüyle
çalışan yöneticilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızı saygı
ve sevgiyle anıyor, şahsım ve OYAK Yönetim Kurulu
adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki
dönemde başarılarımızın her alanda artarak sürmesini
diliyorum.

Üye sayımız son beş yılda %43,7 artmıştır.

Saygılarımla.

OYAK, son 5 yıl içerisinde üye sayısını 305 bin
seviyesinden 439 bin mertebesine yükseltmiştir. Üye
sayımız son beş yılda %43,7 artış kaydederken, isteğe
bağlı üye sayımız son bir yılda %5,6’lık artış göstermiştir.
Zor geçen bir yılda sağladığımız başarılarda üye ve
çalışanlarımız için hayata geçirdiğimiz projeler büyük
rol oynamıştır. İhtiyaçlara yönelik hizmet tasarlama
ve geliştirme gücümüze inanıyoruz ve bu özelliğimizi
üyelerimize sunduğumuz değeri sürekli pekiştirmek için
kullanmaya devam edeceğiz.

Mehmet TAŞ
(E) Tümgeneral
Yönetim Kurulu Başkanı

60.

yıla doğru

Bizler için
müstesna bir
yıldönümünü
işaret eden
60’ıncı yılımız,
aynı zamanda
ülkemize ve
üyelerimize
kesintisiz olarak
hizmet edebilmiş
olmanın
gururunu da
yaşatmaktadır.

YATIRIMLARLA
GELECEĞİ
HAZIRLAMAK
Gelişim potansiyeli gördüğümüz
farklı alanlarda gerçekleştirdiğimiz
yatırımlarla ulusal ve küresel arenada
ses getiriyoruz; sürdürülebilir büyüme
ve getiri sağlıyoruz.
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OYAK HAKKINDA

GENEL MÜDÜR MESAJI

Pandemi küresel
ölçekte ekonomi
ve hayatı derinden
etkilerken, OYAK
kararlılık dönemi
ilan ettiği 2020’de
üyelerinin,
çalışanlarının ve
tedarikçilerinin
güvenli geleceğini
sağlamaya
odaklanmıştır.
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Ekonominin tüm dünyada belirsizlik içinde olduğu bir dönemde dahi OYAK ve
OYAK Grubu Şirketleri hız kesmeden üyelerimizin refahı için çalışmaya devam
etmiştir.

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Çalışanlarımız ve Kıymetli İş
Ortaklarımız,
Covid-19 pandemisi, sadece 2020 yılına değil yüzyılımıza
da damgasını vuran en önemli olaylar arasındadır. Etki
alanı itibarıyla, tarihte eşi benzerine rastlanmamış olan
küresel salgın, hayatlarımızı derinden etkilemiş ve ne
yazık ki milyonlarca insanın canına mâl olmuştur.
Şirketlerin iş yapış biçimlerini yeniden düzenlemelerine
neden olan salgın, tedarik süreçlerinin kesintiye
uğramasından, üretim kapasitelerinin azalmasına
kadar birçok sonuç üretmiş; sağlık sektörü büyük bir
yük üstlenirken, ekonomik ve ticari faaliyette daralma
izlenmiştir.
Merkez bankaları ve mali otoriteler pandeminin etkilerini
azaltabilmek için büyük ölçekli mali destek programlarını
devreye almak zorunda kalırken, faiz oranları hızla aşağıya
çekilmiştir. Buna karşın ülke ekonomilerinde küçülmeler
ve küresel sistemi olumsuz etkileyen gelişmeler
gözlenmiştir.
2020 yılında; küresel ekonomi ikinci dünya savaşından bu
yana en kötü performansını kaydetmiştir.
2016-2019 döneminde yıllık ortalama %3,4 büyüyen
dünya ekonomisi 2020 yılında %3,5 küçülmüştür.
ABD ekonomisi aynı dönemde %3,5 ile beklentilerin
altında küçülürken, pandeminin odağı haline gelen AB
ekonomisi de %6,4 gerilemiştir.
Küresel ekonominin aksine ülkemiz 2020’de %1,8
büyüyerek G20 ülkeleri içerisinde Çin’le beraber pozitif
büyüme kaydeden iki ülkeden biri olmuştur. Böylece
Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı ve potansiyeli bir
kez daha kanıtlanmıştır. Covid-19 salgınına karşı alınan
tedbirler pozitif etkisini yılın ikinci yarısından itibaren
göstermeye başlamış, görece bir ekonomik toparlanma
başlamıştır.

Ekonomi güven endeksi, sanayi üretimi gibi ekonomik
göstergelerde yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde
hızlı yükseliş yaşanmış, özellikle son çeyrekte ihracatta
rekor kırılmıştır. Aralıkta 17,8 milyar USD ile en
yüksek aylık, 51,2 milyar USD ile de en yüksek çeyrek
ihracat rakamına ulaşılmıştır. 2020 yılının tamamında
ülkemizin toplam ihracatı 169,5 milyar USD seviyesinde
gerçekleşmiştir.
2020 yılında ekonomiyi etkileyen faktörlerden biri
enflasyon olmuştur. Teşvik programları aracılığıyla, başta
kamu bankaları olmak üzere bankacılık sektörünün
kredi musluklarını açması enflasyonist baskıyı da
beraberinde getirmiş, 2020’de TÜFE yıllık %14,6 olarak
gerçekleşmiştir.

%1,8
büyüme

Türkiye
ekonomisi
2020’de büyüme
başarısı
gösterdi.

Hiç birimizin öngörüsü dâhilinde olmayan pandemi
sürecinin etkisiyle, ekonominin tüm dünyada belirsizlik
içinde olduğu bir dönemde dahi OYAK ve OYAK Grubu
Şirketleri hız kesmeden üyelerimizin refahı için çalışmaya
devam etmiştir. Dünyanın dört bir yanında faaliyet
gösteren şirketlerimiz olağanüstü performans göstermiş,
Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmüştür.
Sağlık ve güvenlik birincil önceliğimiz
Pandemi küresel ölçekte ekonomi ve hayatı derinden
etkilerken, OYAK kararlılık dönemi ilan ettiği 2020’de
üyelerinin, çalışanlarının ve tedarikçilerinin güvenli
geleceğini sağlamaya odaklanmıştır.

“Sağlığınız en büyük varlığımız” diyerek üyelerimize,
çalışanlarımıza ve onların yakınlarına uzaktan ve alanında
uzman doktorlardan ücretsiz Tıbbi Danışmanlık Hizmeti
OYAK Doktorum’u sunduk.
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4,3 milyar USD’lik ihracat hacmi ile OYAK,
Türkiye’nin toplam ihracatının %2,5’ini
gerçekleştirmiştir.

%27,2
OYAK, 2020 faaliyet
döneminde de
%27,2’lik nema
oranı ile üyelerinin
birikimlerine
sürdürülebilir
getiri sağlama
misyonunu
başarıyla yerine
getirmiştir.

73,0

milyar TL
toplam
hasılat

2020 konsolide
sonuçlarına göre,
OYAK’ın toplam
hasılatı 73,0 milyar
TL’ye ulaşmıştır.

“Sağlığınız en büyük varlığımız” diyerek üyelerimize,
çalışanlarımıza ve onların yakınlarına uzaktan ve
alanında uzman doktorlardan ücretsiz Tıbbi Danışmanlık
Hizmeti OYAK Doktorum’u sunduk. Bu projemiz ile
sağlık hizmetlerine, OYAK Platform mobil uygulaması
veya web sitesi üzerinden 7/24 ve sağlık kuruluşlarına
gitmeden ücretsiz erişilmesi sağlanmıştır. Diğer taraftan
yıl boyunca üyelerimizle yakın iletişim sürdürülmüş, 65
yaş üstü 11 bini aşkın EMS üyemizle de ayrıca iletişim
kurularak pandemi dönemine has ihtiyaçlarına yanıt
verilmiştir.
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, çalışma
ortamlarımızın iyileştirilmesi ve çalışanlarımızın
bilinçlendirilmesi taviz vermeden uygulanan konuların
başında gelmektedir. Pandemiye özel önlemlerin
titizlikle uygulandığı 2020 yılında, tüm Grup Şirketi
çalışanlarımızın sağlığı yakından takip edilmiş, “Sıfır
kaza” hedefine ulaşmak adına yoğun çaba harcanmış;
faaliyet gösterilen tüm sektörlerde iş sağlığı ve
güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamalara öncülük
edilmiştir.
Üyelerimizin ve ülkemizin refahı, geleceği için ufkun
ötesini görerek çalışıyoruz.
Çeşitlendirilmiş güçlü bir portföy yapısına sahip
olan OYAK, mevsimsellik ve dalgalanmalara karşı
sürdürülebilir, dayanıklı ve üretken bir yapıdır.
OYAK, 2020 faaliyet döneminde de %27,2’lik nema oranı
ile üyelerinin birikimlerine sürdürülebilir getiri sağlama
misyonunu başarıyla yerine getirmiştir.
Çok sayıda büyük ve köklü şirketin, tarihi ortalamaların
altında temettü ödediği hatta zarar veya benzeri olumsuz

sebeplerden dolayı kâr dağıtamadığı bir yılda, OYAK’ın
kaydettiği bu büyük başarının, üyelerimizin bize olan
güvenlerini daha da pekiştireceğini düşünüyoruz.
Finansal ve operasyonel performansıyla fark yaratan
OYAK, konsolide varlıklarını bir önceki yıla kıyasla %32,7
artırarak 157,0 milyar TL’ye yükseltmiş, 59,2 milyar TL
konsolide net varlık açıklamış, konsolide hasılatını da
%49,6 artırarak 73,0 milyar TL olarak gerçekleştirmiştir.
2020 yılında Grup Şirketlerimizin ödediği vergiler toplamı
15 milyar TL ile Türkiye’de ödenen toplam vergilerin
%1,8’ini, Kurumlar vergisi ise 2,2 milyar TL ile yine
Türkiye’de ödenen Kurumlar vergisinin %2,13’ünü
oluşturmuştur.
Sayıları 34 bini aşan nitelikli insan kaynağıyla, dünya
genelinde 24 ayrı ülkede ve Türkiye’nin yedi bölgesindeki
faaliyetleriyle küresel bir marka olan OYAK, 2020
yılında da değişime ayak uyduran, yenilikçi ve rekabetçi
anlayışını sürdürmüştür. Grup Şirketlerimizi bu anlayışla
yöneterek üye birikimlerini en iyi şekilde değerlendiren
ve faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde sürdürülebilir
büyüme hedefine yönelik girişimlerde bulunan OYAK,
4,3 milyar USD’lik toplam ihracatı ile Türkiye’nin 2020 yılı
toplam ihracatının %2,52’sini tek başına gerçekleştirmiş,
ülkemiz ekonomisi için katma değer yaratmaya devam
etmiştir.
OYAK, Türkiye’nin kısmen ya da tümüyle dışa bağımlı
olduğu alanlara yatırım yaparak, bu bağımlılığın
azalmasına katkısının yanı sıra yerelleştirme projeleriyle
de ekonomiye güç ve direnç kazandırmıştır.
Satın alma politikasını, mevcut işlerin derinleşmesini,
yani dikey entegrasyonu sağlamak adına hedefinde olan
stratejik sektörlere girerek şekillendiren OYAK, geleceğe
yatırım yaparken, gerçekleştirdiği birleşmelerle de
toplam verimliliği artırmaya odaklanmıştır.
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OYAK, konsolide varlıklarını bir önceki yıla kıyasla %32,7 artırarak 157,0 milyar
TL’ye yükseltmiş, 59,2 milyar TL konsolide net varlık açıklamış, konsolide hasılatını
da %49,6 artırarak 73,0 milyar TL olarak gerçekleştirmiştir.

Dünya kriptokristlin manyezit cevherinin %20’si
OYAK’ın
Küresel çapta milli üretim gücüne sahip öncü oyuncu
olma hedefiyle yatırımlara odaklanan OYAK Maden
Metalürji Şirketlerinden Erdemir, 2020 yılında dünya
kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık %20’sine tek
başına sahip olan ve alanında dünyada ilk 10’da yer alan
Kümaş Manyezit’i satın almıştır. Kümaş ile demir, çelik
ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerimizde entegrasyon
sağlanmış; zengin rezerv ve hammadde avantajı ile de
hem yerli sanayicilerimize hammadde tedariki anlamında
fırsatlar yaratılmış hem de ihracat potansiyeli ile ülkemiz
bu alanda da stratejik bir konuma taşınmıştır.
Güvenli ve istikrarlı üretim stratejisiyle geleceğe
ilerliyoruz.
OYAK Maden Metalürji Şirketleri, 2020 yılında modern
üretim tesisleri ve üretim teknolojileri ile rekabet
kabiliyeti yüksek ürünler üretmeye ve sürekli gelişme
stratejisi doğrultusunda yatırım faaliyetlerine devam
etmiştir.
8.530 bin ton ham çelik üretimiyle Türkiye’nin
toplam ham çelik üretiminin %24’ünü tek başına
gerçekleştirirken, 8.709 bin ton sıvı çelik, 7.266 bin
ton yassı nihai mamul, 992 bin ton uzun nihai mamul
üretimi yapılmıştır. 1.333 bin ton yassı ürün ve 69 bin
ton uzun ürün olmak üzere toplamda 1,4 milyon ton
nihai mamul ihracatı gerçekleştirilirken, yassı ürünlerde
41, uzun ürünlerde ise 15 ülkeye ihracat yapılmıştır.
Yıl içinde Erdemir’de 2’nci Sıcak Haddehane Kalite ve
Sürdürülebilirlik Yatırımları da hayata geçirilmiştir.

Yarım asrı aşan bilgi birikimi, tecrübesi ve güçlü insan
kaynağı ile çalışmalarını sürdüren OYAK Maden Metalürji
Şirketleri, organik büyümeyle yıl sonunu başarıyla
kapamıştır.
Önemli bir diğer yatırım da, Türkiye’nin 6,2 milyon ton
pelet ihtiyacının 3 milyon tonunu tek başına karşılayan
Hekimhan’da yapmıştır. 55 ayda tamamlanması
hedeflenen Hekimhan Zenginleştirme ve Peletleme
Tesisi’nin, dışa bağımlılığı yıllık 350 milyon USD azaltması
öngörülmektedir.
Miilux OY atılımı ile Türkiye’nin zırh çeliği ihtiyacının
%100’ünü tek başına karşılamaya başlamıştır. Ülkemiz
savunma sanayine desteğimizin de çok önemli bir
göstergesi olan Miilux OY ile ülkemizin yanı sıra Avrupa
pazarından da pay almaya başlayarak, bölgesel zırh çeliği
tedarikçisi konumuna gelinmiştir.

2020’de

OYAK Grup
Şirketleri, daha
verimli ve daha
rekabetçi
bir yapı kurmak
için 2020’de
de güçlerini
birleştirmeye
devam etmiştir.

Gücümüzü kenetleyerek verimliliğe odaklandık.
OYAK Grup Şirketleri, daha verimli ve daha rekabetçi
bir yapı kurmak için 2020’de de güçlerini birleştirmeye
devam etmiştir.
2020 yılı Mayıs ayında halka açık beş çimento şirketimiz
ve yıl sonu itibarıyla da hazır beton şirketimiz yurt içi, yurt
dışı stratejik planlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda
OYAK Çimento markası altında birleşmiş ve Türk
çimento sektöründeki liderliğimizi pekiştirmiştir. Beş
çimento şirketimizin birleşmesi sonucunda, yılda
35 milyon USD’den fazla tasarruf sağlanmıştır.

Dünya kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık %20’sine
tek başına sahip olan ve alanında dünyada ilk 10’da yer
alan Kümaş Manyezit satın alınmıştır.
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Dünyanın bir ucundan diğerine üretim yapan ve
sektöründe 100 yıllık bir tecrübeye sahip olan
Almatis iştirakimiz 2020 yılında yeni başarılara imza
atmıştır.

Güzel Enerji ile
birlikte enerji
sektörünün ana
bileşenlerinden
biri olan akaryakıt
dağıtımdan sonra,
Milangaz’ın
satın alınmasıyla
dünyanın en
büyük birinci
otogaz pazarı
olan Türkiye’de
LPG dağıtım işine
de girilerek bu
alanda “lider
oyuncu” olma
yolculuğundaki
saç ayağı
tamamlanmıştır.

Türkiye, Portekiz, Cape Verde, Kamerun, Fildişi Sahili
ve Romanya’da faaliyet gösteren OYAK Çimento Beton
Kağıt, 2020 yılında da faaliyet gösterdiği alanlarda lider
konumunu koruyarak hedefini Dünya’nın 5’inci çimento
üretim şirketi olarak belirlemiştir.
Enerji sektöründe iddialı ve çeşitlenmiş portföy
Portföy çeşitliğini geliştirmenin yanı sıra ve dağıtım
sektörü başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz
diğer sektörlerdeki şirketlerimizle sinerji sağlayacağı
vizyonundan hareket edilerek, Mart ayında akaryakıt ve
madeni yağ dağıtım sektörüne TOTAL Oil Türkiye ve
M Oil’i tüm operasyonlarıyla birlikte satın alınmıştır. Bu
adımla enerji sektörüne güçlü ve kapsamlı giriş yapan
OYAK, Ağustos ayında verimliliği ve operasyonel kârı
artırmak adına TOTAL ve M Oil istasyonlarını, Güzel
Enerji tüzel kişiliği adı altında birleştirmiştir.
TOTAL ve M Oil bayi ağı Türkiye’nin 79 şehrine
yayılmıştır. 2020 yılında 900 adet istasyondan 2,2 milyon
metreküp LPG satışı gerçekleştirilmiştir.
Güzel Enerji ile birlikte enerji sektörünün ana
bileşenlerinden biri olan akaryakıt dağıtımdan sonra,
Milangaz’ın satın alınmasıyla dünyanın en büyük birinci
otogaz pazarı olan Türkiye’de LPG dağıtım işine de
girilerek bu alanda “lider oyuncu” olma yolculuğundaki
saç ayağı tamamlanmıştır.
Milangaz ile 20 noktada 130.000 m3’lük LPG depolama
kapasitesi ile Türkiye’nin en yaygın ve en güçlü lojistik
ağına sahip olmuş bulunuyoruz. Hedefimiz, Milangaz’ın
devralınması sonucunda otogazda %10 ve tüp gazda
%19 mertebesine ulaşan pazar paylarımızı daha yukarı
taşıyarak liderliğe gidecek yolculuğu tamamlamaktır.
Kimya sektöründeki başarılarımız kıtaları aşıyor.
Geçen yılın son birleşmesi kimya sektöründe
gerçekleşmiştir. Akdeniz Kimya ve 2013 yılında satın

aldığımız Avusturyalı Chemson “Akdeniz Chemson”
markası altında birleştirilmiştir. Böylece beş kıtadaki
faaliyetleri ve 110 ülkeye yaptığı satışları ile 500 milyon
USD’lik satış hacmine ulaşan Akdeniz Chemson, PVC
stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi
olmuştur.
İlk büyük yatırımını Çin’e PVC fabrikası kurarak
gerçekleştiren Akdeniz Chemson, İzmir’de faaliyete
geçen yeni çinko borat işletmesinin ilk fazını da
devreye alarak, yılda 3 bin ton çinko borat üretmeyi
hedeflemektedir. Böylelikle dünyanın sayılı alev geciktirici
kimyasal üreticilerinden birine dönüşen Akdeniz
Chemson, yatırımın ikinci fazı bittiğinde mevcut üretim
kapasitesine ilaveten yılda 6 bin ton çinko borat da
üretecektir.
Dünyanın bir ucundan diğerinde üretim yapan ve
sektöründe 100 yıllık bir tecrübeye sahip olan Almatis
iştirakimiz 2020 yılında yeni başarılara imza atmıştır.
Çin’den Brezilya’ya ve Hindistan’a uzanan bir coğrafyada
faaliyet gösteren şirketimiz pandemiden doğal afetlere
kadar sayısız zorluğu başarıyla yönetmiş; üretimi bir çok
kez sekteye uğramasına karşın yılı kârlı bir operasyonla
kapatarak işkolundaki konumunu perçinlemiştir.
Otomobil ihracatında sürdürülebilir liderlik
OYAK Renault Otomobil Fabrikaları, pandeminin arz
ettiği zorluklara rağmen üretim ve ihracattaki liderliğini
sürdürmüştür.
OYAK Renault, 2020’de 308.568 adet otomobil, 431.337
adet motor üretimi gerçekleştirmiş; 211.954 adetlik
ihracatıyla Türkiye’nin otomobil ihracatındaki liderliğini
pekiştirmiştir.
MAİS, 2020 yılında da otomobil pazar liderliğini
sürdürmüştür. 124.810 adet otomobil ve 7.524 adet hafif
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211.954 adet
otomobil ihracatı

Türkiye’nin otomobil ihracatındaki lideri
ticari araç olmak üzere toplam 132.334 adetlik satışa
ulaşan MAİS’in pazar payı %17,1 olurken, yılı binek
otomobil pazarında lider, toplam pazarda ise ikinci olarak
tamamlamıştır. 2020 yılının bir diğer önemli gelişmesi
15.706 üyemizin faydalandığı araç kampanyamız
olmuştur.
Küresel otomotiv lojistiğinin yeni merkezi olmaya
aday liman projesi
İnşası sona yaklaşan yıllık 780 bin araç elleçleme
kapasitesi ve toplam 235 bin metrekare kapalı otoparkı
ile sadece otomotiv sektörüne hizmet verecek olan
otomotiv odaklı Ro-Ro limanı projesi faaliyete geçtiğinde
küresel otomotiv lojistiğinin yeni merkezi olacaktır.
Özellikle pandemi döneminde ön plana çıkan intermodal
taşıma modunu başarıyla kullanan OMSAN Lojistik,
müşteri portföyüne uygun hatlar ve karşılıklı yük
planlaması ile bu alandaki faaliyetlerine hız vermiştir.
OMSAN Lojistik, farklı alanlarda yaşanan krizlerde
denizyolu, karayolu ve demiryolu gibi tüm taşıma
modlarında entegre hizmet sunabiliyor olmanın avantajını
kullanmış, denizyolunda yıllık 5 milyon ton üzerinde yük
taşıması gerçekleştirmeyi başarmıştır.
2020 Yılının En Büyük Halka Arzı OYAK Yatırım’dan

Sigortacılıkta yeni bir eşik: Lloyds yetkili brokerliği
OYAK Finans Şirketleri; 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.
2020 yılı Nisan ayı itibarıyla dünyanın lider ve en köklü
sigorta ve reasürans piyasası Lloyd’s bünyesinde iş
yapma lisansı alan ve yetkili broker olarak katılan OYAK
Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., bu atılımıyla
benzersiz bir küresel sigorta uzmanlığı havuzuna direkt
erişim hakkı kazanmıştır. Şirketimiz, İngiliz menşeli
Lloyd’s un yetkili brokeri statüsünü kazanarak küresel
piyasalardaki yerini de güçlendirmiştir.

OYAK Grup
Sigorta ve
Reasürans
Brokerliği
şirketimiz, İngiliz
menşeli Lloyd’s
yetkili brokeri
statüsünü
kazanarak küresel
piyasalardaki
yerini de
güçlendirmiştir.

Küresel oyuncu
Hektaş, 2020 yılı başında stratejik hedefleri ve vizyoner
yaklaşımı doğrultusunda adımlar atmış, ilk olarak bitki
koruma sektöründe faaliyet gösteren Sunset Kimya’yı
bünyesine katmıştır. 2020’nin son aylarında ise küresel
iklim değişikliğinin etkilerinden kuraklığa karşı toleranslı
tohumlar geliştiren Avustralya kökenli Agriventis
Technologies’i de bünyesine katarak ülkemiz adına
stratejik bir yatırıma daha imza atmıştır.

Sermaye piyasasının lider oyuncularından OYAK Yatırım,
2020 yılında ulaştığı 249 milyar TL işlem hacmi ile
bir rekora imza atmış ve yılın en büyük halka arzını
gerçekleştirmiştir. Son 5 yılda özsermayesini 4 kat artıran
Şirketimiz, tarihinin en yüksek özsermaye seviyesine de
ulaşmıştır. SPK tarafından “Geniş Yetkili Aracı Kurum”
olarak yetkilendirilen OYAK Yatırım, sektörün öncü
kuruluşlarından biri olarak konumlanmaktadır.

Sermaye piyasasının lider oyuncularından OYAK Yatırım,
2020 yılında ulaştığı 249 milyar TL işlem hacmi ile bir rekora
imza atmış ve yılın en büyük halka arzını gerçekleştirmiştir.
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Ülke
ekonomisine
net döviz
katkısı

2023 yılında
üretime geçirmeyi
hedeflediğimiz
karbon siyahı
yatırımımızın,
3 Aralık 2020
tarihli ve
3274 sayılı
Cumhurbaşkanı
kararı ile proje
bazlı teşvik
kapsamında
desteklenmesine
de karar
verilmiştir.

OYAK HAKKINDA

Hektaş’ın global vizyonuna ve ihracat atağına önemli
katkı sağladığı bir diğer stratejik yatırımı hayvancılık
alanında gerçekleşmiştir. Hektaş, Covid-19 ile insan
sağlığı kadar hayvan sağlığının da öneminin arttığı
dönemde veteriner tıbbi ürün üretimi yapan Arma İlaç’ı
bünyesine katarak sahip olduğu veteriner tıbbi ürün
portföyünü zenginleştirmeye odaklanmıştır.
Hektaş ayrıca, pandeminin başlamasıyla birlikte
Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesine katkıda bulunmak
için Hek-off ve Hekpak gibi dezenfektan markalarını da
piyasaya sürmüştür.
Tarım ve hayvancılığı insanlığın ortak geleceği için
stratejik sektör ilan eden OYAK, Hektaş ile tarımsal
Ar‑Ge’de Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı
merkezlerinden biri olacak Orhangazi Tarımsal İnovasyon
ve Deneyim Merkezi inşasına devam etmektedir.
Hektaş, ziraat mühendisleri ve danışmanların üretici
ziyaretlerini asgari düzeye indirmesiyle dijital Hektaş
Akıllı Asistan hizmetini üreticilerle buluşturmuştur.
2020 yılının diğer bir önemli atılımı hayata geçireceğimiz
karbon siyahı yatırımıdır. Türkiye’nin bu ölçekte ilk tesisi
olacak karbon siyahı yatırımı için sağlanan teşvik ve proje
planı bu çalışmanın kilit değerdeki kilometre taşıdır.
Karbon siyahı, kullanıldığı üründe esneklik, dayanıklılık,
siyah renk ve iletkenlik özelliklerini güçlendirmekte; araç
lastiğinden kauçuğa, boyadan elektronik sektörlerine
kadar birçok farklı sahada değerli bir hammadde olarak
kullanılmaktadır.

Hatay’da inşa edeceğimiz karbon siyahı tesisi, ülkemiz
ekonomisine net döviz katkısı sağlayacak olup ülkemizin
rekabet gücüne güç katacaktır. 2023 yılında üretime
geçirmeyi hedeflediğimiz bu yatırımımızın, 3 Aralık 2020
tarihli ve 3274 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile proje bazlı
teşvik kapsamında desteklenmesine de karar verilmiştir.
OYAK ekosistemle sıfır atık etki alanımızı
genişletiyoruz.
OYAK ekosistem Sıfır Atık Projemizi bütüncül bir bakış
açısıyla israfın önlenmesi ve kaynaklarımızın verimli
kullanılmasına yönelik top yekûn olarak başlattık ve
sorumlu liderlik anlayışıyla yürütüyoruz. 2020 yılında
OYAK Grup Şirketlerinde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin
kurulması ve çalışanlarımızla ailelerinin bilinçlendirilmesi
sayesinde projemizin etki alanını daha da genişlettik.
OYAK’ın gelecek nesilleri koruma misyonuyla yola çıktığı
OYAK ekosistem Sıfır Atık Projesi kapsamında OYAK
ve OYAK Grubu Şirketlerinde yürütülen çalışmalar,
Birleşmiş Milletler tarafından iklim değişikliğinin etkileri
ile mücadele etmek, kaynakları verimli kullanmak,
sürdürülebilir tüketim ve üretim yöntemleri geliştirmek
için belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıda
bulunmaktadır.
OYAK ve OYAK Grubu Şirketlerinde, önümüzdeki yıllarda
da sıfır atık yaklaşımını daha fazla kişiye ulaştırmaya,
sürdürülebilir bir kültür değişimi yaratmaya, bugünün ve
geleceğin ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranmaya
devam edeceğiz.
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2021’de 60’ıncı yılını kutlayacak olan OYAK, dün olduğu gibi yarın da üyelerinin
birikimlerini dünyanın dört bir yanında verimli alanlarda değerlendirmeye ve Türkiye
ekonomisine güçlü katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir.

60 yıllık öncü ve örnek model
Eşi benzeri görülmemiş bir yılın ardından, aşılamanın
hızlanarak yaygınlaşmasıyla pandemiyle mücadelede
edinilen tecrübeyle, küresel ekonomide 2021’in özellikle
ikinci yarısında bir toparlanma beklenmektedir.
2021’de 60’ıncı yılını kutlayacak olan OYAK, dün olduğu
gibi yarın da üyelerinin birikimlerini dünyanın dört bir
yanında verimli alanlarda değerlendirmeye ve Türkiye
ekonomisine güçlü katkı sunmaya kararlılıkla devam
edecektir.
60 yıllık köklü ve kurumsal bir kültürünün temsilcisi olan
OYAK, dinamik organizasyon yapısının yanı sıra nitelikli
insan kaynağından aldığı güçle, faaliyet gösterdiği tüm
sektörlerde ulusal ve uluslararası piyasalarda öncü ve
örnek bir model olmayı sürdürecektir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yolunda
yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kâfi değildir.
Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi
lazımdır.” sözü, temel dayanağımız olmayı sürdürecektir.
Önümüzdeki dönemde de üyelerimiz ve çalışanlarımız
başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın desteğiyle
başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimize olan inancımızla,
girişimlerimizin OYAK’a hayırlı olmasını diliyorum.
Saygılarımla,

OYAK
ekosistem
Sıfır Atık

Projesine
desteğimizi
yeni atılımlarla
perçinliyoruz.

Süleyman Savaş ERDEM
Genel Müdür

Kârlılık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinden
ayrılmaksızın, şirketlerimizi daha etkin ve bütünsel bir
yaklaşımla yöneterek rekabet gücümüzü uluslararası
arenada artırmaya, tüm faaliyetlerimizde üye menfaatini
gözetmeye devam edeceğiz.

Kârlılık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinden
ayrılmaksızın, şirketlerimizi daha etkin ve bütünsel bir
yaklaşımla yöneterek rekabet gücümüzü uluslararası
arenada artırmaya, tüm faaliyetlerimizde üye menfaatini
gözetmeye devam edeceğiz.

KARARLI ADIMLARLA
İLERLEMEK
Ülke ekonomisine sağladığımız çok
yönlü katkıyı sürekli ileri taşımak,
ekonomik ve sosyal rolümüzü etkin
şekilde icra etmek hedefiyle doğru ve
kararlı stratejilerle ilerliyoruz.
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KURUMSAL YÖNETİM
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 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 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 Kurul
Genel Kurul, 20 üyesi Temsilciler Kurulu’nca seçilen,
diğer Yasal Üyeleri 205 sayılı OYAK Kanunu’nda belirtilen
makam ve görevlerde yer alan kişilerden 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.

tarafından seçilen Denetleme Kurulu toplam üç üyeden
oluşmaktadır.
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’ta 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 şirketlerinde
de benzer uygulamaların takip edilmesi sağlanmakta ve
bu konudaki ulusal ve uluslararası gelişmeler yakından
izlenmektedir.
OYAK’ta kurumsal yönetim kapsamındaki çalışmalar;
• OYAK ve OYAK Grubu 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.
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

Denetleme Kurulu

• Yönetim Kurulu

Üyelerinden biri Genel Kurul, biri Sayıştay Başkanı ve
biri de Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

başlıklarının birbiriyle olan dengesini her zaman göz
önünde bulundurmaktadır.
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OYAK’IN HALKA AÇIK ŞİRKETLERİNDE
KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
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 itibarla; OYAK’ın sermayesi halka açık şirketlerinde
mevzuata uyum için gereken tüm düzenlemeler eksiksiz
yerine getirilmektedir.
Genel Kurul Toplantıları
2020 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.
Genel Kurul toplantılarında mevzuat gereği şirketler ile
ilgili alınması gereken kararlar alınmış, ortaklara gerekli
bilgilendirmeler yapılmıştır.
OYAK’ın Halka Açık Şirketlerinden Adana Çimento, Bolu
Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin
Çimento’nun Mardin Çimento bünyesinde tek çatı altında
birleştirilmesine ilişkin 2019 yıl sonu itibarıyla başlatılan
süreç Mayıs 2020 itibarıyla tamamlanmıştır. Mardin
Çimento unvanı OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. olarak
değiştirilmiş olup Şirketin hisseleri Borsa İstanbul’da
OYAKC kodu ile işlem görmektedir.

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. Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı ve
seçim prosedürü söz konusu gruplamalar dâhilinde
tamamlanmıştır.
OYAK Çimento Fabrikaları ve Hektaş’ta Endeks
Değişikliği
OYAK’ın Halka Açık Şirketlerinden OYAK Çimento
Fabrikaları, Grup Şirketlerimizden Erdemir ve İsdemir’in
de yer aldığı BIST 30 Endeksine dâhil edilmiş olup Grup
Şirketlerimizden Hektaş da BIST 50 Endeksine dâhil
edilen Şirketimiz olmuştur.

OYAK’ın Halka
Açık Şirketleri
BIST 30
OYAK Çimento
Fabrikaları
Erdemir
İsdemir
BIST 50
Hektaş

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’ın Halka Açık Şirketleri tarafından 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 2021 itibarıyla KAP’ta
yayınlanmıştır.

Adana Çimento,
Bolu Çimento, Aslan
Çimento, Ünye
Çimento ve Mardin
Çimento şirketleri,
Mardin Çimento
bünyesinde tek çatı
altında birleştirilmiş
ve Mardin Çimento
şirketinin unvanı
OYAK Çimento
Fabrikaları A.Ş.
olarak değiştirilmiştir.
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OYAK’IN HALKA AÇIK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Erdemir ve
İsdemir, BIST
Kurumsal Yönetim
Endeksi’nde ve BIST
Sürdürülebilirlik
Endeksinde yer
almaktadırlar.

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
Raporlaması, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)
ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları
kullanılarak KAP üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca
Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı, Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları Şirketlerin
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer almaktadır.
• Kurumsal Yönetim Tebliğinde 2 Ekim 2020 tarihinde
yapılan değişiklik ile payları borsada işlem gören
şirketler tarafından yıllık faaliyet raporlarında, diğer
hususların yanında, sürdürülebilirlik ilkelerinin
uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise

buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam
olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal
risk yönetiminde meydana gelen etkilerin neler
olduğuna ilişkin bilgilerin açıklanması beklenmektedir.
Düzenleme gereği Şirketlerin sürdürülebilirlik
uygulamalarına yönelik uyum durumunu gösteren
şablonlar hazırlanmış ve Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporunda sunulmuştur. OYAK’ın Halka Açık
Şirketlerince söz konusu raporlar 2020 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,

Gönüllülük esasına dayalı
olan Kurumsal Yönetim
Endeksine İsdemir
25 Ağustos 2020 tarihinde
9,45 notu ile katılmıştır.
Erdemir 2020 yılında, bir
önceki yıl 9,49 olan notunu
9,52’ye yükseltmiştir.
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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.

Düzenleme gereği bu politikaların bir kısmı Genel
Kurul’un onayına sunulduktan, bir kısmı ise Yönetim
Kurulu’nda karara bağlandıktan sonra kamuoyu ile
paylaşılmıştır.

Kurumsal Yönetim Endeksi ve Sürdürülebilirlik
Endeksi

Ayrıca, SPK II-15.1.a sayılı Özel Durumlar Tebliği’nce
OYAK’ın Halka Açık Şirketleri Kamuyu Aydınlatma
Prosedürü’nü oluşturmuşlardır.

OYAK’ın Halka Açık Şirketlerinden Erdemir ve
İsdemir, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde ve BIST
Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almaktadırlar. Gönüllülük
esasına dayalı olan Kurumsal Yönetim Endeksine İsdemir
25 Ağustos 2020 tarihinde 9,45 notu ile katılmıştır.
Erdemir 2020 yılında, bir önceki yıl 9,49 olan notunu
9,52’ye yükseltmiştir.

İnternet Sitesi

KAP

Şirketlerin
Yatırımcı İlişkileri
Birimi’nin iletişim
bilgileri KAP’ta
güncel olarak yer
almaktadır.

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.

Politikalar
OYAK’ın Halka Açık Şirketlerinde, Bilgilendirme Politikası,
Kâr Dağıtım Politikası, Tazminat Politikası, Ücret
Politikası, Bağış ve Yardım Politikası oluşturulmuştur.

OYAK’ın Halka Açık Şirketleri Tablosu
Şirket
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. (2)
Hektaş Ticaret T.A.Ş.
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.(3)

OYAK Payı (%)
2020
%49,29
%94,87
%73,25
%53,81
%47,29

OYAK Payı (%)
2019
%49,29
%94,87
%53,81
%47,27

Şirketin Piyasa
Değeri (milyon TL)(1)
52.255
29.319
10.183
4.340
139

BIST Kodu
EREGL.IS
ISDMR.IS
OYAKC.IS
HEKTS.IS
OYAYO.IS

Şirketlerin piyasa değeri 31.12.2020 hisse kapanışlarına göre hesaplanmıştır. OYAK Payı (%) sütununda ilgili şirketin KAP künyesindeki OYAK/OYAK Grup Şirketi’nin
sermayedeki payı verilmiştir.
Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento birleşme işlemleri Mardin Çimento bünyesinde tamamlanmış olup Şirket unvanı OYAK
Çimento Fabrikaları A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda, “OYAK Payı 2019 (%)” sütununda birleşen şirketlerin payına verilmemiştir.		
(3)
Oy hakkı oranı %86,4’tür.
(1)

(2)

OYAK’ın Halka
Açık Şirketlerinde,
Bilgilendirme
Politikası, Kâr
Dağıtım Politikası,
Tazminat Politikası,
Ücret Politikası,
Bağış ve Yardım
Politikası
oluşturulmuştur.
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Hatırı sayılır büyüklükteki mali
destekler, üçüncü çeyrekte
ekonomide görülen “V” tipi
toparlanmada önemli rol oynamış
ancak bu toparlanma Covid-19
vaka sayılarının dünya genelinde
yeniden artış göstermesiyle ivme
kaybetmiştir.

Covid-19 gölgesinde bir yıl
2020 yılına damgasını vuran Covid-19 salgını küresel
ekonomi üzerinde iyileşmesi uzun zaman alacak yaralar
açmıştır.
İki dünya savaşı ve Büyük Buhran’dan sonra küresel
ekonomiyi en çok etkileyen olay olarak göze çarpan
Covid-19 pandemisi, ülkeleri sıkı önlemler almaya
itmiştir. Dünyanın pek çok ülkesinde seyahat kısıtlamaları
ve sokağa çıkma yasakları gibi önlemlerin alınması sosyal
hayatın kaybolmasına, hizmet sektörlerinin olumsuz
etkilenmesine, işsizlik oranlarında ciddi artışa, küresel
ticaretin belirgin bir şekilde daralmasına ve yatırımların
büyük oranda azalmasına neden olmuştur.
Yılın ortalarında küresel bazda kısıtlamaların kısmen
kaldırılmasıyla küresel ekonomide “V” tipi toparlanma
emareleri görülmüş, gelişmiş ülke merkez bankalarının
uyguladıkları varlık alım programlarıyla ve ülkeler
tarafından ardı ardına açıklanan teşvik paketleriyle iktisadi
aktivitenin canlandırılmaya çalışılması sonucu oluşan
likidite bolluğu, kırılgan görünümünden kurtulamayan

finansal piyasalarda hisse senetlerinin ve kıymetli
metallerin varlık sınıfları arasında öncelikli tercih olmasını
sağlamıştır.
Aşı çalışmalarının olumlu etkisi ile görece iyileşme
Yılın sonlarına doğru aşı çalışmalarına ilişkin olumlu
gelişmeler yaşanması ve pek çok ülkede aşılama
sürecinin başlaması kıymetli metal fiyatlarında gözle
görülür bir düşüşe neden olmuş, hisse senedi endeksleri
ise dünya genelinde rekor seviyelerdeki seyirlerini
sürdürmüştür. Bu gelişmeler, küresel ekonomi üzerindeki
aşağı yönlü risklerin bir miktar dağılmasına neden olsa
da yaz aylarının sona ermesiyle yeniden artış gösteren
vaka sayıları ve yılın sonuna doğru virüsün mutasyon
geçirerek daha bulaşıcı bir hale gelmesi ülkeleri yeniden
sıkı önlemler almaya iterek ekonomik toparlanmanın
ivme kaybetmesine neden olmuştur. Bütün bu
gelişmeler ışığında, Dünya Bankası’nın verilerine göre
küresel ekonominin 2020 yılını %4,3 oranında daralarak
tamamlayacağı öngörülmektedir.
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Covid-19

2020 yılına
damgasını
vuran Covid-19
salgını küresel
ekonomi üzerinde
iyileşmesi uzun
zaman alacak
yaralar açmıştır.

ABD’de rekor daralma
Pandemi nedeniyle ABD’de iktisadi aktivitede yaşanan
daralma 2008 küresel finansal krizi döneminde yaşanan
düşüşü üçe katlamıştır. ABD ekonomisi pandeminin
olumsuz etkilerinin zirve yaptığı ikinci çeyrekte
%31,4 daralırken, yine bu çeyreğin başında işgücü
piyasalarındaki bozulmanın bir göstergesi olarak işsizlik
oranı %14,8 ile tüm zamanların zirvesine çıkmıştır. ABD
Merkez Bankası Fed de ülke ekonomisini pandeminin
olumsuz etkilerinden korumak adına önce 3 Mart’ta
olağanüstü bir kararla 50 baz puan daha sonra da 17-18
Mart’taki olağan toplantısında 100 baz puan indirime
giderek politika faizini %0-0,25 bandına çekmiştir.
Hatırı sayılır büyüklükteki mali destekler, üçüncü
çeyrekte ekonomide görülen “V” tipi toparlanmada
önemli rol oynamış ancak bu toparlanma Covid-19 vaka
sayılarının dünya genelinde yeniden artış göstermesiyle
ivme kaybetmiştir. Bu nedenle, tüm bu desteklere
rağmen ABD ekonomisi 2020 yılını öncü verilere göre
%3,5 daralarak noktalamıştır. Ülkede Demokratların

Pandemi nedeniyle ABD’de iktisadi aktivitede yaşanan
daralma 2008 küresel finansal krizi döneminde yaşanan
düşüşü üçe katlamıştır.
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Covid-19 salgını
nedeniyle Euro
Bölgesi ekonomisi
öncü verilere göre
2020 yılında
%6,8 daralmıştır.

adayı Joe Biden’ın zaferiyle sonuçlanan Kasım ayındaki
seçimlerin ardından yeni ABD yönetiminin mali
desteklere, altyapı harcamalarına ve önceki Başkan
Trump döneminde izlenen politikalar doğrultusunda
bozulan politik-ticari ilişkilerin onarılmasına ilişkin atacağı
adımlar küresel ekonomi açısından önemle takip edilecek
hususlar olarak öne çıkmaktadır.
Euro Bölgesinde durum
2020’nin ilk yarısında pandeminin ekonomik anlamda
yarattığı yıkımı takiben Euro Bölgesi, üçüncü çeyrekte
sert bir toparlanma sergilemiş, ancak tekrar artış
gösteren Covid-19 vaka sayılarının üye ülkeleri
yeniden sıkı karantina önlemleri almaya itmesi bu
toparlanmanın ivme yitirmesine neden olmuştur. Artan
vaka sayıları ve virüsün yayılmasını önlemeye yönelik
alınan tedbirler hizmet ve turizm sektörleri üzerinde
aşağı yönlü baskıların canlı kalmasına neden olurken,
imalat sektörünün ise güçlenen dış talebin desteğiyle
toparlanmaya devam ettiği görülmüştür. Bir taraftan,
Bölge ekonomisini desteklemek adına salgından en
çok etkilenen ülkelere aktarılmak üzere Avrupa Birliği
tarafından mali destek paketleri açıklanırken, diğer
taraftan da ECB (Avrupa Birliği Merkez Bankası) politika
faizini yılın tamamında %0’da sabit tutmuş, Mart ayında
750 milyar euro tutar ile başlattığı Pandemi Varlık Alım
Programı’nı kademeli artışlarla 1,85 trilyon euroya
yükseltmiş ve varlık alım programının süresini de Mart
2022’ye kadar uzatmıştır. ECB ayrıca, hane halkına ve
şirketlere finansman sağlanması adına banklara teşvikler
sağlamıştır. Bütün çabalara rağmen Covid-19 salgını
nedeniyle Bölge ekonomisi öncü verilere göre 2020
yılında %6,8 daralmıştır.
Çin’de yavaşlayan büyüme
Covid-19 salgınının çıkış noktası olan Çin’de ekonomiye
destek sağlamak amacıyla uygulanan maliye ve para
politikaları bütçe açığında ve toplam borç stokunda
keskin bir artışa neden olmuştur. Ülkede toparlanma,
alınan etkili önlemlerin ve altyapı harcamalarının
desteğiyle sağlam bir görünüm çizerken, sanayi
sektörünün hizmet sektörüne kıyasla daha çabuk
toparlandığı görülmektedir. Uygulanan sıkı önlemlere ve
sağlanan desteklere rağmen Çin ekonomisinin 2020 yılını

1976’dan beri görülen en yavaş büyüme oranı olan %2,3
ile tamamlamıştır.
Emtia fiyatlarında toparlanma
Birçok emtianın fiyatında 2020’nin ikinci yarısı itibarıyla
görülen toparlanma, pandeminin küresel petrol talebi
üzerinde yarattığı aşağı yönlü baskı nedeniyle petrol
fiyatlarına gecikmeli olarak yansımıştır. Petrolün varil
fiyatı 2020 yılında ortalama 41 USD ile 2019 değerinden
%34 daha düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. Petrol
talebi 2020’de Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler
sonucunda %9 gerileyerek tarihteki en sert yıllık düşüşü
kaydederken, petrol talebindeki bu daralma, OPEC+
ülkelerinin büyük miktarlarda gerçekleştirdikleri üretim
kesintileriyle kısmen dengelenmeye çalışılmıştır.
IMF’ye göre küresel ekonomi 2021’de %5,5
büyüyecek
Küresel ekonominin 2021 yılı görünümünü
şekillendirecek en büyük etken Covid-19 salgınındaki
seyir olarak gözükmektedir. Son dönemde ardı ardına
açıklanan aşı çalışmalarının olumlu sonuç vermesi ve
etkili kısıtlama tedbirlerinin uygulanması durumunda
küresel ekonominin pandemi öncesi seviyelere
ulaşmasa da ciddi oranda toparlanma sergileyeceği
öngörülmektedir.
Pandeminin kontrol altına alınması durumunda, küresel
ticaret hacminde ve turizm gibi hizmet yoğun sektörlerde
iyileşme görülmesi beklenmekte, sanayi alanında bir
miktar ivme kaybetmiş olmakla birlikte devam eden
toparlanmanın ise kuvvetleneceği tahmin edilmektedir.
Gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası
tarafında fazla hareket alanının kalmamış olması ülkeleri
mali teşvik paketleriyle direk olarak hanehalkına ve
şirketlere yardım ulaştırmaya doğru yönlendirirken, bu
politikaların 2021 yılında da salgındaki gidişata göre
şekilleneceği düşünülmektedir. Ancak, an itibarıyla
üzerinde çalışılan aşıların etkinliğine yönelik belirsizlikler,
virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı bir hal
alması ve dünya genelinde artan vaka sayıları nedeniyle
ülkelerin yeni kısıtlama tedbirlerini devreye sokmaları
küresel ekonomi üzerinde aşağı yönlü risk oluşturacak en
büyük risk faktörleri olarak öne çıkmaktadır.
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Ekonomiyi desteklemek adına açıklanan teşvik paketleri mali disiplin
kanadında bozulmaya neden olmuş ve bütçe açığını 2019’a kıyasla
%39,7 genişletmiştir.

Türkiye ekonomisi dayanıklılığını bir kez daha ortaya
koymuştur.
2019 genelinde zayıf bir görünüm sergileyen ancak
üçüncü çeyrekte özel ve kamu tüketim harcamalarının
desteğiyle %1, dördüncü çeyrekte de yıl sonuna
doğru toparlama gösteren sanayi ile imalat üretiminin
katkısıyla %6 büyüme kaydederek yılın tamamında %0,9
büyüyen Türkiye ekonomisi, 2020 yılına ilk çeyrekte
%4 büyüyerek başlasa da Covid-19 salgının olumsuz
etkilerinin en sert hissedildiği dönem olan ikinci çeyrekte
%9,9 daralmıştır.
Yılın ikinci yarısında kısıtlama önlemlerinin kademeli
olarak gevşetilmesi sonucu hızlı bir toparlanma
sergileyen Türkiye ekonomisi, kredi destekli iç talebin de
etkisiyle üçüncü çeyrekte %6,7 büyüme kaydetmiştir.
2020’nin son çeyreğine doğru vaka sayılarında yeniden
artış görülmesine bağlı olarak dünya genelinde ve
Türkiye’de tedbirlerin yeniden devreye sokulması
nedeniyle üçüncü çeyrekte görülen toparlanmanın
ivme kaybetmesiyle dördüncü çeyrekte %5,9 büyüme
gerçekleşmiştir. 2020 yılının tamamında ise büyüme
%1,8 olarak gerçekleşmiştir.
Türk lirasında toparlanma
Dünya genelinde pandemi nedeniyle açıklanan mali
destek paketlerinin oluşturduğu bol likidite ortamında
USD’nin küresel bazda değer kaybettiği bir dönemde,
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de izlediği enerji politikası
sonucu Avrupa Birliği ve ABD ile gerilen ilişkiler,
Rusya’dan alınan S-400 füze sistemleri konusunda ABD
ile yaşanan anlaşmazlıklar ve diğer jeopolitik gerilimler
Türk lirası üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmış ve özellikle
döviz kurlarının 2018 yazında gördüğü tarihi zirvelerini
yenilemesine neden olmuştur. Kasım ayında ekonomi
yönetiminde yaşanan değişimin ardından yeni yönetimin
enflasyonla mücadeleye odaklanacağını açıklayarak
ekonomi politikalarında normalleşmeye gitmesi Türk
lirasının USD karşısında toparlanmasını sağlamıştır.
Dünya genelinde görülen bol likidite ortamında kıymetli
metallere ve hisse senetlerine olan talep artarken,
bu bağlamda BIST 100 endeksi de yeni tarihi zirveler
kaydetmiştir.
Hem döviz kurlarındaki yükselişin hem de bu yükselişe
bağlı olarak enflasyon göstergelerinde görülen

bozulmanın önüne geçmek adına, Kasım ayında
göreve gelen yeni ekonomi yönetimi politika faizini
önce %10,25’ten %15’e daha sonra da %17’ye
Mart ayında alınan kararla birlikte de %19’a çıkararak
para politikasında sert bir sıkılaştırmaya gitmiş ve ek
normalleşme adımları atmıştır. 2020 yılında %13,2 olarak
gerçekleşen işsizlik oranı, 2019’daki seviyelere kıyasla bir
miktar iyileşme sergilese de yıl genelinde pandeminin de
etkisiyle yüksek seyrini sürdürmüştür.

%1,8

Türkiye ekonomisi
2020 yılında
%1,8 oranında
büyümüştür.

Covid-19 teşvik paketlerinin bütçe açığına etkisi
Covid-19 salgını nedeniyle ülkeye döviz girişi sağlayan
turizm sektöründe görülen daralma cari işlemler
dengesinde de bozulmaya yol açmıştır. Ekonomiyi
desteklemek adına açıklanan teşvik paketleri mali
disiplin kanadında bozulmaya neden olmuş ve bütçe
açığını 2019’a kıyasla %39,7 genişletmiştir. Ekonomiyi
canlandırmak adına kamu bankaları aracılığı ile verilen
krediler üçüncü çeyrekte kaydedilen %6,7’lik büyümenin
temel unsuru olurken, yılın ilk yarısında daralan talep
ve azalan ticaret hacmiyle düşüş sergileyen dış ticaret
açığı, dağıtılan kredilerin otomotiv gibi ithalat ağırlıklı
sektörlerde talep artışına neden olması sonucu bozulma
sergilemiş ve 2020 genelinde yıllık bazda %69,1 artış
göstermiştir.
Dünya genelinde devam eden aşı çalışmalarının olumlu
sonuç vermesiyle pandeminin kontrol altına alınması
durumunda, 2020 dördüncü çeyrekte ivme yitiren
toparlanmanın yeniden hız kazabileceği öngörülmektedir.
Yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele
kapsamında uygulamaya koyduğu sıkı para politikasının
ve Türkiye ekonomisine yönelik güveni yeniden
tahsis etmek adına attığı adımların yapısal reformlarla
desteklenmesi durumunda, küresel piyasalardaki likidite
bolluğu da göz önünde bulundurulursa, Türkiye’ye büyük
miktarlarda sermaye girişlerinin yaşanması muhtemel
gözükmektedir.
Ancak, ABD ve Avrupa Birliği ile jeopolitik nedenlerden
ötürü gerilebilecek ilişkiler, ABD ile S-400 füze
sistemleri konusunda yaşanan anlaşmazlıklar, dünya
liderleri arasında yaşanan seçimler ve görüşmeler
ile dünyada aşı çalışmalarının sonucuna ilişkin soru
işaretlerinin bulunması ve artan vaka sayıları nedeniyle
sıkılaştırılabilecek kısıtlamalar 2021 yılında Türkiye’nin
önündeki önemli risk faktörleri olarak öne çıkmaktadır.

Dünya genelinde
devam eden aşı
çalışmalarının olumlu
sonuç vermesiyle
pandeminin kontrol
altına alınması
durumunda, 2020
dördüncü çeyrekte
ivme yitiren
toparlanmanın
yeniden hız
kazabileceği
öngörülmektedir.

SİNERJİYİ
ARTIRARAK GÜCÜNÜ
PEKİŞTİRMEK
Grup Şirketlerimiz arasında
gerçekleştirdiğimiz birleşmelerle
faaliyet optimizasyonu sağlıyor; yeni
sinerji alanları ortaya çıkarıyoruz.
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OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

Maden Metalürji Şirketleri

Çimento Beton Kâğıt Şirketleri

• Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

• Cimpor Global Holdings B.V.

• İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

• OYAK Çimento A.Ş.

• İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.

• OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

• Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş.

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

• Cimpor Portugal Cabo Verde Operations SGPS S.A.

• Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

• OYAK Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları A.Ş.

• Erdemir Romania SRL

• OYKA Kâğıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.

• Erdemir Enerji Üretim A.Ş.

Kimya Şirketleri

Gıda Tarım Şirketleri

• Akdeniz Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• Hektaş Ticaret T.A.Ş.

• Almatis Holdings 2 BV

• OYAK Biyoteknoloji A.Ş.

• OYAK Sentetik Karbon Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
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Otomotiv Lojistik Şirketleri

Finans Şirketleri

• OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

• OYAK Anker Bank GmbH

• MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

• OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• ORFİN Finansman A.Ş.

• OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.

• ORF Kiralama Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş.

• OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.

• OMSAN Lojistik A.Ş.

• OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

• OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.
• OYAK NYK Ro-Ro Liman İşletmeleri A.Ş.

Enerji Şirketleri

Diğer

• İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

• Ataer Holding A.Ş.

• OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

• Miilux OY

• OYAK Steag Enerji Ticareti ve Hizmetleri A.Ş.

• OYAK Akaryakıt ve LPG Yatırımları A.Ş.

• Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. (TOTAL-M OİL)

• OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.

• Likitgaz Dağıtım ve Endüstri A.Ş. (MİLANGAZ)

• OYAK İnşaat A.Ş.
• OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
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MADEN METALÜRJİ ŞİRKETLERİ
Yeni tip Covid-19
salgınına rağmen
Türkiye çelik üretimi
geçtiğimiz yıla
göre %6 yükselişle
35,8 milyon tona
ulaştı.

Çin’de geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ve günümüzde küresel
bazda etkisini devam ettiren Covid-19 salgını, toplum
sağlığının yanı sıra ülke ekonomilerini de etkilemeye
devam ediyor. Dünya ticaretinde son birkaç yıldır görülen
ve ülkelerin ticaret önlemleri ile desteklediği üretimde
ve satışta yerelleşme, Covid-19 salgınının dünyaya
yayılmasıyla hız kazandı. Tedarik zincirinde yerelleşme,
ülkelerin bölgesel ve yerel ticaret hacimlerini büyütme
isteği ve uluslararası ticaretin çeşitli önlemlerle sekteye
uğraması, gelecek yıllarda da öne çıkan konuların başında
yer alacak.

Demir çelik sektörü ülke ekonomileri için lokomotif
görevi görüyor. Türkiye bu sektörde hem üretim hem
de tüketim bakımından dünyada önde gelen ülkelerden
biri. Dünyanın 7’nci büyük çelik üreticisi olan ülkemizde
2020 yılında çelik tüketimi bir önceki yıla göre %13
artarak 29,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Yeni
tip Covid-19 salgınına rağmen Türkiye çelik üretimi
geçtiğimiz yıla göre %6 yükselişle 35,8 milyon tona
ulaştı.

2020 yılında OYAK Maden
Metalürji Şirketleri
8.530 bin ton ham çelik
üretimiyle Türkiye’nin
toplam ham çelik
üretiminin %24’ünü tek
başına gerçekleştirmiştir.
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Türkiye Sanayisinin Küresel Gücü

Bir Bakışta Maden Metalürji Şirketleri:

Çelik üretimi, madencilik, mühendislik ve proje
yönetimi alanlarında faaliyet gösteren OYAK Maden
Metalürji Şirketleri, modern teknolojiye sahip tesislerde
yüksek standartlarda çelik üretmekte ve dağıtımını
üstlenmektedir. Ayrıca Türkiye’nin demir cevheri
üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştirmektedir.

• Erdemir, Türkiye’nin tek entegre yassı çelik üreticisi,
sektörün değişmez lideridir.

Başarılı finansal ve operasyonel performansıyla
Türkiye’de çelik sektörüne yön vererek 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 Şirketleri, Dünya Çelik Birliği
(wordsteel) tarafından şirketlerin ham çelik üretimlerine
göre yapılan sıralamada 2019 üretimlerine göre AB28 çelik üreticileri arasında 4’üncü, Avrupa’da 9’uncu,
dünyada ise 46’ncı sırada yer almaktadır.
2020 Yılı Gelişmeleri
• 2020 yılında OYAK Maden Metalürji Şirketleri 8.530
bin ton ham çelik üretimiyle Türkiye’nin toplam ham
çelik üretiminin %24’ünü tek başına gerçekleştirmiştir.
• OYAK Maden Metalürji Şirketlerinin 2020 yılı sıvı
çelik üretimi 8.709 bin ton olurken; yassı nihai mamul
üretimi 7.266 bin ton, uzun nihai mamul üretimi 992
bin ton olarak gerçekleşmiştir. 7.489 bin ton yassı
ve 1.006 bin ton uzun mamul satışı yapan Maden
Metalürji Şirketleri, 1.333 bin ton yassı ürün ve 69
bin ton uzun ürün olmak üzere toplamda 1,4 milyon
ton nihai mamul ihraç etti. Yassı ürünlerde 41, uzun
ürünlerde ise 15 ülkeye ihracat yapmıştır.

• İsdemir Türkiye’nin hem uzun hem yassı çelik üreten
tek ve en büyük entegre tesisidir.
• Toplam 11.548 çalışanıyla Türkiye’nin en çok
istihdam sağlayan özel sektör kuruluşları arasında yer
almaktadır.
• OYAK Maden Metalürji Şirketlerinden Erdemir,
İsdemir, Erdemir Çelik Servis Merkezi ve Erdemir
Madencilik İSO 500 listesinde yer almıştır.
• Erdemir ve İsdemir Borsa İstanbul (BIST)’da işlem
gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst
seviyede olan şirketlerin bulunduğu Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde yer almıştır. Erdemir, Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde bu yıl altıncı kez, İsdemir ise
değerlendirmeye tabi tutulduğu son iki yılda da
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer aldı.
• BIST 30 endeksinde yer alan Erdemir, %47,63’lük bir
oranla Türkiye’nin en geniş tabana sahip halka açık
şirketlerinden birisidir.
• 2020 yılında Erdemir hissesi yatırımcısına %69
kazandırırken sıralamada 2’nci en değerli şirket oldu,
İsdemir hissesi ise yatırımcısına %29 kazandırarak
piyasa değeri açısından Borsa İstanbul’daki en değerli
12’nci şirket olarak yer aldı.

11.548
Maden Metalürji
Şirketleri, 11.548
çalışanıyla
Türkiye’nin en
çok istihdam
sağlayan özel
sektör kuruluşları
arasındadır.

OYAK Maden
Metalürji Şirketleri,
sahip olduğu iş
kültürü, üretim
kalitesi ve yüksek
katma değerli ürün
gamıyla dünyanın en
iyi çelik üreticileri
arasında küresel
ölçekte rekabet
etmektedir.

• Demir cevheri üretimi 2.137 bin ton olmuştur.
• Yıl içinde Erdemir’de 2’nci Sıcak Haddehane Kalite ve
Sürdürülebilirlik Yatırımları gerçekleştirilmiştir.

Maden Metalürji Şirketleri, 2019 üretimlerine göre AB‑28
çelik üreticileri arasında 4’üncü, Avrupa’da 9’uncu,
dünyada ise 46’ncı sırada yer almaktadır.
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MADEN METALÜRJİ ŞİRKETLERİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Erdemir, 2020 yıl sonu
itibarıyla yurt içi ve
yurt dışı pazarlarda
kalite ve fiyatta
rekabet edebilir
düzeyde, 525 adet
yassı ürün kalitesini
pazara sunmaktadır.

Çelik sektöründe faaliyetlerini
55 yılı aşkın süredir başarıyla
sürdüren Erdemir, Türkiye’nin
en büyük entegre yassı çelik
üreticisidir.

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 bağlı ortaklığı olan
Ataer tarafından devralınması işlemi 27 Şubat 2006
tarihinde tamamlanmıştır. Hisse devri ile birlikte Erdemir
ve alt şirketleri OYAK Grup Şirketleri arasına katılmıştır.

Maden Metalürji Sektöründe Yarım Asrı Aşan
Tecrübe, İstikrar ve Liderlik
Çelik sektöründe faaliyetlerini 55 yılı aşkın süredir
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.
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, 2020 yıl sonu itibarıyla yurt içi ve yurt
dışı pazarlarda kalite ve fiyatta rekabet edebilir düzeyde,
525 adet yassı ürün kalitesini pazara sunmaktadır.
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OYAK’ın payı, Şirket’in KAP
künyesindeki OYAK/OYAK Grup
Şirketi’nin sermayedeki payı
olarak verilmiştir.

(1)

2020 yılında Erdemir’de 2’nci Sıcak Haddehane Kalite ve
Sürdürülebilirlik Yatırımları, Erdemir Yeni Slab Taşlama
Makinesi Projesi Erdemir Yeni Slab Taşlama Makinesi
Projesi, Erdemir Çelik Üretim Tesisleri Seviye 1-2
Modernizasyonu Yatırım Projesi tamamlanmıştır.
Erdemir 2’nci Yüksek Fırın Yenileme, 4’üncü Kok
Bataryası, Yeni Sinter Projesi, 6’ncı Buhar Kazanı, Yeni
Geniş Muayene ve Ayıklama Hattı ve Ar‑Ge Simülasyon
Merkezi projeleri için çalışmalara başlamıştır.
Uluslararası Standartlarda Üretim

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan
Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde (İSO 500)
üretimden satışlar kriterine göre Erdemir 10’uncu sırada
yer almaktadır.
Erdemir’in 2020 yıl sonu itibarıyla altı tanesi yurt içinde
ve iki tanesi yurt dışında olmak üzere toplam sekiz alt
şirketi bulunmaktadır.
Yatırımlar
Erdemir ve İsdemir’de 2020 yılı içerisinde faaliyetleri
devam eden yatırım adedi 33’tür. Bu yatırımların 5 adedi
2020 yılı içerisinde başlatılmış, 4 adedi ise 2020 yılı
içerisinde tamamlanmıştır.
Türkiye sanayisinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü
artırma vizyonuyla hareket eden Erdemir, Türkiye’de
üretilmeyen yüksek katma değerli çeliklerin üretimine
yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

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
Şirketleri, 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 kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik
faaliyetlerini başarıyla yürütmektedir.
Maden Metalürji Şirketleri, belirlediği stratejik
hedeflerinin yanı sıra müşterilerinin artan ihtiyaç ve
beklentileri doğrultusunda yenilikçi, yüksek katma değerli
yeni ürünler geliştiriyor. Ar‑Ge Merkezi ve Kalite Metalürji
birimlerinin ortak çalışmalarıyla 17 sıcak, 2 soğuk, 4
teneke, 1 galvanil çelik kalitesi olmak üzere toplam 24
yeni çelik kalitesi geliştirildi.
Ar‑Ge Merkezi bünyesinde 33 araştırmacı, 19 teknisyen
ve 6 kişilik destek ekibi olmak üzere 58 kişi görev
yapıyor. Çalışanlarının gelişimine önem veren Maden

33

yatırım

Erdemir ve
İsdemir’de 2020
yılı içerisinde
faaliyetleri devam
eden yatırım adedi
33’tür.

İSO
500’de
10’uncu
İSO 500 listesinde
üretimden satışlara
göre 10’uncu
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MADEN METALÜRJİ ŞİRKETLERİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

2020 yılında yapılan
Ar‑Ge harcaması
4,2 milyon USD
olmuştur.

Metalürji Şirketleri, güncel teknolojik gelişmeler
ışığında eğitim faaliyetleri yürütüyor. 2020 yılında Ar‑Ge
çalışanlarına özel, teknik konularda 22 ayrı eğitim
verilirken, doktora ve yüksek lisans eğitimleri de teşvik
ediliyor. Ar‑Ge ekibi, bugüne kadar toplam 69 makale,
bildiri ve poster yayını ile Maden Metalürji Şirketlerinin
entelektüel sermayesine katkıda bulundu. 2020 yılında
yapılan Ar‑Ge harcaması 4,2 milyon USD olmuştur.
Bu yıl yapılan 13 patent ve faydalı model başvurusu ile
toplam başvuru sayısı 49’a çıkmıştır. Bu başvurulardan
40’ının tescil süreci devam ediyor. 2020 yılı sonu
itibarıyla Maden Metalürji Şirketlerinin tescillenmiş 9
patent ve faydalı model başvurusu bulunuyor.
2014 yılından bu yana TÜBİTAK “TEYDEB 1501
Sanayi Ar‑Ge Projeleri Destekleme Programı”
kapsamında başvurusu yapılan projelerden 7’si başarıyla
tamamlanırken, desteklenmesine karar verilen 2 projenin
çalışmaları devam etmektedir.

Rekabet gücünün ve pazar payının artırılması
amacıyla yeni ürün geliştirme çalışmaları kapsamında
Ar‑Ge Merkezi ve Kalite Metalürji birimlerinin ortak
çalışmalarıyla 17 sıcak, 2 soğuk, 4 teneke, 1 galvanil
çelik kalitesi olmak üzere toplam 24 yeni çelik kalitesi
geliştirildi. Satışa sunulan yeni çelik kaliteleri ile Maden
Metalürji Şirketlerinin yassı çelik ürün kalite sayısı 525’e
ulaştı. Uzun ürünlerde ise 7 çelik kalitesinin satışa
sunulmasıyla toplam uzun ürün kalite sayısı 312 oldu.
Yeni ürün geliştirme çalışmaları sonucunda dört yeni
ürün cinsinin kataloğa eklenmesiyle ürün cinsi sayısı 94’e
yükseldi.
Maden Metalürji Şirketleri 2020 yılındaki yassı ve uzun
ürün geliştirme çalışmaları; otomotiv, inşaat, otomotiv
çeliği, çelik köprü ve ısıl işlem çeliklerini içeren geniş
bir yelpazede devam etti. Yüksek Mukavemetli Düşük
Alaşımlı (HSLA) ve Petrol Boru çelik kalitelerinde maliyet

2020 yılında yapılan 13
patent ve faydalı model
başvurusu ile toplam
başvuru sayısı 49’a
çıkmıştır.
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İklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon salımının azaltılması
ve uygun teknolojilerin Erdemir’de uygulanmasına yönelik araştırmalar
gerçekleştirilmektedir.

azaltma projeleri hayata geçirildi. Ayrıca, tüm şirketlerde
iç ve dış müşterilerin talebiyle çeşitli malzeme inceleme
çalışmaları ile müşteri memnuniyeti kapsamında süreç
optimizasyonu çalışmaları yürütüldü.
Otomotiv sektörünün beklentileri de göz önüne alınarak
Erdemir’e özel yeni nesil çeliklerin geliştirilmesine
yönelik çalışmalara devam ediliyor. Bugüne kadar yapılan
projelerin bir adım ileriye taşınması hedefiyle 2021
yılında da katma değeri yüksek yeni nesil çelik kaliteleri
ve kaplama türleri ile ilgili çalışmalar sürdürülecektir.
Yeni Nesil Çelikler
Maden Metalürji Şirketleri, yeni nesil çeliklerin pilot
ölçekte üretilmesi ve üretim süreçlerindeki verimliliğin
artırılması doğrultusunda, yüksek performans ve katma
değerli yeni nesil alaşımların üretimleri konusunda
yetkinlik kazanmayı hedefliyor. 2021 yılında proses
geliştirmeye yönelik çalışmalar ile üretim maliyetlerinin
azaltılması, düşük yoğunluklu çeliklerin geliştirilmesi,
yeni nesil 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
hedefleniyor. Maden Metalürji Şirketleri, otomotiv
ve demir çelik üreticilerin ortak buluşma noktası olan
World Auto Steel (WAS) çatısı altında sürdürülen “Steel
E-Motive” projesine, çelik seçimi ve imalat prosesleri
konularında teknik destek sağlıyor.
Kok Bataryalarında Verimlilik
Yılda yaklaşık 4,5 milyon ton koklaşabilir kömür kullanan
Maden Metalürji Şirketleri, kömür harman maliyetini
düşürmek amacıyla koklaşamayan ve yarı koklaşabilir
kömürlerin harmanda kullanılması ile verimliliği artırmayı
hedefliyor. Kok bataryalarında üretim verimini artırmaya
yönelik yarı endüstriyel çalışmalar yapılarak başarılı
sonuçlar elde ediliyor. Kok bataryalarında kullanılan
kömürlerin briketlenerek harmana ilave edilmesi ile
harmanın yığın yoğunluğunun artırılması, dolayısıyla
verimliliğin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Karbon Salımlarının Azaltılması
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon
salımının azaltılması ve uygun teknolojilerin
Erdemir’de uygulanmasına yönelik araştırmalar
gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar, EMKAR platformuyla
ortak, bütüncül bir yaklaşımla yürütülüyor.
Ürün Yaşam Döngüsü Analizi
2020 yılında başlayan Ürün Yaşam Döngüsü Analizi
(Lifecycle Assessment-LCA) kapsamında; 1 ton kok,
sinter, sıvı ham demir, çelik, sıcak mamul ve soğuk
mamul üretimi sırasında ortaya çıkan karbondioksit
salımının yanı sıra enerji ve doğal kaynak tüketiminin de
analizleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede, ürün grupları
özelinde ilave çalışmalar yapılarak Çevre Ürün Etiketi
(Environmental Product Declaration-EPD) oluşturulması
ve bu sayede yeşil pazarlarda yer alınması hedefleniyor.

Ar‑Ge

OYAK Maden
Metalürji
Şirketleri, Ar‑Ge
kapasitesini
geliştirmeye
yönelik yatırımlar
gerçekleştirmeye
devam etmektedir.

Ar‑Ge Yatırımları
OYAK Maden Metalürji Şirketleri, Ar‑Ge kapasitesini
geliştirmeye yönelik yatırımlar gerçekleştirmeye
devam ediyor. 2021’in ilk çeyreğinde devreye alma
çalışmalarının tamamlanması planlanan vakum
indüksiyon fırını ile proseslerde üretilemeyen yeni
nesil çeliklerin pilot ölçekte üretimlerinin yapılması
hedefleniyor.
Pilot ölçekte ileri yüksek mukavemetli yeni nesil çelik
kalitelerinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda kurulumu
tamamlanan sıcak haddeleme simülatörünün 2021
yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.
Soğuk haddeleme simülatörü, Tavlama ve Kaplama
Proses Simülatörü, yeni nesil ileri yüksek mukavemetli
çelik kalitelerinin geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin
iyileştirilmesi amacıyla Ar‑Ge projelerinde aktif olarak
kullanılıyor.
Maden Metalürji Şirketleri 2021 yılında; otomotiv
çelikleri, ısıl işlem çelikleri, ambalaj çelikleri gibi katma
değerli ürünlere yönelik çalışmalar ile proseslerde
verimlilik artırıcı optimizasyon çalışmaları, artıkların
maksimum kullanımı ve yaşam döngüsü analizi,
dijital dönüşüm uygulamalarına adaptasyon gibi odak

Yılda yaklaşık
4,5 milyon ton
koklaşabilir
kömür kullanan
Maden Metalürji
Şirketleri, kömür
harman maliyetini
düşürmek amacıyla
koklaşamayan ve
yarı koklaşabilir
kömürlerin harmanda
kullanılması ile
verimliliği artırmayı
hedeflemektedir.
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Hisseleri BIST 30
Endeksi’nde işlem
gören Erdemir,
%47,63’lük oranıyla
Türkiye’nin en geniş
yatırımcı tabanına
sahip halka açık
şirketlerinden biri
konumundadır.

noktalarında sonuç alınabilecek projeler geliştirilmeyi
planlıyor. Artıkların üretime geri kazandırılması ile birincil
ham madde kullanımının azaltılmasına, kömür kullanım
veriminin alternatif karbon kaynakları (biyokütle) kullanımı
ve yığın yoğunluğu artırma yöntemleri ile yükseltilmesine
odaklanan Maden Metalürji Şirketleri, simülatörlerin de
devreye alınması ile çalışmalarını genişletmeyi hedefliyor.
Ar‑Ge ve İnovasyon Ekosistemi Yaygınlaşarak
Büyüyor
Maden Metalürji Şirketleri, tüm çalışanlarının fikirleriyle
katkı sağladığı, tedarikçilerin bilgi birikiminden
faydalanıldığı bir Ar‑Ge kültürüne sahiptir. Çalışanların
proje fikirleri; yenilikçilik, bütçe ve kaynaklar, projenin
finansal getirisi ve iş birlikleri ekseninde yaratacağı
ortaklıklar kapsamında değerlendiriliyor. Onaylanan
projelerdeki ilerlemeler belli aralıklarla izlenerek
raporlanıyor. Çalışanların fikri / sınai mülkiyet yetkinliği
yaygınlaşarak gelişiyor. Proje çıktıları patent/faydalı
model başvuruları ile koruma altına alınıyor. Çalışanlar
teknolojik ilerlemeleri literatür araştırmaları ile yakından
takip ediyor. Tedarikçilerin uzmanlıkları ve bilgilerinden
yararlanmak üzere düzenli toplantılar ve seminerler
düzenleniyor, ortak projeler yürütülüyor.
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.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme
Notu: Erdemir 9,52
Erdemir, SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim
İlkelerine uygunluğun değerlendirildiği Kurumsal
Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu’nda
9,49 (%94,86) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Notu 24 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 9,52’ye (%95,23)
yükseltti.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi
Erdemir, BIST’te işlem gören ve kurumsal
sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan
şirketlerin bulunduğu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Erdemir eğitime katkı, kültürsanata destek ve biyoçeşitliliğin
korunması gibi birçok farklı
alanda gerçekleştirdiği projelerle
faaliyet bölgesinde gelişimi
desteklemeyi ve yerel toplumun
yaşam kalitesini artırmayı
amaçlamaktadır.

2020 yılında da yer almayı başarmıştır. Tüm
faaliyetlerinde sürdürülebilirliği, kalıcı değer üretmeyi
hedefleyen ve endeksteki ilk çelik üreticisi olan Erdemir
Kasım 2015’ten itibaren Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde yer alıyor.
Ödüllerle Taçlanan Başarılar
TİSK tarafından düzenlenen “Ortak Yarınlar” programında
Erdemir “Güvenli Üretim Birlikte Mümkün” projesi ile İş
Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde ödül aldı.
Çalışan Katılımıyla Gelen Mükemmellik
Maden Metalürji Şirketleri, daha düşük maliyetle üretim,
ekipman ömrünün uzatılması, enerji tasarrufu, ham
madde kullanım optimizasyonu ve ürün kalitesinin
geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen OPEX Projeleri’ni
2020 yılında da sürdürdü. Yıl içinde tamamlanan OPEX
projelerinden İsdemir’de 0,8 milyon USD getiri elde
edildi. Söz konusu projeler kapsamında Erdemir’den de
2 milyon USD getiri sağlanması bekleniyor.
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“Ortak
Yarınlar”
ödülü

TİSK tarafından
düzenlenen
“Ortak Yarınlar”
programında
Erdemir “Güvenli
Üretim Birlikte
Mümkün” projesi
ile İş Sağlığı
ve Güvenliği
kategorisinde ödül
almıştır.

2020 yılında Erdemir’de 26.740 adet öneri verildi,
bunların 17.230 adedi uygulamaya alındı. 2020 yılında
öneri sistemlerine gelen ve getirisi hesaplanan 151
öneriden 2,3 milyon USD getiri sağlandı. Erdemir’de
2.600 adet kaizen kurulurken 2.457 adet kaizen
tamamlanarak 13,9 milyon USD getiri elde edildi.
Toplumsal Gelişime Katkı
Maden Metalürji Şirketleri, değer zincirindeki tüm
paydaşları için değer yaratma anlayışıyla faaliyetlerini
yürütüyor. Erdemir eğitime katkı, kültür-sanata destek
ve biyoçeşitliliğin korunması gibi birçok farklı alanda
gerçekleştirdiği projelerle faaliyet bölgesinde gelişimi
desteklemeyi ve yerel toplumun yaşam kalitesini
artırmayı amaçlıyor.

Yüksek öğretim kurumlarının akademik çalışmalarını
desteklemek üzere ücretsiz malzeme ve ekipman
yardımında bulunan Maden Metalürji Şirketleri, 2018
yılından bu yana Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Uzay Takımı Grizu-263’ün faaliyetlerine destek olmaya
devam ediyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi çatısı altında faaliyet gösteren bağımsız bir
öğrenci takımı olan Grizu-263, 1992 yılında Zonguldak’ın
Kozlu ilçesinde gerçekleşen grizu patlaması sonucu
yaşamını yitiren 263 madencinin anısını yaşatmak
üzere bu adı taşıyor. Erdemir bu projeyle üniversiteli
gençlerin yeni proje ve fikirler geliştirmesini destekliyor
ve ayrıca tesislerinin bulunduğu bölgedeki üniversite iş
birliğinin kalıcı ve devamlı olmasını hedefliyor. Erdemir,
Grizu-263’ün yürütmekte olduğu Türkiye’nin ilk cep
uydu projesi için de desteğini sürdürüyor. Grizu-263
Uzay Takımı’nın cep uydusunun 2021 Haziran ayında
fırlatılması planlanıyor.

Erdemir, Grizu263’ün yürütmekte
olduğu Türkiye’nin
ilk cep uydu projesi
için de desteğini
sürdürmektedir.
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Erdemir, “Tarlalar
Sürülsün, Gelenek
Sürsün” projesine
devam etmektedir.
Proje kapsamında
Osmanlı Çileğinin
üretiminin artırılması,
yetiştiriciliğinin
teşvik edilmesi
amaçlanmaktadır.

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 amaçlıyor.
Yarışma kapsamında heykellerin üretiminde Erdemir ve
İsdemir’den gönderilen çelikler de kullanılıyor. Erdemir
2020 yılından itibaren yarışmayı her yıl düzenleme kararı
aldı.

mesafe kuralına uymanın, kalabalık ortamlardan uzak
durmanın ve hijyenin önemi anlatıldı.

Erdemir, Gıda Tarım ve Hayvancılık Karadeniz Ereğli
İlçe Müdürlüğü, Zonguldak-Ereğli İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve
Üreticilerini Koruma Derneği ortaklığıyla “Tarlalar
Sürülsün, Gelenek Sürsün” projesini sürdürme devam
ediyor. Proje kapsamında faaliyet bölgelerinden olan
Karadeniz Ereğli ile özdeşleşen ancak üretimi yıllar
geçtikçe durma noktasına gelen Osmanlı Çileğinin
üretiminin artırılması, yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi
ve bölgedeki biyoçeşitliliğe ve tür korunmasına katkı
sağlanması amaçlanıyor. 2016’da başlanılan Tarlalar
Sürülsün, Gelenek Sürsün projesi kapsamında yerli çilek
fidelerinden yeni Osmanlı Çileği fideleri üretildi. Üretim
alanı olarak temin edilen arazi, toprak zenginleştirmeyle
ekime elverişli hale getirildi, sulama sistemi kuruldu ve
laboratuvarda elde edilen fidelerin çoğaltımına başlandı.
Erdemir’in günümüzde de desteğini sürdürdüğü proje
alanındaki üretim faaliyetlerine devam ediliyor.

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı’nın Ereğli’de uzaktan
eğitime erişemeyen dezavantajlı öğrenciler için
düzenlediği kampanyaya Erdemir, 1.245 öğrenci için
tablet temin ederek destek verdi. Ayrıca Erdemir,
Ereğli’deki 20 köy okulunun “TSE Okulum Temiz”
belgesi alabilmesi için eksikliklerinin giderilmesi amacıyla
katkı sağladı.

Pandemiye Yönelik Faaliyetler
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınının
ilk gününden bu yana önlemlerini en üst seviyede
uygulamaya devam eden Erdemir, Sağlık Bakanlığı’nın
pandemi sürecindeki tedbirleri doğrultusunda,
çalışmalarını yıl boyunca sürdürdü. Erdemir çalışanları,
herkesin uygulaması gereken temel üç kurala ilişkin
farkındalığı taze tutmak amacıyla “Haydi Önce Maske
Mesafe, Çare Sende Dikkat Et Hijyene” isimli bir rap
şarkısı besteledi. Şarkı ile maskenin doğru kullanımının,

Covid-19 salgınıyla mücadeleye destek olmak için T.C.
Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz
Türkiyem” kampanyasına Erdemir 5,5 milyon TL destek
oldu.
Erdemir, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi
ve Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi için yüksek akımlı
oksijen cihazları temin etti.
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Erdemir’in 2020 yıl sonu itibarıyla altı tanesi yurt içinde ve iki tanesi
yurt dışında olmak üzere toplam sekiz alt şirketi bulunmaktadır.

Elpek Bezleri Korunsun, Kültürel Mirasımız Korunsun
Projesi
Antik çağın önemli uygarlıklarından biri olan Friglerin
etkisiyle Batı Karadeniz bölgesinde yaygınlaşan keten
dokumacılığının geçmişi oldukça eskidir. Bölgenin bu
konudaki asıl ünü, Katip Çelebi’nin ünlü “Cihannüma”
adlı eserinde belirttiği gibi, Osmanlı donanması için
ürettiği yelken bezi dokumacılığından kaynaklanıyor.
Keten dokumalar kategorisinde yer alan Elpek bezi,
Batı Karadeniz bölgesinde bir zamanların tarım ürünü
ketenin liflerinden binlerce yıldır üretile geliyor.
1940-1950 yıllarında kaybolma sürecine giren Elpek
bezi çeşitli girişimlerle 50 yıl aradan sonra yeniden
canlandırıldı. Proje kapsamında öncelikle Pınarcık Köyü
sakini kadınların Elpek dokuma becerisi kazandırılmaları
sağlanacak. Bu projeye destek veren Erdemir, Karadeniz

Ereğli’de yöreye özgü bir ürün olan “Elpek Bezi”
dokumacılığının yaygınlaştırılmasını, kadınların ekonomik
yaşama katılımının desteklenmesini hedefliyor.

BIST Kodu
EREGL.IS

Bağlı Ortaklıkları
• 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 Enerji Üretim A.Ş.
• Erdemir Asia Pacific Private Ltd.

Erdemir, Karadeniz
Ereğli’de yöreye özgü
bir ürün olan “Elpek
Bezi” dokumacılığının
yaygınlaştırılmasını,
kadınların ekonomik
yaşama katılımının
desteklenmesini
hedeflemektedir.

Covid-19 salgınıyla
mücadeleye destek
olmak için T.C.
Cumhurbaşkanlığı
tarafından
başlatılan “Biz Bize
Yeteriz Türkiyem”
kampanyasına
Erdemir 5,5 milyon TL
destek oldu.

48
OYAK 2020
FAALİYET RAPORU

MADEN METALÜRJİ ŞİRKETLERİ

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İsdemir, uluslararası
kalite standartlarında
sıcak haddelenmiş
yassı çelik ürünler
ve uzun ürünler
(kütük ve kangal)
üretmektedir.

Türkiye’nin uzun ürün üretim
kapasitesine göre en büyük
demir çelik fabrikası olan
İsdemir, aynı zamanda dünyanın
en önemli çelik üreticileri
arasında bulunmaktadır.

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’ın 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.
2020 yılında kuruluşunun 50’nci yılını kutlayan 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, yaklaşık 5,8 milyon
ton/yıl sıvı çelik, 3,5 milyon ton/yıl yassı ürün, 0,6 milyon
ton/yıl kangal ve 2,5 milyon ton/yıl kütük nihai ürün
üretim kapasitesi ile dünyanın en önemli çelik üreticileri
arasında bulunuyor. 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.
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.

49

KURULUŞ
YILI

OYAK’IN İŞTİRAK
TARİHİ

1970

2006

OYAK’IN PAYI(1)

%94,87

FAALİYET KONUSU
Uzun ve yassı çelik
üretim ve satışı

İNTERNET ADRESİ
www.isdemir.com.tr

OYAK 2020
FAALİYET RAPORU

(1)
OYAK’ın payı, Şirket’in KAP
künyesindeki OYAK/OYAK Grup
Şirketi’nin sermayedeki payı
olarak verilmiştir.

elektrik satın alma tasarrufunun sağlanması ve 3’üncü
Yüksek Fırın’da reline esnasında oluşacak üretim
kaybının engellenmesi hedefleniyor.
İsdemir 3’üncü Kok Bataryasının Yenilenmesi
İsdemir 3 numaralı Kok Bataryasının modernize edilmesi
yan ürün satış hacminin artırılması ve artan kok gazı
miktarı ile elektrik üretiminin artırılarak enerji tasarrufu
sağlanması amaçlanıyor.

50’nci yıl

İsdemir
2020 yılında
kuruluşunun 50’nci
yılını kutlamıştır.

İsdemir Yeni Kok Gazı Gazometresi
Kok Bataryalarında oluşan ve kullanılmadan atmosfere
atılmak zorunda kalınan yüksek kalorili kok gazının
üretime kazandırılarak enerji maliyetlerinin düşürülmesi,
basınç dalgalanmasından dolayı yaşanan verim
kayıplarının dengelenmesi, fazla gaz yakılarak atmosfere
çiğ gaz atılmaması, bu sayede çevre kirliliğinin önüne
geçilmesi hedefleniyor.
İsdemir Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi Projesi

İsdemir kurumsal yönetim ilkelerine uyum
derecelendirme notu bu sene ilk defa 9,45 (%94,55)
olarak belirlendi.
Yatırımlar
İsdemir Slab Döküm Kalıp Seviye Kontrol Sistemi
Modernizasyonu Projesi
Eski sistemde kalıp taşması sonucunda radyoaktif
kaynağa sıvı çelik sızması ve akabinde slab döküm
makinelerinde radyoaktif kirlenme meydana gelmesi
olasılığı yüksekti. Riskin bertaraf edilmesi için kullanılan
elektromanyetik kalıp seviye ölçüm ve elektrikli stoper
sistemi ile yüksek risk içeren eski sistemin değiştirilmesi
proje performans testlerinin tamamlanmasıyla sağlandı.

Düşük hidrojen, düşük nitrojen, ultra düşük karbon
oranına sahip yüksek kalitede temiz çelik üretimine
olanak sağlayacak Vakum Altında Gaz Giderme
Tesisi kurulacak. Proje kapsamında karbon giderim
kabiliyeti, işlem süresi ve potalarda “üretim kayıplarının
engellenmesi” hedefleniyor.
İsdemir Çelikhane A-B Holünün Uzatılması ve Yeni
Vinç Temini
SHD dolu şarj potalarının manipülasyonunu yapan
vinçlerin arızalanması durumunda; çelikhanede üretim
kaybına engel olmak ve üretim sürekliliğinin sağlanması
hedefleniyor.
İsdemir 1’inci Yüksek Fırın Tepe Basıncı Türbini (TRT)
Projesi
Yeni 1’inci Yüksek Fırında üretilecek yüksek fırın
gazının basıncından yararlanılarak ilave elektrik üretimi
sağlanması amaçlanıyor.

İsdemir Yeni 1’inci Yüksek Fırın Projesi

İsdemir Yeni Sinter Fabrikası

Fırın hacim artışına bağlı olarak artacak nihai ürün
miktarları ve sıvı ham demir üretim artışı ile birlikte artan
yüksek fırın gazının elektrik üretimine çevrilmesiyle

Sinter kullanım oranının artırılması, pelet ve kok
tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

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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İsdemir’de 2020
yılında verilen 41.530
adet öneriye karşılık,
19.771 adet öneri
uygulanmıştır.

OPEX Faaliyetleri
Maden Metalürji Şirketlerinde çalışanların katılımı ve
katkıları, sürekli iyileşmenin arkasındaki itici güç olmaya
devam ediyor. Çalışanların deneyimleri ve yenilikçi
fikirleri; kaizenler, iyileştirme önerileri, istatistiksel
analizler ve deney tasarımları kullanılarak gerçekleştirilen
operasyonel mükemmellik (OPEX) projeleriyle değere
dönüşüyor.
Çalışanlar bu sistemler ve projeler aracılığıyla iş sağlığı ve
güvenliği, çevre, müşteri memnuniyeti, kalite, emisyon
azaltıcı ve operasyonel faaliyetlerde iyileştirme sağlıyor.
İsdemir, daha düşük maliyetle üretim, ekipman ömrünün
uzatılması, enerji tasarrufu, ham madde kullanım
optimizasyonu ve ürün kalitesinin geliştirilmesi amacıyla
hayata geçirilen OPEX Projeleri’ni 2020 yılında da
sürdürdü.

İsdemir’de 2020 yılında verilen 41.530 adet öneriye
karşılık, 19.771 adet öneri uygulandı. İsdemir Öneri
Sistemleri’ne gelen ve getirisi hesaplanan 64 öneriden
0,4 milyon USD getiri elde edildi. İsdemir’de 1.783 adet
kaizen kuruldu, tamamlanan 1.692 adet kaizenin getirisi
8,6 milyon USD oldu.
İsdemir Mükemmellik Modeli
Maden Metalürji Şirketleri, tüm değer zincirini
kapsayacak operasyonel mükemmellik uygulamalarını
hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İsdemir
Mükemmellik Modeli (İMM), 2017 yılında İsdemir’de,
2018 yılında da Erdemir’de “İnsanı ve Çevreyi
Koruyarak Finansal Değeri Maksimize Eder” sloganıyla
uygulanmaya alındı.
Oluşturulan İMM yazılımı vasıtasıyla, bu çerçevede
gerçekleştirilen projelerin model ile uyumu kontrol
ediliyor ve her adımda iyileştirme ve geliştirme

İsdemir Mükemmellik
Modeli; çalışanların
tamamının katılımı ile
daima en iyisini arayan bir
kurum kültürü oluşturarak,
rekabetin önünde yer
almayı hedeflemektedir.
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çalışmaları yakından takip ediliyor. İsdemir Mükemmellik
Modeli (İMM) yaklaşımının uygulanmasına, 2020 yılında
da tüm çalışanların şirket performansına ve başarısına
katkı yapmalarını destekleyen, proje temelli bir çalışma
modeli olarak devam edildi. İMM; çalışanların tamamının
katılımı ile daima en iyisini arayan bir kurum kültürü
oluşturarak, rekabetin önünde yer almayı hedefliyor.
İsdemir Mükemmellik Modeli 9 fonksiyon grubundan
oluşuyor.

amacıyla, Trafik Eğitim Parkı Projesi çalışmalarına
2020 yılında başlandı. İsdemir, İçişleri Bakanlığı İller
İdaresi Genel Müdürlüğü ile birlikte sosyal sorumluluk
anlayışı çerçevesinde, “Hatay Çocuk Trafik Eğitim Parkı
Projesi”ne destek sağladı. Proje kapsamında İsdemir,
Antakya ilçesi Adliye arkasındaki alanda çocuklar için
eğitim amaçlı bir trafik pisti inşa ettirdi. Pandeminin
seyrine göre projenin 2021 yılında kullanıma sunulması
planlanıyor.

Her bir fonksiyonun amaçları doğrultusunda performans
kriterleri ile hedeflerine ulaşmak için her seviyeden
çalışanlardan oluşan proje bazlı ve süreli timler,
görevlerini tamamlandıktan sonra dağılıyor. Böylece
çalışanlara, uzman oldukları konuda kendi birimi dışında
da projelerde çalışarak uzmanlık derinliğini artırmaları
fırsatı veriliyor ve kuruma artı değer yaratılıyor. 2020
yılında, Operasyonel Mükemmellik Müdürlüğü, Stratejik
Planlama ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğünün katılımıyla,
İMM fonksiyonlarının “Emisyon Azaltıcı Sürdürülebilirlik
KPI’ları” belirlenerek Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler
tarafından kabul edilen “Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları” ile eşleştirilmesi sağlandı. Bu paralelde İMM
projeleri, sürdürülebilir kalkınma amaçları simgeleri ile
entegre edildi. Böylelikle her bir projenin sürdürülebilirlik
kalkınma amaçlarına olan katkısı belirlendi.

İsdemir’in ilk Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Notu

İMM Proje Örnekleri
İMM İsdemir Verimli Enerji Yönetimi Fonksiyonu
emisyon azaltıcı projeleri kapsamında gerçekleştirilen,
6 ve 7 No’lu Buhar Kazanları Brülor Kok Gazı Nozulların
ve Regenarative Hava Isıtıcı (RHI) Peteklerinin Değişimi
ile iç ihtiyaç elektrik tüketiminin azaltılmasına yönelik
çalışmalar yapıldı. Proje sonucunda 5,4 milyon USD
ve 64.000 MWh/yıl tasarruf elde edildi ve doğalgaz
tüketiminde düşüş kaydedilerek yüksek fırın gazı yakma
kapasitesi artırıldı.
Toplumsal Katkı
Hatay Çocuk Trafik Eğitim Parkı
Hatay’daki öğrencilere trafik derslerinde öğrendikleri
teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatının verilmesi

BIST Kodu
ISDMR.IS

25 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 9,45 (%94,55) olarak
belirlendi.
Ödül
Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasında İsdemir,
Buhar Tribünü Kondenserlerinde Deniz Suyu ile Tersten
Yıkama Projesiyle 1’incilik ödülü aldı.
Müşterek Yönetime Tabi Şirketi
• İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.

İSO 500’de
8’inci
İSO 500 listesinde
üretimden satışlara
göre 8’inci

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.
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MADEN METALÜRJİ ŞİRKETLERİ

İSDEMİR LİNDE GAZ ORTAKLIĞI A.Ş.

8’inci Hava Ayrıştırma
Tesisi 12 Ocak 2018
tarihinde test
üretimleri
tamamlanarak
İsdemir fabrika
sahası içerisinde
devreye alınmıştır.

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’inci 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.

İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.,
İsdemir’in üretimini desteklemek,
ihtiyacı olan ilave endüstriyel gaz
ihtiyacını karşılamak ve etkin ve
verimli bir yönetimle maliyetleri
azaltmak amacıyla kurulmuştur.
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MADEN METALÜRJİ ŞİRKETLERİ

ERDEMİR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Erdemir Maden,
Türkiye demir cevheri
üretiminin %35’ini
gerçekleştirmekte
ve Türkiye’nin
demirli ham
madde ihtiyacının
%13’ünü tek başına
karşılamaktadır.

Erdemir Maden, toplam 11
maden sahası ile Türkiye’nin en
büyük demir madeni sahibi ve
üreticisidir.

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’ın 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 %35’ini gerçekleştirmekte ve Türkiye’nin
demirli ham madde ihtiyacının %13’ünü tek başına
karşılamaktadır.
2020 yılında 82’nci yıl dönümünü geride bırakan
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.
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www.erdemirmaden.com.tr

Kalite Yönetim
Sistemi
OHSAS 18001, İSO
45001

Erdemir Maden, üretimden satışlar kriterine göre İSO
500 listesinde 168’inci sırada yer aldı.
Erdemir Maden Tesisleri Covid-19 Güvenli Üretim
Belgesi aldı.

İSO 500’de
168’inci
İSO 500 listesinde
üretimden satışlara
göre 168’inci

Toplumsal Katkı
Seyir Terası Projesi
Erdemir Maden, UNESCO miras listesinde de yer alan
Ulucami Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Seyir Terası
ve Mesire alanı yapımı projesine, bölgeye katkı sağlamak
amacıyla destek vermeyi planlıyor. 2021 yılında Divriği
Kaymakamlığı ile ortak olarak yürütülmesi planlanan
proje, hem ilçe ekonomisine hem de ilçe turizmine
büyük katkı sağlaması bekleniyor.
Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasına Destek
Covid-19 salgınıyla mücadeleye destek olmak için T.C.
Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz
Türkiyem” kampanyasına Erdemir Maden 2,5 milyon TL
oldu.

Erdemir Maden, UNESCO miras listesinde de yer alan
Ulucami Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Seyir Terası
ve Mesire alanı yapımı projesine, bölgeye katkı sağlamak
amacıyla destek vermeyi planlamaktadır.
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MADEN METALÜRJİ ŞİRKETLERİ

ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Ersem’in Gebze,
Ereğli, İskenderun ve
Manisa tesisleri, yıllık
toplam 1,95 milyon
ton dilme ve boy
kesme kapasiteyle
pek çok sektörün
ebatlanmış yassı
çelik ihtiyacını
karşılamaktadır.

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’ın 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 69’uncu sırada yer almaktadır.
Ersem Manisa Güvenli İşyeri Sertifikası aldı.
Ersem Tesisleri Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ve Sıfır
Atık Belgesi aldı.
2019 yılında hayata geçirdiği İSG Çatı Modeli Projesi
ile Ersem, MESS İSG Yarışmasında Altın Eldiven
Kategorisinde Ödül, Altın Öneri kategorisinde iki proje
ödülü aldı.

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.
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Kalite Yönetim
Sistemi
ISO 9001
ISO 14001
IATF 16949
ISO/IEC 27001

İSO 500’de
69’uncu
İSO 500 listesinde
üretimden satışlara
göre 69’uncu
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MADEN METALÜRJİ ŞİRKETLERİ

ERDEMİR MÜHENDİSLİK YÖNETİM VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ A.Ş.
Erdemir Mühendislik,
yatırım projelerine
konu olan tesislerin
kurulumunda
verimlilik, enerji
tasarrufu ve minimum
çevresel etkiyi ön
planda tutmaktadır.

Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.
(Erdemir Mühendislik), 2001 yılında kurulmuş; 2006
yılında OYAK Şirketlerine katılmıştır. OYAK’ın Maden
Metalürji Şirketlerine ait üretim tesislerine yatırım,
mühendislik ve proje yönetimi hizmetleri sunmaktadır.
OYAK’ın Maden Metalürji Şirketlerinin 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.

Erdemir Mühendislik, OYAK’ın
Maden Metalürji Şirketlerine
ait üretim tesislerine yatırım,
mühendislik ve proje yönetimi
hizmetleri sunmaktadır.
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MADEN METALÜRJİ ŞİRKETLERİ

ERDEMİR ROMANIA SRL

Erdemir Romanya,
2002 yılında
Romanya’daki
özelleştirme
ihalesiyle Maden
Metalürji Şirketleri
tarafından satın
alınmıştır.

Erdemir Romanya, Romanya’nın Targovişte kentinde
kuruldu ve 2002 yılında Romanya’daki özelleştirme
ihalesiyle Maden Metalürji Şirketleri tarafından satın
alındı.
2006 yılında OYAK’ın 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.

Erdemir Romanya, pek çok
imalat endüstrilerinin ana girdisi
olan taneciği yönlendirilmemiş
elektrik çeliği üretmekte;
Türkiye ve Romanya’nın yanı
sıra pek çok ülkeye de ihracat
gerçekleştirmektedir.
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ISO 14001
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MADEN METALÜRJİ ŞİRKETLERİ

ERDEMİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

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 3 Ocak 2019 tarih 9737 sayılı Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi’nde yeni şirket kuruluşu ilan edilmiştir.

Erdemir Enerji Üretim A.Ş.
yenilenebilir enerji üretimi
amacıyla kurulmuştur.
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OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

ÇİMENTO BETON KAĞIT ŞİRKETLERİ
Türkiye’de biri
halka açık olmak
üzere 2 çimento
şirketi, 1 kağıt torba
ve 1 enerji şirketi
bulunmaktadır.

OYAK Çimento Beton Kağıt Şirketleri Türkiye,
Portekiz, Cape Verde ve Afrika Bölgesi’nde faaliyet
göstermektedir. Türkiye’deki faaliyetleri çimento, hazır
beton, agrega, kâğıt ve paketlemeden oluşmaktadır.
32,6 milyon ton çimento üretim kapasitesi ile Türkiye’nin
en büyük cüruflu çimento üretim kapasitesine sahip
olan Çimento Beton Kağıt Şirketleri, net kârlılık açısından
sektör sıralamasında en ön sıralarda yer almaktadır.
Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde de faaliyet gösteren

OYAK Çimento’nun, Türkiye’de biri halka açık olmak
üzere 2 çimento şirketi, 1 kağıt torba ve 1 enerji şirketi
bulunmaktadır.
OYAK Çimento’nun, çimento beton kâğıt sektöründeki
yurtdışı faaliyetleri kapsamında, 2019 yılında iştirak ettiği
merkezi Lizbon, Portekiz olan Cimpor Portugal Cabo
Verde Operations SGPS SA (“Cimpor”) şirketi, 3 adet
entegre ve 2 adet öğütme/paketleme tesisi ile çeşitli
tiplerde gri çimento ve klinker üretmekte olup yıllık
9,1 milyon ton çimento öğütme kapasitesine sahiptir.

Çimento Beton Kâğıt
Şirketleri 22,5 milyon
ton yurt içi, 32,6 milyon
ton toplam kapasitesi
ile Türkiye’nin en büyük
cüruflu çimento üretim
kapasitesine sahiptir.
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Cimpor iç pazarın yanı sıra dış pazarlara da satış
yapmaktadır. Lizbon, Aveiro, Setubal ve Faro
limanlarından şirketin ihracat ve ithalat faaliyetleri
yapılmaktadır. İlk fabrikası 1894 yılında kurulan ve
Portekiz’de pazar lideri olan Cimpor, yaklaşık 6,3 milyon
ton çimento üretim kapasitesine sahiptir. Ayrıca,
Cimpor’un liman işletmeleri ve atık yakıt tedariği
konularında faaliyet gösteren iştirakleri de bulunmaktadır.
Tüm bu tesisleri ile birlikte Cimpor; ülkenin en büyük
çimento, hazır beton ve agrega üreticisi konumunda
olup aynı zamanda uluslararası çimento pazarındaki
önemli çimento markalarından birisidir. Çimento üretim
tesislerinin yanı sıra şirketin Portekiz ve Cape Verde
adalarında yerleşik hazır beton, agrega, harç ve kâğıt
torba üretim tesisleri de mevcuttur.
OYAK Çimento Şirketleri, klinker üretim kapasitesi,
çimento öğütme kapasiteleri ve sahip olduğu pazar payı
ile 2020 yılında da ülkemiz çimento endüstrisinin en
büyük oyuncusu olmaya devam etmiştir ve %16,6 olan
pazar payını korumuştur.
OYAK Çimento 2020 yılında toplam 10,8 milyon ton
çimento üretimi gerçekleştirerek Türkiye çimento
pazarında liderliğini sürdürmüştür.
Türk Çimento’nun 2020 yılı Aralık ayı kümülatif verilerine
göre çimento tüketiminde geçen yılın aynı dönemine
göre %22,6 artış yaşanmış, OYAK Çimento (yurtiçi
çimento satışlarına göre) 2019 yılında %15,7 olan pazar
payını 2020 yılında %16,6’ya çıkarmıştır. Bölgesel olarak
incelendiğinde tüm bölgelerde tüketimde büyüme
yaşanmıştır. En büyük artışın yaşandığı bölge Akdeniz
Bölgesi olmuştur.

değerine ulaşması beklenmektedir. Bu kabule göre
OYAK Beton’un 2020 yılı pazar payı %5,1 olarak
gerçekleşmiştir.
Bir Bakışta Çimento Beton Kağıt Şirketleri
• Klinker kapasitesi yurt içinde 12,6 milyon ton, yurt
dışında 5,4 milyon ton olmak üzere toplam 18 milyon
tondur.
• Çimento kapasitesi yurt içinde 22,5 milyon ton,
yurt dışında 10,1 milyon ton olmak üzere toplam
32,6 milyon tondur.
• Atık ısıdan 108.332 MWh ve güneş enerjisinden
2.504 MWh elektrik enerjisi üretilmiştir.

%16,6
OYAK Çimento
Şirketleri, 2020
yılında da
sektörünün en büyük
oyuncusu olmaya
devam etmiştir ve
%16,6 olan pazar
payını korumuştur.

• Türkiye genelinde Akdeniz, Marmara, Karadeniz,
İç Anadolu ve Ege bölgelerini kapsayan geniş bir
coğrafyada 43 adet hazır beton tesisinde üretim
gerçekleştirilmektedir.
• OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Borsa İstanbul’da
işlem görmektedir.
• 2020 yılında açıklanan 2019 yılı üretimden satışlar
kriterine göre İSO 500 listesinde OYAK Beton
431’inci, Adana Çimento 453’üncü, İSO İkinci 500
listesinde Bolu Çimento 116’ncı, Aslan Çimento
263’üncü ve Ünye Çimento 320’nci sırada yer almıştır.

Portekiz’de pazar
lideri olan Cimpor,
yaklaşık 6,3 milyon
ton çimento üretim
kapasitesine sahiptir.

Türk Çimento 2020 yılı Aralık ayı sonu verilerine göre
çimento üretiminde geçen yıla oranla %26,9 oranında
artış yaşanmıştır.
Türkiye Hazır Beton Birliği’nin geçmiş verilerine
dayanarak 2020 yılında resmi olmayan rakamlara
göre hazır beton sektörünün 76 milyon m3 üretim

Türk Çimento 2020 yılı Aralık ayı sonu verilerine göre
çimento üretiminde geçen yıla oranla %26,9 oranında
artış yaşanmıştır.
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CIMPOR GLOBAL HOLDINGS B.V.

Cimpor Global Holdings B.V %60’ı OYAK ve %40’ı
Taiwan Cement Corporation’a (TCC) ait olmak üzere
Hollanda’da mukimdir. TCC ile kurulan ortaklık ile hem
işlemin büyüklüğü hem de değerleme kriteri açısından
Türkiye çimento sektöründeki en büyük ortaklık
anlaşmasına imza atılmıştır. Şirket OYAK Çimento
A.Ş.’nin hisselerinin tamamına ve Cimpor Portugal
Holdings, SGPS, S.A. şirketi aracılığıyla Portekiz ve
Cape Verde’de faaliyet gösteren çimento şirketi Cimpor
Portugal Cabo Verde Operations, SGPS, S.A.’nın
hisselerinin tamamına sahiptir.
Bağlı Ortaklıkları
• OYAK Çimento A.Ş.
• Cimpor Portugal Holdings, SGPS, S.A.

TCC ile kurulan ortaklık ile
hem işlemin büyüklüğü hem
de değerleme kriteri açısından
Türkiye çimento sektöründeki en
büyük ortaklık anlaşmasına imza
atılmıştır.
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OYAK ÇİMENTO A.Ş.

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.
Bağlı Ortaklıkları
• OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
• Denizli Çimento San. T.A.Ş.
• OYAK Çimento Enerji San. ve Tic. A.Ş.
• Cimpor Cote D’Ivoire SARL
• Cimpor Cameroun SA

OYAK Çimento, OYAK’ın çimento
ve buna bağlı sektörlerde faaliyet
gösteren Grup Şirketlerini tek
çatı altında toplamak amacı
ile kurulmuştur.
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OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

OYAK’ın halka açık
çimento şirketleri
Mardin Çimento
bünyesinde
birleşmiştir. Eş
zamanlı olarak
Şirketin unvanı OYAK
Çimento Fabrikaları
A.Ş. olarak
değiştirilmiştir.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
10,95 milyon klinker; 19,5 milyon
ton çimento üretim kapasitesine
sahiptir.

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. OYAK Çimento
şirketlerinin birleşmesi sonucu toplam klinker kapasitesi
10,95 milyon ton, çimento üretim kapasitesi 19,5 milyon
ton olmuştur.
OYAK Çimento Beton Kağıt Şirketleri halka açık
çimento şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesine
yönelik işlemler tamamlanmış olup, bu kapsamda
Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye
Çimento ve Mardin Çimento şirketleri Mardin Çimento
bünyesinde birleşmiştir. Birleşme işlemiyle eş zamanlı
olarak Mardin Çimento Şirketinin unvanı OYAK Çimento
Fabrikaları A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

OYAK Çimento Fabrikaları’nın %100 bağlı ortaklığı
olan OYAK Beton ile kolaylaştırılmış usulde birleşme
yönetimiyle birleştirilmesi ve OYAK Beton’un tüzel
kişiliğinin sona ermesi işlemleri ise 31 Aralık 2020
tarihinde tamamlanmıştır.
2020 yılında açıklanan 2019 yılı üretimden satışlar
kriterine göre İSO 500 listesinde OYAK Beton 431’inci,
Adana Çimento 453’üncü, İSO İkinci 500 listesinde Bolu
Çimento 116’ncı, Aslan Çimento 263’üncü ve Ünye
Çimento 320’nci sırada yer almıştır.
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www.oyakcimento.com.tr

(1)
OYAK Çimento’nun payı,
Şirket’in KAP künyesindeki
OYAK/OYAK Grup Şirketi’nin
sermayedeki payı olarak
verilmiştir.

BIST Kodu
OYAKC.IS

Çevreye ve Topluma Katkı
OYAK Çimento Fabrikaları, 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.

Kalite Yönetim
Sistemi
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001
TS 197-1

2019 yılı üretimden satışlar kriterine göre İSO 500 listesinde
OYAK Beton 431’inci, Adana Çimento 453’üncü, İSO
İkinci 500 listesinde Bolu Çimento 116’ncı, Aslan Çimento
263’üncü ve Ünye Çimento 320’nci sırada yer almıştır.
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DENİZLİ ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

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

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 Şirketlerine katılmıştır. Denizli Çimento ve bağlı
ortaklığı Modern Beton 7 Mart 2018 tarihinde Denizli
Çimento bünyesinde birleştirilmiştir. Şirket 1,65 milyon
ton klinker ve 3 milyon ton çimento üretim kapasitesine
sahiptir.

Enerji Verimliliği Sağlayan Yatırımlar
2017 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na
Verimlilik Artırıcı Proje Destekleri Kapsamında başvurusu
yapılan Döner Fırın-2 Bacagazı Fanı Verimli MotorRotor ve Konvertör değişimi projesi tamamlanmış ve
bakanlıktan proje destek ödemesi alınmıştır.
Döner Fırın-1 ünitesi için klinker üretiminde yapay zeka
algoritması kullanılarak pişirme prosesinin tanımlanan
parametreler ve limitler eşliğinde ileri dönem sürecini
öngörerek klinker pişirme parametrelerine anlık
müdahale edilmesi, böylece operatör hatalarının
minimize edilerek prosesin daha stabil ve optimum
şartlarda çalışması sağlanarak ısıl enerji tasarrufu
sağlanmıştır.
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www.denizlicimento.com.tr

İSG

Denizli Çimento,
iş sağlığı ve
güvenliğini tüm
faaliyetlerinde
vazgeçilmez
olarak
görmektedir.

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
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CIMPOR PORTUGAL CABO VERDE OPERATIONS
SGPS S.A.
Lizbon, Aveiro ve
Faro limanlarından
şirketin ihracat ve
ithalat faaliyetleri
yapılmaktadır.

OYAK’ın 2019 yılında iştirak
ettiği Cimpor, yıllık 9,1 milyon ton
çimento öğütme kapasitesine
sahiptir.

OYAK’ın 2019 yılında iştirak ettiği merkezi Lizbon,
Portekiz olan Cimpor, 3 adet entegre ve 2 adet öğütme/
paketleme tesisi ile çeşitli tiplerde gri çimento ve
klinker üretmekte olup yıllık 9,1 milyon ton çimento
öğütme kapasitesine sahiptir. Şirket iç pazarın yanı sıra
dış pazarlara da satış yapmaktadır. Lizbon, Aveiro ve
Faro limanlarından şirketin ihracat ve ithalat faaliyetleri
yapılmaktadır.
Ayrıca, Cimpor’un liman işletmeleri ve atık yakıt tedariği
konularında faaliyet gösteren iştirakleri de bulunmaktadır.
Tüm bu tesisleri ile birlikte Cimpor; ülkenin en büyük
çimento, hazır beton ve agrega oyuncusu konumunda
olup aynı zamanda uluslararası çimento pazarındaki
önemli çimento markalarından birisidir.
İlk fabrikası 1894 yılında kurulan Portekiz pazar lideri
Cimpor, yaklaşık 6,3 milyon ton çimento üretim

kapasitesine sahiptir. Cimpor’un Portekiz’de yerleşik
3 entegre çimento fabrikası, 2 çimento öğütme/
paketleme tesisi, 17 agrega ocağı, 42 beton tesisi, 2
harç fabrikası ve bir paketleme terminalinin yanı sıra
Yeşil Burun Adaları’nda iki katkı maddesi ocağı, üç beton
tesisi ve bir terminali bulunmaktadır. 2 Aralık 2020 tarihli
devir sözleşmesine istinaden, Cimpor Cement Trading
Activities - Comercio Internacional S.A. (“CTA”) ve Nova
Cimpor Serviços Portugal S.A.’nın (“Nova Cimpor”),
daha etkin bir yönetim sağlanması gerekçesiyle
devrolma suretiyle Nova Cimpor altında birleştirilmiştir.
Nova Cimpor Serviços’un unvanı Cimpor Serviços
olarak değişmiştir, Cimpor Cabo Verde’nin ve Setefrete
SGSP’nin azınlık hisselerinin bir kısmı Cimpor tarafından
satın alınmıştır.
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1894

İlk fabrikası 1894
yılında kurulan
Cimpor Portekiz
pazar lideridir.

Bağlı Ortaklıkları
• Cimpor Cabo Verde S.A.
• Cimpor - Industria De Cimentos S.A.
• Cimentaçor - Cimentos Dos Açores LDA
• Setefrete - SGPS
• Seteshipping
• Setefrete S.A.
• Agrepor Agregados - Extracção De Inertes, S.A
• Betao Liz S.A.
• Ciarga - Argamassas Secas S.A.
• Sacopor Sociedade De Embalagens E Sacos De
Papel
• Cimpor Serviços Portugal S.A.
• Ibera - Industria De Betao S.A.
• AVE - Gestao Ambiental E Valorização Energética
S.A.

Cimpor, 3 adet entegre ve 2 adet öğütme/paketleme tesisi
ile çeşitli tiplerde gri çimento ve klinker üretmektedir.
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CIMPOR COTE D’IVOIRE SARL ve
CIMPOR CAMEROUN SA
Cimpor Cote D’Ivoire
SARL yatırımının
çimento değirmeni
ve paketleme ünitesi
Mart 2020 itibarıyla
devreye alınmış olup
Nisan 2020 itibarıyla
çimento satışı
başlamıştır.

OYAK Çimento A.Ş.’nin %100 hissesine sahip olduğu
Cimpor Cote D’Ivoire SARL 12 Aralık 2019 tarihinde
ve Cimpor Cameroun SA 17 Aralık 2020 tarihinde satın
alınmıştır. Fildişi Sahili Cumhuriyeti ve Kamerun’da
çimento öğütme ve puzolan üretimi ve satışı yapılarak
Afrika kıtasında büyüme hedeflenmiştir. Fildişi’ndeki
bu yatırım ile birlikte OYAK Çimento 100 TPH Öğütme
kapasitesine ve 30 TPH kapasiteli kalsine kil tesisine
sahip olmuştur. Sektör için bir ilk olan kalsine kil tesisi
ile katkılı çimento üretiminde bölgede rakiplerine göre
maliyet avantajı sağlamış ve Batı Afrika pazarında aktif
bir oyuncu haline gelmektedir. Söz konusu yatırım limana
37 km, ana yola ise 2 km mesafe ile lojistik avantajlara
sahiptir. Yatırım ile yıllık 0,5 milyon ton çimento satışı
ve kalsine kil kullanımı ile %30 oranında klinker ikamesi
olan tesisin çimento öğütme hattı ve kalsine kil hattı
inşaatı tamamlanmıştır. Cimpor Cote D’Ivoire SARL
yatırımının çimento değirmeni ve paketleme ünitesi Mart
2020 itibarıyla devreye alınmış olup Nisan 2020 itibarıyla
çimento satışı başlamıştır. Sektörde bir ilk olan kalsine
kil üretim hattı 11 Ağustos 2020 tarihinde devreye
alınmış olup kalsine kil katkılı çimento üretimi için
gerekli uluslararası sertifikalar tamamlanmıştır. Kalsine
kil üretim hattı ile ilgili optimizasyon çalışmaları devam
etmektedir. Cimpor Cote D’Ivoire SARL’nin 2021 yılı
içerisinde Cimpor Portekiz’e devri planlanmıştır. Cimpor
Cameroun SA şirketinin Kamerun Kribi yatırımı ile OYAK
Çimento Batı Afrika’daki 2’nci tesisine 100 TPH Öğütme
ve 30 TPH kapasiteli kalsine kil tesisine sahip olacaktır.
Yatırımının inşaatı devam etmektedir. Söz konusu yatırım
lokasyon itibarıyla stratejik bir konumda olup limana 2
km mesafede gelişmekte olan yeni liman kenti Kribi’de
inşaat halindedir. Kalsine kil üretimi ile maliyet avantajı da
sağlanacaktır. Yatırımın 2022 içerisinde devreye alınması
hedeflenmektedir.

Cimpor Cote D’Ivoire SARL ve
Cimpor Cameroun SA şirketleri
ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti ve
Kamerun’da çimento öğütme
ve puzolan üretimi ve satışı
yapılarak Afrika kıtasında
büyüme hedeflenmektedir.
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Sektörde
bir ilk

Sektörde bir
ilk olan kalsine
kil üretim hattı
11 Ağustos 2020
tarihinde devreye
alınmıştır.

Cimpor Cote D’Ivoire
SARL’nin 2021 yılı
içerisinde Cimpor
Portekiz’e devri
planlanmıştır.
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OYAK SELÜLOZ VE KAĞIT FABRİKALARI A.Ş.

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.
Şirketin faaliyeti kağıt ve mukavva imalatı; kağıt ve
kartondan torba ve çanta imalatı (kese kâğıdı dâhil) yapan
şirketlere iştirak etmektir. Şirketin 2 adet bağlı ortaklığı
bulunmaktadır. Alt şirketi OYKA, Türkiye’de selüloz ve
selülozdan kraft kağıt üretimini entegre olarak yapan tek
kuruluştur. Başta ambalaj sektörü olmak üzere, oluklu
mukavva ve torba üreticilerine yönelik kraft, kraftliner,
klupak tipi kağıt üretimi yapmaktadır. Aynı zamanda
çimento, kireç, alçı, kimya, madencilik, yapı ürünleri ve
gıda gibi sektörlere Türkiye’nin en modern torba üretim
fabrikasında kraft torba üretimi yapılmaktadır.
21 MWe kurulu gücündeki OYKA Enerji Biyokütle
Santralinin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yatırımı
tamamlanmış ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında
elektrik üretim lisansı alınmıştır. OYKA Enerji Biyokütle
Santrali Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun
duyurusu ile 1 Ocak 2020 tarihinden başlamak üzere
Nihai Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) listesine dâhil
edilmiştir.

Başta ambalaj sektörü olmak
üzere, oluklu mukavva ve torba
üreticilerine yönelik kraft,
kraftliner, klupak tipi kağıt üretimi
yapmaktadır.
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ÇİMENTO BETON KAĞIT ŞİRKETLERİ

OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

OYKA 2020 yılında
da gerçekleştirdiği
yatırımlarla
büyümeye emin
adımlarla devam
etmiştir.

OYKA Türkiye’de selüloz ve
selülozdan kraft kağıt üretimini
entegre olarak gerçekleştiren
tek kuruluştur.

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 2020 yılında da gerçekleştirdiği yatırımlarla
büyümeye emin adımlarla devam etmiştir.
Bir önceki yıla göre kağıt ihracat miktarı %17,3, torba
ihracat miktarı %11,9 artmıştır.
2019 yılında başlanan Biyokütle Kabuk Kazanı Revizyonu
yatırımı ile 2020 yılında başlanan Yongalama Kabuk
Eleme Sistemi, Kömür Stokholü, Kömür Kazanı Baca
Gazı Analiz Cihaz Sistemi, Kömür Briketleme Makinası
ve 4’üncü Yıkama Eleği yatırımları devam etmektedir.
21 MWe kurulu gücünde OYKA Enerji Biyokütle
Santrali’nin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yatırımı
tamamlanmış ve YEKDEM kapsamında elektrik üretim
lisansı alınmıştır. Santralin geçici kabulü Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 27 Haziran 2019
tarihinde yapılarak yasal olarak işletmeye girmiştir.
OYKA Enerji Biyokütle Santrali, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumunun duyurusu ile 1 Ocak 2020
tarihinden başlamak üzere Nihai YEK listesine alınmış
ve 1 Ocak 2020 itibarıyla elektrik satışı yapılmaya
başlanmıştır.
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%17,3

OYKA’nın bir önceki
yıla göre kağıt
ihracat miktarı
%17,3, torba ihracat
miktarı %11,9
artmıştır.

Biyokütle Kabuk ve Biyokütle Siyah Likör Kazanlarının
buhar üretiminin elektrik üretimi için kullanılacak
olmasından dolayı kağıt üretimi için ihtiyaç duyulan
buharı üretmek amacı ile buhar kazanı yatırımı yapılmıştır.
Ayrıca, Şirket’in Çaycuma tesislerinde makina ve teçhizat
yatırımları kapsamında da Biyokütle Kabuk Kazanı
Revizyonu Yatırımı gerçekleştirilmiştir.

Bağlı Ortaklıkları
• OYKA Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Kalite Yönetim
Sistemi
ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000
ISO 50001
OHSAS 18001

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.

OYKA; çimento, kireç, alçı, kimya, madencilik, yapı ürünleri
ve gıda başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında imalat
sektörlerine ürün tedarik etmektedir.
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OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

OTOMOTİV LOJİSTİK ŞİRKETLERİ
Otomotiv Lojistik
Şirketleri 2020 yılında
Türkiye toplam
otomobil üretiminden
%36,1 oranında pay
alarak liderliğini
sürdürmüştür.

OYAK Otomotiv Lojistik Şirketleri, 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 OYAK
Otomotiv Sektörü, 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.
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Lojistikte Öncü ve Yenilikçi Marka

Bir Bakışta Otomotiv Lojistik Şirketleri

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.

• 2020 yılında Türkiye toplam otomobil üretiminden
%36,1 oranında pay alarak liderliğini sürdürmüştür.

Türkiye otomotiv
sektöründen aldığı payı
her yıl artırmayı başaran
OYAK Otomotiv Sektörü,
otomobil üretim ve
ihracatında ilk sırada yer
almaktadır.

• Türkiye otomotiv pazarında gerçekleştirdiği toplam
132.334 adet araç satışı ve %17,1 pazar payı ile ikinci
konumda bulunmaktadır.
• Renault markası ile ulaştığı 98.900 adet binek aracı
satışı ile pazardan %16,2 oranında pay alarak 21’inci
kez binek otomobil pazarı liderliğini elde etmiştir.
• Gerçekleştirdiği 211.954 adetlik ihracat ile Türkiye
otomobil ihracatında 1’inci, genel araç ihracatında ise
2’nci sırada yer almıştır

1’inci

Otomotiv Lojistik
Şirketleri
Türkiye otomobil
ihracatında
1’inci, genel araç
ihracatında ise
2’nci sırada yer
almıştır.

OMSAN Lojistik,
lojistik sektöründe
öncü ve yenilikçi
şirketlerden biri
olarak faaliyet
göstermektedir.

Renault markası ile ulaştığı 98.900 adet binek aracı satışı
ile pazardan %16,2 oranında pay alarak 21’inci kez binek
otomobil pazarı liderliğini elde etmiştir.
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OTOMOTİV LOJİSTİK ŞİRKETLERİ

OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.

OYAK Renault’un
üretim ve ihracat
performansı
liderliğinin arkasında
yüksek kalite
seviyesi ve sürekliliği
yatmaktadır.

OYAK Renault, Clio modelinin
Hatchback ve Megane modelinin
Sedan versiyonları ile bu
otomobillerin motor ve mekanik
aksamlarını üretmektedir.

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’a ait olacak şekilde belirlenmiştir.
OYAK Renault, 2020 yıl sonu itibarıyla yurtiçi ve
yurtdışı pazarlara yönelik olarak Clio modelinin
Hatchback ve Megane modelinin Sedan versiyonları
ile bu otomobillerin motor ve mekanik aksamlarını
üretmektedir.
Türkiye Otomotiv Sanayiinin Lideri
Türkiye otomotiv sanayiinde 2020 yılında 855 bin adedi
binek otomobil olmak üzere toplam 1.336 bin araç
üretimi gerçekleşmiştir. OYAK Renault, 2020 yılında
yaklaşık 309 bin binek otomobil üreterek, Türkiye toplam
otomobil üretiminin %36,1 gibi yüksek bir oranını tek

başına gerçekleştirmiş ve liderliğini sürdürmüştür.
Şirket aynı zamanda yaklaşık 431 bin adet motor üretimi
gerçekleştirmiştir. Türkiye’deki en yüksek üretim
rakamına ulaşan OYAK Renault’un, dakikada 1 otomobil
üretme kapasitesi bulunmaktadır.
Otomobil İhracatının Üçte Biri
OYAK Renault, gerçekleştirdiği 212 bin adetlik ihracat ile
Türkiye otomobil ihracatından %35,5 oranında pay alarak
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)
verilerine göre en çok ihracat gerçekleştiren firmalar
sıralamasında ikinci, otomobil ihracatı içinde birinci sırada
yer almıştır.
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
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www.oyak-renault.com.tr

En yüksek
üretim

Türkiye’deki en
yüksek üretim
rakamına
ulaşan OYAK
Renault’un,
dakikada 1
otomobil üretme
kapasitesi
bulunmaktadır.

dünyadaki ilk Renault fabrikalarından biri olan OYAK
Renault, tüm dünyadaki Renault fabrikaları içinde ürettiği
modellerin, çalışanlarının, imalatçılarının ve yönetim
sisteminin kalitesi bakımından en üst sıralarda yer
almaktadır.

İSO 500’de
4’üncü
İSO 500 listesinde ise
üretimden satışlar
kriterine göre 4’üncü

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,
2019 yılı İSO 500 listesinde ise üretimden satışlar
kriterine göre 4’üncü sırada yer almıştır.

OYAK Renault üretim tesisleri Renault Grubu’nun Batı
Avrupa dışında en yüksek kapasitesine sahip üretim
tesislerinden biridir.
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MAİS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.

Türkiye’nin en çok
satılan modelleri
sıralamasında, ilk
üç model arasında
OYAK Renault
Fabrikası’nda üretilen
Renault modelleri yer
almaktadır.

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

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.
2020 Yılında da Otomobil Pazar Lideri
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılında
geçtiğimiz yıla oranla %61 büyümüş ve toplam satış

hacmi 772.788 adet olmuştur. 2020 yılında otomobil
satışları önceki yıla göre %58 artarak 610.109 adet olarak
gerçekleşirken; hafif ticari araç satışları ise %77 oranında
artarak 162.679 adede ulaşmıştır.
2020 yılında satışları 124.810 adet otomobil ve 7.524
adet hafif ticari araç olmak üzere toplam 132.334
adede ulaşan MAİS, gerçekleştirdiği satış adetleri
ile %17,1 pazar payı yakalamış ve 2020 yılını binek
otomobil pazarında lider, toplam pazarda ise ikinci olarak
tamamlamıştır.
Aralıksız 21 Yıldır Türkiye’nin En Popüler Binek
Markası
2020 yılında 98.900 adet binek aracı satışı gerçekleştiren
Renault, pazardan aldığı %16,2 oranındaki pay ile art
arda 21 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 46.192 adet ile
ikinci sırada yer alırken, Megane Sedan 39.917 adet ile
üçüncü sıradadır.
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Yeni Clio “Benzersiz Clio” kampanyası ile entegre
kampanyalar dalında 1 adet Felis ödülü almıştır..
Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Alanında Önemli
Başarılar
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 23’üncü
Tüketici Ödülleri kapsamında Renault markası ile MAİS
“Tüketicinin Memnuniyeti İlke Edinen Firma” ödülüne
layık görülmüştür.
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İnovatif

MAİS, 2020
yılında Türkiye’de
gerçekleştirdiği
inovatif çalışmaları
ile birçok ödüle
layık görülmüştür.

Diğer yandan, 2020 yılında Renault Fransa tarafından
yapılan, Müşteri Memnuniyeti sağlamaya yönelik marka
standartlarının uygulanması alanındaki denetimlerde,
tüm dünyadaki Grup Renault ülkeleri içinde ülkemiz
en iyi 4’üncü ülke olmuştur. Renault Diyalog İletişim
Merkezi ise Renault Dünyasında en iyi İletişim Merkezi
seçilmiştir.

Dacia Pazarda İlk 10 Arasında
2020 yılında toplam 30.800 araç satışına ulaşan Dacia
markası, pazarda %4 paya ulaşmıştır. Dacia Duster,
Türkiye’nin en çok satan modelleri arasında, 17.402 adet
ile yedinci sırada yer almaktadır.

2021 yılında da yeni ürünleri ile performansını güçlü
bir şekilde devam ettirmeyi hedefleyen MAİS; yılın ilk
çeyreğinde kendi segmentlerinin en güçlü modelleri
arasında yer alan, yeni yüzüyle Megane Sedan’ı ve
tamamen yenilenen Sandero’yu pazara sunmuştur. Yıl
içerisinde, B-Sedan segmentinde zirvedeki konumu
korumak amacıyla yepyeni dizaynıyla Taliant; minivan
segmentinin yeni üyesi Express; C-SUV segmentinin
lideri Duster, yeni yüzü ile müşterilerle buluşturulacaktır.

Kalite Yönetim
Sistemi
ISO 9001
ISO 27001
ISO 10002

2020’de Yeni Ödüller
MAİS, 2020 yılında Türkiye’de gerçekleştirdiği inovatif
çalışmaları ile birçok ödüle layık görülmüştür.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)’nin düzenlemiş
olduğu 2020 yılı Satış ve İletişim Ödülleri’nde Renault,
yılın en çok satılan otomobil markası olmuştur. Ayrıca
2020 yılında “Yılın Gazete Uygulaması” ve “Yılın Entegre
İletişim Uygulaması” ödüllerini almıştır.
Yeni Renault Clio, Otomotiv Gazetecileri Derneği
tarafından beşincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın
Otomobili” yarışmasında birinciliği elde etmiştir.
Dacia Eco-G “Daha Çok Git” kampanyası ile 1 adet Effie
ödülü,

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.
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ORFİN FİNANSMAN A.Ş.

ORFİN Finansman
A.Ş.’nin yaşayan
kredi bakiyesi
ise 2020 sonu
itibarıyla 3,86 milyar
TL seviyesinde
gerçekleşmiştir.

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.
2020 yıl sonu itibarıyla finansman şirketlerinin aktiflerinin
büyük bir kısmını oluşturan toplam yaşayan taşıt
kredisi bakiyesi geçen yılın aynı dönemine göre %46
artarak 28,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Şirket yaşayan kredi bakiyesi ise 2020 sonu itibarıyla
3,86 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş ve finansman
şirketleri toplam yaşayan taşıt kredisi bakiyesinin yaklaşık
%13,6’sını oluşturarak, geçen yılın aynı dönemi ile
karşılaştırıldığında, sektördeki payını %30’un üzerinde
arttırmıştır.
2020 itibarıyla; Şirketin (varlık satışı söz konusu
olmaksızın) kanuni takipteki krediler (NPL) oranı %1,15
seviyesindedir. Bu oran mevduat bankalarının taşıt
kredilerindeki %2,91 seviyesi dikkate alındığında
%39,5’ine isabet etmektedir. 2020 sonu itibarıyla
finansman şirketlerinin takipteki taşıt kredileri oranı
%3,14’tür.
Şirket, Renault ve Dacia Şebekesinin bireysel ve
kurumsal müşterilerine yeni ve ikinci el standart taşıt
kredilerin yanı sıra ihtiyaç odaklı yenilikçi, avantajlı kredi
kampanyaları, yetkili satıcılarının geri alım garantisi
ile desteklediği Renault Plan ve Dacia Plan kredi
programlarını da sunmaktadır.
Dönem itibarıyla kredi hizmetlerinin yanı sıra bireysel
müşterilerine yönelik kredi koruma, uzatılmış garanti
sigortası ve kurumlara özel kredi koruma sigorta ürünleri
ile yeni ve ikinci el araçlar için araç değer koruma
sigortası sunmaktadır.

ORFİN Finansman A.Ş. Renault
ve Dacia Şebekesinin bireysel ve
kurumsal müşterilerine yeni ve
ikinci el standart taşıt kredileri
sunmaktadır.
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3,86

milyar TL

ORFİN’in yaşayan
kredi bakiyesi 2020
sonu itibarıyla
3,86 milyar TL
gerçekleşmiştir.

Şirket, ihtiyaç odaklı
yenilikçi, avantajlı
kredi kampanyaları,
yetkili satıcılarının
geri alım garantisi ile
desteklediği Renault
Plan ve Dacia Plan
kredi programlarını
da sunmaktadır.
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ORF KİRALAMA PAZARLAMA VE PAZARLAMA
DANIŞMANLIĞI A.Ş.
“Uzun Süreli
Kiralama”
sektöründeki
payının artırılmasını
amaçlayan Şirket
2020 faaliyet yılı
içerisinde 294 adet
kiralama işlemi
yapmıştır.

ORF, Renault Filo Kiralama
markası ile kurumsal firmaların
araç kiralama işlemlerine
aracılık etmektedir.

OYAK, 2009 yılında RCI Banque tarafından kurulan
RCI Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’ye
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, elektrikli araçların pillerinin kiralanması, Maxxi
Bakım markası ile Renault ve Dacia markalı araçlara
bakım paketi satışı da gerçekleştirmektedir. 2020
Faaliyet yılı sonunda, 206 adeti Fluence ZE ve 35 adeti
ZOE olmak üzere toplamda 241 adet Elektrikli Araç Pili
Kiralama sözleşmesi bulunmaktadır.

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. Bu faaliyet kapsamında Renault
ve Dacia marka araçların “Uzun Süreli Kiralama”
sektöründeki payının artırılması amaçlanmaktadır. Söz
konusu faaliyet kapsamında 2020 faaliyet yılı içerisinde
294 adet kiralama işlemi yapılmıştır.

ORF, Renault ağında satılan Yeni ve 2’nci El Araçlara
Uzatılmış Garanti ürününe yönelik BNP Sigorta A.Ş.’ye
pazarlama danışmanlığı hizmeti vermektedir. Söz konusu
faaliyet kapsamında 2020 faaliyet yılı içerisinde 4.476
adet Toplam Uzatılmış Garanti işlemi yapılmıştır.

Otokoç ile 26 Kasım 2020 tarihinde işbirliği sözleşmesi
imzalanmış ve bu işbirliği ile de kiralama faaliyetlerinin
gerçekleştirilebilmesi için altyapı ve sistem hazırlıkları
tamamlanmıştır.

Yeni ve 2’nci el Renault ve Dacia araçlar için “marka
kasko” ürününün sunulmasına yönelik Şirketimiz, Willis
Towers Watson, OYAK Grup Sigorta ve Reasürans
Brokerliği A.Ş. MAPFRE Sigorta A.Ş ve MAİS
Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. arasında işbirliği
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4.476
2020 faaliyet yılı
içerisinde 4.476
adet Toplam
Uzatılmış Garanti
işlemi yapılmıştır.

gerçekleştirilmiş olup, işbirliği kapsamında Şirket Willis
Towers Watson’a danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Marka kasko ürününde gerçekleştirilen işbirliğine 2019
yılında HDI Sigorta A.Ş.’nin dâhil olmasının ardından,
30 Eylül 2020 tarihinde imzalanan sözleşme ile Axa
Sigorta da bu işbirliğine dâhil olmuştur.
2019 yılında başlayan ve 2020 devam eden araç kiralama
sektöründe yaşanan olumsuzlukların kiralama ve bakım
sözleşmelerinin durmasına yol açmasıyla Markalı Kasko
işlemlerine ağırlık veren ORF, 2020 yılında, 27.478
adedin üzerinde poliçe üretimi gerçekleştirmiştir.

ORF, 2020 yılında, 27.478 adedin üzerinde
poliçe üretimi gerçekleştirmiştir.
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OMSAN LOJİSTİK A.Ş.

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

OMSAN Lojistik, farklı
sektörlerden öncü firmalara
müşteri odaklı, entegre, dijital
ve çevreci lojistik hizmetleri
uzman insan kaynağı kadrosuyla
sunmaktadır.

OMSAN Lojistik A.Ş., 1978 yılında otomotiv yan
sanayiinde faaliyet göstermek üzere bir OYAK 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.
Entegre, Dijital, Çevreci Çözüm Ortağı
OMSAN Lojistik, otomotiv, enerji, demir çelik,
çimento, hazır beton, kimya, zirai tarım, perakende,
telekomünikasyon ve hızlı tüketim sektörleri başta olmak
üzere farklı sektörlerden öncü firmalara müşteri odaklı,
entegre, dijital ve çevreci lojistik hizmetleri uzman insan
kaynağı kadrosuyla sunmaktadır.
OMSAN, lojistik hizmetler kapsamında uluslararası
ve yurtiçi faaliyetlerde kullandığı özmal ve tedarikçi

altyapısından oluşan karayolu ve demiryolu filosu, iki
özmal gemisi, depolama alanları, araç lojistik merkezleri
ile karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu taşımacılığı,
gümrüklü ve serbest depolama faaliyetlerini entegre
şekilde gerçekleştiren, sektörünün köklü, önde gelen
markalarından biridir.
Yurtdışında Fransa, Romanya ve Fas’ta şirketleri,
yurtiçinde Marmara, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve
Karadeniz Bölge Müdürlükleriyle teknolojik altyapısı,
operasyonel gücü ve 43 yıllık tecrübesi ile geniş bir
coğrafyada müşterilerinin ihtiyaç duyduğu hizmetleri
çözüm ortağı misyonu ile karşılamaktadır.
Ödüller ve Başarılar
OMSAN’ın lojistik operasyonlarındaki başarısının yanında,
çevreye ve topluma karşı sergilediği duyarlı yaklaşım her
yıl ödüllerle tescil edilmektedir.
Lojistik sektörünün önde gelen programlarından Atlas
Ödülleri’nde “Uluslararası Lojistik İşletmecileri” ödülüne
layık görülmüştür.
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İNTERNET ADRESİ
www.omsan.com

Romanya’dan hareket eden 550 metre uzunluğundaki
oto taşıma treniyle 200 adetten fazla otomobili İzmit
Köseköy’e taşıyan OMSAN, 60 metre derinliği ile raylı
sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma
tüp tüneline sahip olan Marmaray’dan geçiş yaparak,
dünyada denizin altından bu derinlikte otomobil taşıyan
ilk şirket unvanının sahibi olmuştur.
Bağlı Ortaklıkları
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İlk

OMSAN Lojistik
Türkiye’de
demiryolu
taşımacılığında
özel sektörün ilk
tren işletmecisidir.

• OMSAN Havacılık A.Ş.
• OMSAN Denizcilik A.Ş.
• OMSAN Logistique SARL
• OMSAN Logistica SRL
• OMSAN Logistique Maroc SARL
• OMSAN Warehousing Maroc SARL
• OMSAN Lojistik OOO
• OMSAN Lojistik Kazakhstan TOO

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.
İşe alım sayısı, adaylara özel cevaplama gibi kriterlere
göre kariyer.net tarafından yapılan değerlendirmelere
göre verilen ‘İnsana Saygı Ödülü’ne son sekiz yıldır layık
görülmektedir.
Türkiye’de demir yolu taşımacılığının serbestleşmesi
sürecinin en büyük destekçilerinden biri olarak ‘Özel
Sektörün İlk Tren İşletmecisi’ unvanıyla demiryolu ile
cevher taşımaları gerçekleştirmektedir.
Marmaray’dan Kıtalararası Otomobil Taşıyan İlk
Şirket
Türkiye’de demiryolu taşımacılığında özel sektörün
ilk tren işletmecisi olan OMSAN Lojistik, Marmaray
üzerinden Avrupa’dan Asya’ya ilk otomobil taşımacılığını
gerçekleştirerek kendi alanında bir ilke imza atmıştır.

Kalite Yönetim
Sistemi
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 10002
ISO 27001
Türkiye ve
Fransa’da geçerli
Yetkilendirilmiş
Yükümlü Statüsü İzinli Gönderici (AEO)
Belgesi
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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.

OYAK Liman, kurum bünyesinde
mevcut kıyı tesislerini işletme
ve yeni liman yatırımları yapma
faaliyetlerinin yanı sıra tüm gemi
segmentlerinde acentelik hizmeti
vermektedir.

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 iki 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 2020 yılında mevcut liman
tesisleri ile toplam 23 milyon metrik ton yük elleçlenmiş
ve Şirket, ürün segmenti olan “Genel Kargo ve Katı
Dökme Yük” klasmanında Türkiye genelinde %11 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.
2019 yılı Ağustos ayı itibarıyla yurt dışında gemi acentelik
hizmeti vermeye başlayan OYAK Liman, 2020 yılı
süresince Romanya limanlarına uğrak yapan 48 adet
gemiye acentelik hizmeti sağlamıştır.
2020 yılında 100 adet gemiye boğaz geçiş acenteliği
hizmeti veren OYAK Liman, geçen yıla kıyasla ilgili
operasyonlarda %28 artış göstermiştir. Şirket ayrıca,
2019 yılında İSKEN Sugözü Enerji Santrali’ne ham
madde getiren cape-size kömür gemilerine de acentelik
hizmetleri vermeye başlanmış olup, İSKEN’de 2020 yılı
içerisinde 20 adet gemiye acentelik hizmeti vermiştir.
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Tarihi)

100
gemi

2020 yılında 100
adet gemiye
boğaz geçiş
acenteliği hizmeti
veren OYAK
Liman, geçen
yıla kıyasla ilgili
operasyonlarda
%28 artış
göstermiştir.

2020 yılında toplam 1356 gemiye acentelik hizmeti
verilmiş olup, 2019 yılına göre gemi adedi bazında %12
artış sağlanmıştır.
Liman Yatırım Faaliyetleri

OYAK Liman, 2020 yılı
süresince Romanya
limanlarına uğrak
yapan 48 adet gemiye
acentelik hizmeti
sağlamıştır.

OYAK Liman; Körfez bölgesinde gerçekleştirdiği Ro-Ro
liman yatırıma ilaveten, başta İskenderun Bölgesi’nde
gerçekleştirilmesi planlanan Güney Konteyner Limanı
ve Lojistik Merkezi olmak üzere yeni yatırım projeleri
için iş geliştirme faaliyetlerini aralıksız bir şekilde devam
ettirmektedir.
Bağlı Ortaklıkları
• OYAK NYK Ro-Ro Liman İşletmeleri A.Ş.

Şirket, ürün segmenti olan “Genel Kargo ve Katı Dökme
Yük” klasmanında Türkiye genelinde %11 pazar payına
ulaşmıştır.
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OYAK NYK RO-RO LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.

OYAK’ın
otomotiv
odaklı
Ro‑Ro
Limanı

Ülkemiz otomotiv
sektörü için
önemli bir yatırım
projesi olan
Port Yarımca’da
2021 yılı Nisan
ayında ithal araç
tahliyesi yapılarak
proje hayata
geçirilmiştir.
Uluslararası
standartlarda
hizmet verecek
olan otomotiv
odaklı Ro-Ro
Limanı, küresel
otomotiv
lojistiğinin yeni
merkezi olmaya
hazırlanmaktadır.

OYAK NYK Ro-Ro Liman İşletmeleri A.Ş. Port Yarımca
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.
Ülkemizin otomotiv sektörü için önemli bir yatırım projesi
olan Port Yarımca’da 2021 yılı Nisan ayında ilk deneme
gemisinin yanaşmasıyla Romanya’dan gelen ithal
araçların tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Liman projesinin,
uluslararası otomotiv lojistiğinin rotasını değiştirecek bir
merkez konumuna gelmesi beklenmektedir.
Yıllık 780.000 adet araç elleçleme kapasitesine sahip
“otomotiv odaklı ihtisas limanı” proje 540 metre rıhtım
uzunluğu ile aynı anda 2 adet 8.000 CEU kapasiteli RoRo gemilerine liman hizmetleri verecektir. Ülkemizde
Ro-Ro hizmetleri veren limanlar temel alındığı zaman,
Port Yarımca %100 otomotive odaklı ve global Ro-Ro
Operatör ortağı olan ilk proje olacaktır.

Port Yarımca, Japon NYK Grubu
ile ortaklaşa gerçekleştirilen bir
Ro-Ro Limanı yatırımıdır.
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İlk proje

Port Yarımca %100
otomotive odaklı
ve global Ro-Ro
Operatör ortağı
olan ilk proje
olacaktır.

Port Yarımca
Yıllık 780.000 adet
araç elleçleme
kapasitesine sahip
“otomotiv odaklı
ihtisas limanı”
projesidir.
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OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

FİNANS ŞİRKETLERİ

OYAK Markasının Verdiği Güven
Adı, güven, kalite ve itibar ile özdeşleşen OYAK Finans
Şirketleri; 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.
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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 Finans Şirketleri:
• Bankacılık alanında; Almanya’da bireysel ve kurumsal
müşterilerine bankacılık,
• Sermaye piyasalarında; Türkiye’nin 11 ilinde 13
şubesiyle 160 bini geçen 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.

OYAK Finansal Hizmetler
Grubu’nun adı; güven,
kalite ve itibar ile özdeştir.

Grup, güçlü itibarı, uzman kadrosu ve sunduğu yenilikçi
çözümler ile sektörde fark yaratmaya devam etmektedir.
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FİNANS ŞİRKETLERİ

OYAK ANKER BANK GMBH

OYAK Anker Bank
GmbH, 2020 yılında
ilk defa ticaret
finansmanı hizmeti
(Trade Finance) ve
Finansal Kurumlar
alanında çalışmalara
başlamıştır.

Alman Bankalar Birliği Üyesi
olan OYAK Anker Bank GmbH,
kurumsal ve bireysel bankacılık
alanında faaliyet göstermektedir.

1958 yılında kurulan Anker Bank, 1996 yılında OYAK
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 OYAK Grup
Şirketi olmuştur.

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

Alman Bankalar Birliği Üyesi olan OYAK Anker Bank
GmbH, kurumsal ve bireysel bankacılık alanında faaliyet
göstermektedir. Banka, şubesiz bankacılık yapmakta,
yerel ve uluslararası müşterilerine doğrudan bankacılık
hizmeti vermektedir.

Banka’nın Alman Bankalar Birliği’ne bağlı Alman Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu’na üye olup kişi başı 19 milyon
Euro’ya kadar tüm müşteri mevduatları koruma
altındadır.
Bireysel bankacılık alanından hızla dijital bankacılığa
yönelen OYAK Anker Bank GmbH, bireysel bankacılıkta
müşterilerine geniş bir kredi ve mevduat portföyü
sunmaktadır.
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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
ticaret finansmanı hizmeti (Trade Finance), ödeme
işlemleri ve sendikasyon kredi işlemleri alanlarında
faaliyet sunmaktadır.
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Ödüllerle Tescillenen Başarılı Faaliyetler
Banka, 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.
Bağlı Ortaklıkları
• Verrechnungsstelle für Gewerbliche Wirtschaft
GmbH (VfG GmbH)

Sinerji

Banka, OYAK
Şirketlerinin
finansman
işlemlerine ve
nakit yönetimine
katkıda bulunarak
OYAK içi sinerji
yaratılmasını da
sağlamaktadır.

Ayrıca Banka, OYAK Şirketlerinin finansman işlemlerine
ve nakit yönetimine katkıda bulunarak OYAK içi sinerji
yaratılmasını da sağlamaktadır.
2020 Yılı Faaliyetleri
Geçen sene ilk defa ticaret finansmanı hizmeti (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 2020 yılında
da devam etmektedir. Avrupa bankaları ile kurduğu
muhabir ilişkileri aracılığı ile akreditif alanında iskonto
işlemleri yapmakta ve bu konularda da OYAK Şirketleri ile
işbirlikleri yaparak sinerji yaratmaktadır.
2019 yılında ürün portföyüne dâhil edilen uluslararası
ticaretin finansmanı işlemleriyle bugüne kadar
498 milyon Euro tutarındaki işleme finansman
sağlanmıştır.

OYAK Anker Bank
GmbH bireysel
bankacılık
alanından hızla
dijital bankacılığa
yönelmiştir.

Banka, şubesiz bankacılık yapmakta, yerel ve uluslararası
müşterilerine doğrudan bankacılık hizmeti vermektedir.

102
OYAK 2020
FAALİYET RAPORU

FİNANS ŞİRKETLERİ

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SPK tarafından
“Geniş Yetkili Aracı
Kurum” olarak
yetkilendirilen OYAK
Yatırım, sektörün
öncü kuruluşlarından
biri olarak
konumlanmaktadır.

OYAK Yatırım, faaliyet gösterdiği
sermaye piyasalarında
hem kurumsal hem bireysel
müşterilere hizmet vermektedir.

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 160 bini geçen bireysel/kurumsal yerli/yabancı
müşterilerine sermaye piyasası araçlarının alım-satımına
aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık, varlık
yönetimi, araştırma ve yatırım danışmanlığı hizmetleri
sunmaktadır.
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, 2020 yılında Borsa İstanbul’da
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pazar payı ile 19’uncu sırada, Vadeli İşlem ve Opsiyon
Piyasası (VİOP)’nda ise 53,4 milyar TL (bir önceki yıla
göre %136 artış) hacim ve %0,93 pazar payı ile 24’üncü
sırada tamamlamıştır. Şirket, 2020 yılında 62 adet Özel
Sektör Tahvil ve Bono (ÖST) ihracına liderlik yaparak
banka aracı kurumu olmayan ihraççılar arasında ÖST
ihraç büyüklüğünde birinci sırada yer almıştır. 2020
yılında son 2,5 yılın en büyük halka arzı Şirket tarafından
gerçekleştirilmiştir.
OYAK Yatırım, 2020 yılında tarihinde TSPB tarafından
düzenlenen ödül töreninde, 2019 yılı Kira Sertifikası İhraç
ve Satış Lideri dalında 1’inciliğe layık görülmüştür.

2,5 yılın
en büyük
halka arzı

2020 yılında
son 2,5 yılın en
büyük halka arzı
Şirket tarafından
gerçekleştirilmiştir.

Kredi Notunda Yukarı Yönlü Revize
2020 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.
Bağlı Ortaklıkları
• OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.
işlem gören çok sayıda 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 2020 yılında da sürdürmüştür.

• OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
• OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

OYAK Yatırım,
Türkiye’nin 11 iline
yayılmış 13 şubesiyle,
sayıları 160 bini
geçen bireysel/
kurumsal yerli/
yabancı müşterilerine
hizmet sunmaktadır.

2020 Yılı Faaliyetleri
2017 yılında Türkiye Finans Katılım Bankası, Fibabanka,
Creditwest Bank ve Albank ile emir iletimine aracılık
projesi kapsamında başlayan iş birliği 2020 yılında artarak
devam etmiştir. Buna ek olarak Albaraka Türk ile emir
iletimine aracılık işlemlerine de başlanmıştır.
OYAK Yatırım, Pay Piyasası işlem hacminde 2020 yılını
249 milyar TL (bir önceki yıla göre %324 artış) ve %1,89

Şirket, 2020 yılında banka aracı kurumu olmayan ihraççılar
arasında ÖST ihraç büyüklüğünde birinci sırada yer
almıştır.
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OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2006 yılında kurulmuştur.
Şirketin kuruluş amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar
çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal
ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize
piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler
portföyü işletmektir. Kanun uyarınca Şirket, Sermaye
Piyasası Kurulu’ndan ortaklık portföyünü oluşturmak,
yönetmek ve gerektiğinde portföyde değişiklik yapmak
için yetki belgesi almıştır.

KURULUŞ YILI

2006

Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklık, 50 milyon TL
kayıtlı ve 20 milyon TL ödenmiş sermaye ile Nisan
2007 tarihinde halka arz edilmiş olup, 4 Mayıs 2007
tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da OYAYO kodu ile
işlem görmektedir. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
sektöründe faaliyet gösteren 9 şirketten biri olan OYAK
Yatırım Ortaklığı, risk yönetimi ilkesi çerçevesinde
ortaklık portföyünü istikrarlı olarak büyütmeye devam
etmeyi hedeflemektedir.

OYAK’IN İŞTİRAK
TARİHİ

2006
OYAK’IN PAYI(1)

%47,29

(2)

(1)
OYAK’ın payı, Şirket’in KAP
künyesindeki OYAK/OYAK Grup
Şirketi’nin sermayedeki payı
olarak verilmiştir.
(2)
Oy hakkı %86,39’dur.
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SPK ve ilgili mevzuat
hükümlerine
uygun olarak
sermaye piyasası
faaliyetlerinde
bulunmak
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Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklıkları sektöründe
faaliyet gösteren 9 şirketten
biri olan OYAK Yatırım
Ortaklığı, risk yönetimi
ilkesi çerçevesinde ortaklık
portföyünü istikrarlı olarak
büyütmeye devam etmeyi
hedeflemektedir.
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OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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, 2020 yıl sonu itibarıyla, gayrimenkul ve girişim
sermayesi yatırım fonlarının da dâhil olduğu toplam
18 adet yatırım fonu yönetimi gerçekleştirmektedir.

Bununla birlikte, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile Aegon
Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin kurucusu olduğu 11 adet
emeklilik fonunun yönetimi de OYAK Portföy tarafından
gerçekleştirilmektedir. Şirket yönetimi altında bulunan
toplam portföy büyüklüğü, 2020 yılında yıllık bazda %269
artış göstererek 3,82 milyar TL’ye ulaşırken, katılımcı
sayısında da artış kaydedilmiştir.

KURULUŞ YILI

2013

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.

OYAK Portföy,
müşterilerine geniş
bir yelpazede finansal
hizmetler sunmaktadır.

OYAK’IN İŞTİRAK
TARİHİ

2013
OYAK’IN PAYI

%100
FAALİYET KONUSU
SPK ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun
olarak sermaye
piyasası faaliyetlerinde
bulunmak
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OYAK GRUP SİGORTA VE REASÜRANS
BROKERLİĞİ A.Ş.
OYAK Grup Sigorta,
Nisan 2020 itibarıyla
dünyanın en köklü
ve lider sigorta ve
reasürans piyasası
Lloyd’s’da yetkili
broker olarak iş
yapma lisansını
almıştır.

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans
Brokerliği A.Ş., münhasıran
sigorta ve reasürans brokerliği
faaliyetlerinde bulunmaktadır.

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, kuruluş tarihinden bugüne kısa bir sürede prim
hacmini 1 milyar TL’nin üzerine çıkararak birçok rakibini
geride bırakmış ve sektörde ilk 5 içerisinde yerini almıştır.
OYAK Grup Sigorta, yerel ve küresel piyasa dinamiklerine
hakim konusunda uzman personeli ile OYAK Grubu
Şirketlerine, üyelerine ve çalışanlarına yönelik özel
sigorta çözümleri tasarlayarak onların ana hedeflerine
ulaşmalarına katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte OYAK
Grubu Şirketleri dışındaki müşterilerinin de sigorta alım
süreçlerinde yer alarak sigorta piyasasındaki yerini
kuvvetlendirmektedir.

Türkiye’de 33 sigorta şirketi ile işbirliği 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, OYAK dışı müşterilerine de benzer şekilde
sigorta ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Global Piyasalarda OYAK Grup Sigorta Markası
Lloyds Lisansı
OYAK Grup Sigorta, Nisan 2020 itibarıyla dünyanın en
köklü ve lider sigorta ve reasürans piyasası Lloyd’s’da
yetkili broker olarak iş yapma lisansını almıştır. Bugüne
kadar global piyasalarda faaliyet gösteren 300 bine yakın
broker arasından yalnızca 335 brokerin Lloyd’s lisansı
bulunmakta olup OYAK Grup Sigorta, aldığı lisans ile
İngiliz devi Lloyd’s un kriterlerini karşılayarak bu güçlü
kurumun nadiren kabul ettiği brokerler arasına girmiştir.
Bu vesileyle, marka değerini ve global piyasalarda yerini
güçlendirmiştir.
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OYAK Grup Sigorta, gerek grup içi gerek grup dışı
sigortalı ve/ya sigortalı adaylarına Risk ve Hasar Yönetimi
konusunda spesifik danışmanlık hizmeti vermektedir.
OYAK Grup Sigorta Hasar Danışmanlığı kapsamında,
sigortalının poliçesi OYAK Grup Sigorta aracılığı ile
düzenlenmiş olsun olmasın, tüm sigortalıların hizmetine
sunmayı hedeflemektedir.
OYAK Grup Sigorta yerel piyasadaki gücü ve küresel
ağını entegre ederek gerek Türkiye sigorta piyasası
gerek yurt dışı teminatlı poliçelerin hasar süreçlerinin
yönetilmesinde etkin rol oynamaktadır.

OYAK 2020
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33

şirket

OYAK Grup Sigorta
Türkiye’de 33
sigorta şirketi ile
işbirliği sözleşmesi
imzalamıştır.

OYAK Grup Sigorta Risk Danışmanlığı ile günümüz
işletmelerine uygulanabilir bir risk yönetimi çerçevesinde,
sigortaya devredilebilen ve devredilemeyen risklerin,
İşletmelerin stratejileri doğrultusunda yönetimini
desteklemek için geniş bir yelpazede kurumsal risk
yönetimi hizmetleri sunulmaktadır.
Yangın, Patlama, Doğal Afet kaynaklı Sabit Kıymet
Riskleri, Deprem Portföy Analizi, İş Durması ve Kâr
Kaybı Riskleri, Siber Riskler, Ürün Güvenliği ve Geri
Çağırma Riskleri ve diğer risklerin değerlendirmesi risk
danışmanlığı hizmetinin kapsamını teşkil etmektedir.
Başta Lloyd’s üye sendikaları, Avrupa, Uzak Doğu ve
Orta Doğu sigorta piyasaları olmak üzere küresel Sigorta
ve Reasürans pazarının önde gelen şirketleri ile iş birliği
müzakereleri OYAK Grup Sigorta tarafından bizzat
yürütülmektedir. Bugüne kadar 30’dan fazla reasürans
şirketi ile işbirliği sözleşmeleri imzalanmıştır.

Şirket bugüne
kadar 30’dan fazla
reasürans şirketi ile
işbirliği sözleşmeleri
imzalamıştır.

WBN Üyeliği
OYAK Grup Sigorta; bağımsız Sigorta Brokerleri ve
Çalışan Yan Haklar Danışmanlarından oluşan, uluslararası
en büyük networkü 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.
Risk ve Hasar Danışmanlığı
OYAK Grup Sigorta, OYAK Şirketlerine ve dış
müşterilerine ihtiyaç duydukları risk/hasar yönetim
prosedürlerinin oluşturulması konusunda destek
vermekte; ihtiyaç duyulan risk ve hasar yönetimi
konularında grup ziyaretlerinin yanı sıra eğitimler de
düzenlemektedir.

Şirket, kuruluş tarihinden bugüne kısa bir sürede prim
hacmini 1 milyar TL’nin üzerine çıkararak birçok rakibini
geride bırakmış ve sektörde ilk 5 içerisinde yerini almıştır.
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FİNANS ŞİRKETLERİ

OYAK GRUP SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.

OYAK Grup Sigorta,
Savunma Sanayii
sektöründe faaliyet
gösteren kurumların
menfaatine yönelik
sigorta programı
çalışmaları
yapmaktadır.

Risk Danışmanlığı hizmetinin önemli bir parçası olarak
tüm projelerde ve/ya olası ihalelerde şartnamelere
uygun sigorta çözümlerinin önerilmesi, uygun teminat
yapısının oluşturulması, olası risklerin tespiti ve transferi
dâhil etkin risk yönetimi ile sigortalılara özel hizmetler
sunulmaktadır.

Aynı zamanda, Savunma Sanayii şirketleri ile müşterek
geliştirilen Özel Projeler yürütülmektedir. Bilişim
Güvenlik ürün ve çözümleri konusunda kamu otoritesi
olan HAVELSAN firması ile son dönemde yükselişe
geçen çağımızın tehdidi Siber Riskler özelinde anlaşma
sağlanmıştır.

Savunma Sanayi ile İşbirliği ve Özel Projeler

Bu anlaşma ile bilhassa pandemi döneminde artan siber
saldırı/sızıntı risklerine karşı HAVELSAN ile müşterek
yürütülecek bir çalışma ile kurumlara siber riskleri
özelinde danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Aynı

OYAK Grup Sigorta, Savunma Sanayii sektöründe faaliyet
gösteren kurumların menfaatine yönelik sigorta programı
çalışmaları yapmaktadır.
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zamanda OYAK Grup Sigorta tarafından sigorta süreçleri
müzakere edilmektedir.
OYAK Şirketleri ile İşbirliği ve Projeler
OYAK Grup Sigorta olarak, sigortalılarımızın risklerini
uygun sigorta araçları ile çözüm yaratmanın yanı sıra,
bütünsel risk yönetimi bakış açısıyla dışardan gelebilecek
risklerin de sigortalanarak riskleri sigortalılarımız için
maksimum güvence hedeflemektedir.

OYAK Grup Sigorta, OYAK
üyelerine ve çalışanlarına
özel; OYAK Kasko-Trafik,
OYAK Konut ve OYAK
Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası ürünleri ve çeşitli
kampanyalar sunmaktadır.

Sigortalılarımızın taşeronları, iş ortakları, müşteri ve
bayileri ile yapılan sözleşmeler incelenerek, sözleşmeye
ve faaliyete en uygun sigorta çözümü oluşturulmaktadır.
OYAK şirketlerinin sahalarda hizmet veren taşeronları
için İşveren ve 3’üncü Şahıs Mali Sorumluluk programı,
spot taşımalar yapan taşeronlar için Taşıyıcı Sorumluluk
Programı, deniz acenteleri için sorumluluk programı,
Çimento Bayileri için Kefalet Sigorta programı yapılan
çalışmaların bazılarına örnek olarak verilebilir. Toplu
yapılan görüşmelerde münferit başvurulardan daha
uygun şartlar sağlamanın yanı sıra, tüm sürecin OYAK
Grup Sigorta tarafından yönetilmesi ile sigortalılarımın
operasyonel süreçlerine destek sağlanmaktadır.
Bireysel ve Affinity Projeler
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.
Tüm OYAK üyelerinin, çalışanlarının ve OYAK Grup dışı
müşterilerin sigorta ihtiyaçlarını en etkin ve en hızlı
şekilde yönetmek amacı ile kurulan çağrı merkezi etkin
ve kaliteli hizmet vermektedir.
Farklı sektörlerdeki müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile
dijital satış kanallarında etkin ve kârlılığı yüksek Affinity
programları geliştirilmiştir ve geliştirilecektir.
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.
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.

Dijital
platform

Türkiye’nin önde
gelen 19 sigorta
şirketi tarafından,
karşılaştırmalı en
uygun, en hızlı
fiyat teklifinin
verildiği dijital
bir teklif ve
satış platformu
oluşturulmuştur.

Tüm OYAK üyelerinin,
çalışanlarının ve
OYAK Grup dışı
müşterilerin sigorta
ihtiyaçlarını en etkin
ve en hızlı şekilde
yönetmek amacı ile
kurulan çağrı merkezi
etkin ve kaliteli
hizmet vermektedir.

110
OYAK 2020
FAALİYET RAPORU

OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

KİMYA ŞİRKETLERİ
OYAK Şirketleri,
PVC sanayiinin
vazgeçilmez
girdilerinin başında
gelen stabilizatör ve
diğer katkı maddeleri
üretimi konusunda
global bazda en
büyük üretici ve
pazar payı sahibidir.

Küresel Bir Oyuncu
Türkiye kimya sektöründe yarım asrı aşan deneyime
sahip olan OYAK Kimya Sektörü, küresel ölçekte
gerçekleştirdiği yatırımlarla dünya devlerini de şirketleri
arasına ekleyerek büyümeye devam etmektedir.
Dünyanın En Büyüklerinden Biri
OYAK, faaliyette bulunduğu sektörlerde sürdürülebilirlik
ve kârlılık hedefi doğrultusunda kimya sektörüne hizmet
veren şirketlerinden Akdeniz Kimya ile Chemson’u tüm

operasyonlarıyla birlikte “Akdeniz Chemson” markası
altında birleştirmiştir. Bu büyük birleşme hamlesi
ile Akdeniz Chemson Global (“AC Global”), PVC
stabilizatörleri alanında 5 kıtada faaliyet gösteren ve 110
ülkeye satış yapan dünyanın en büyük şirketi unvanına
ulaşmıştır.
OYAK Şirketleri, bünyesindeki AC Global şirketleriyle
PVC sanayiinin vazgeçilmez girdilerinin başında
gelen stabilizatör ve diğer katkı maddeleri üretimi
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konusunda global bazda en büyük üretici ve pazar payı
sahibidir. AC Global’ın ürettiği katkı maddeleri; yapı,
inşaat, elektrik-elektronik ve otomotiv gibi birçok farklı
endüstriyel alanda ortaya çıkan nihai ürünlerin imalatında
kullanılmaktadır.
2020 yılında Türkiye PVC ithalatı 597.000 metrik tondan
667.000 metrik tona ulaşarak yaklaşık %12 artmıştır.
Covid-19 pandemisi sebebiyle dünyada ve Türkiye’de
yaşanan kısıtlamalardan dolayı Nisan ve Mayıs aylarında

talepte daralma ve durgunluk gerçekleşirken, 3’üncü
ve 4’üncü çeyrek itibarıyla toparlanma sürecine girilmiş
ve bir önceki yılın üzerinde bir performansa ulaşılmıştır.
Türkiye’de özellikle 2’nci ve 3’üncü çeyrekte, azalan
kredi faizlerinden dolayı yapı ve inşaat sektörü son yılların
en parlak dönemini yaşamıştır.
Bir Bakışta Kimya Sektörü:

%12

2020 yılında
Türkiye PVC
ithalatı yaklaşık
%12 artmıştır.

• Beş kıtaya yayılmış 16 entegre tesiste endüstriyel
kimyasal ürün geliştirmekte ve üretmektedir.
• Yıllık yaklaşık 360 bin ton PVC polimer kimyasal katkı
malzemesi üretim kapasitesiyle PVC sanayiinde
dünyanın en büyük üreticileri arasında yer almaktadır.

Türkiye kimya sektöründe
yarım asrı aşan deneyime
sahip olan OYAK Kimya
Sektörü, küresel ölçekte
gerçekleştirdiği yatırımlarla
dünya devlerini de
şirketleri arasına ekleyerek
büyümeye devam
etmektedir.

• Dünya PVC stabilizatörü üretiminde lider konumdadır.
• Özellikli alümina ve alümina bazlı ürünlerin
geliştirilmesinde öncü, yıllık 615 bin tondan fazla
üretim kapasitesi ile küresel ölçekte ana tedarikçidir.
• Dünya’nın en büyük altıncı karbon siyahı üreticisi olan
Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co.
Ltd. ile kurulan ortaklık ile karbon siyahı üretim tesisi
kurma çalışmalarına başlamıştır.

Türkiye’de özellikle
2’nci ve 3’üncü
çeyrekte, azalan
kredi faizlerinden
dolayı yapı ve inşaat
sektörü son yılların
en parlak dönemini
yaşamıştır.

Kimya Sektörü beş kıtaya yayılmış 16 entegre tesiste
endüstriyel kimyasal ürün geliştirmekte ve üretmektedir.
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AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Akdeniz Chemson
Kimya’nın 2020 yıl
sonu itibarıyla toplam
kimyasal üretimi 208
bin tona ulaşmıştır.

Akdeniz Chemson Kimya,
kalsiyum/çinko ve kurşun bazlı
stabilizatör ara hammaddelerinin
birçoğunu kendi bünyesinde
üretebilen dünyadaki nadir
entegre kuruluşlar arasında yer
almaktadır.

Akdeniz Chemson 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 Şirketlerine katılmıştır.
Dünya Çapında Bir Marka
PVC stabilizatörü ve endüstriyel kimyasalların üretim
ve pazarlaması alanında dünyanın önde gelen
kuruluşlarından biri olarak yıllık 135 bin ton üretim
kapasitesiyle çalışan Akdeniz Chemson 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 Chemson Kimya’nın 2020 yıl
sonu itibarıyla toplam kimyasal üretimi 208 bin tona
ulaşmıştır.

PVC dışında farklı sektörlerde kullanılan yeni ürünleri
de üretim gamına katarak, geleceğe yönelik belirlediği
stratejik hedefler doğrultusunda hızla ilerlemekte olan
Akdeniz Chemson Kimya, 2020 yılında 44 yıllık Şirket
tarihinin üretim, satış ve ihracat tonaj rekorlarını kırmıştır.
2020 yılında 106 ülkeye ihracat yapan Akdeniz Chemson
Kimya, 2019 yılı üretimden satış kriterine göre hazırlanan
İSO 500 sıralamasında 255’inci sırada; kimya sektörü
ihracatçıları arasında ise 14’üncü sırada yer almaktadır.
Akdeniz Chemson Kimya yıllık 135 bin ton nihai ürün
üretim kapasitesine sahip olup kalsiyum/çinko ve
kurşun bazlı stabilizatör ara hammaddelerinin birçoğunu
kendi bünyesinde üretebilen sektörün dünyadaki en
entegre kuruluşudur. Şirket ayrıca, 2020 yılında Türkiye
İhracatçılar Meclisi Ege İhracatçı Birlikleri tarafından
İhracatın Yıldızları töreninde 2’ncilik ödülüne layık
görülmüştür. 2019 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu sıralamasında ise 255’inci sırada yerini almıştır.
2020 yılında tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını,
ülkelerde uygulanan farklı kısıtlamalardan dolayı her
ülkeyi farklı şekilde etkilemiştir. Bununla birlikte özellikle
kurşun bazlı ürünlerden kalsiyum çinko bazlı ürünlere
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PVC stabilizatörü
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ve pazarlaması
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www.akdenizchemson.com

tekrar devreye alınması için sökümü başlatılmıştır.
Ekipmanlar Akdeniz Chemson ekipleri nezaretinde
sökülüp, yeni yerinde montajı yapıldıktan sonra yine
Akdeniz Chemson gözetiminde devreye alınacaktır.
Mevcut işletmesine ilaveten kendi ürettiği bilgi ve
tecrübesiyle 14.000 ton/yıl kapasiteli yeni hidrotalsit
projesinin mühendislik projesi tamamlanmıştır.
İngiltere’deki üretim tesisi 31 Ekim 2019 tarihinde
kapatılmış, üretim Türkiye ve Avusturya’ya kaydırılarak
verimliliğin arttırılması hedeflenmiştir. İngiltere’de satış
ofisi faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca, 2019 yılı
Kasım ayında Çin’de yeni bir şirket kurularak üretim
tesisi yatırımına başlanılmış olup 2021’de tamamlanması
öngörülmektedir.

geçiş miktar olarak kullanım ihtiyacını azaltmış ve bu da
talebin bazı uygulamalar için bir miktar düşmesine neden
olmuştur. Ayrıca, özellikle Avrupa’da geri dönüşüm ile
bağlantılı gelişen trendin de talebin azalmasında etkisi
olmuştur.

Akdeniz Chemson marka birleşmesinden sonra ortak
Ar‑Ge ve IP Yönetimi tek çatı altında İzmir yerleşkesine
transfer edilmiştir. Bilginin tek yerde toplanıp, bütün
şirketlerde kullanılmasını temin etmek için en verimli
şekilde çalışmalar başlatılmıştır, Ar‑Ge projelerinin düzenli
bir şekilde toplanıp, yönetilmesini sağlayan Stage Gate
prosesi devreye alınmıştır. Böylece projelerin çok daha
hızlı ve verimli yapılması, kısa zamanda ticarileştirilerek
şirket gelirlerine katkısı olması amaçlanmaktadır. Ar‑Ge
Bölümü’nde farklı partnerlerle iş birliği yapılırken OYAK
Şirketleriyle daha fazla iletişim kurulmuş, ortak proje
yapmak için çalışmalar sürdürülmüştür.
Bağlı Ortaklıkları
• OYAK Global Investments

Akdeniz Chemson Kimyasal 2020 yıl sonu itibarıyla
104,5 milyon USD tutarında ihracat gerçekleştirmiş
olup, söz konusu ihracat rakamına, Akdeniz Chemson
Kimya’nın ihraç kayıtlı satışları da eklendiğinde Şirket,
söz konusu ihracatıyla kimya sektöründe Ege Bölgesinde
2’nci, Türkiye’de ise 14’üncü sırada yer almaktadır.

• Akdeniz Chemson Additives AG

Yurt dışı bağlı ortaklıkların satışlarına bakıldığında
Avusturya, Brezilya ve Çin’de satış tonajları bir önceki
seneye kıyasla artmış, İngiltere ve ABD’de azalış
olmuş, Avustralya’da ise büyük ölçüde aynı kalmıştır. En
önemli artış yaklaşık 1.612 metrik ton ile Avusturya’da
gerçekleşmiş olup bu artışta İngiltere’deki üretimin bir
kısmının Avusturya’ya kaydırılmasının etkisi olmuştur.

• Akdeniz Chemson Additives Pacific Pty Ltd.

Yıl içinde 3.000 ton/yıl kapasiteli yeni Çinko Borat
işletmesi sıfır iş yeri kazalı bir montaj dönemi sonrası
başarıyla devreye alınmıştır. 2019 yılında devre dışı edilen
Polimer Yardımcıları işletmesinin Rusya’ya taşınarak,

• Dalian Chemson Technical

• Akdeniz Chemson Additives Ltd
• Akdeniz Chemson Additives GmbH
• Akdeniz Chemson Additives Inc

• Akdeniz Chemson Additives (Zhejiang) Co. Ltd
• Akdeniz Chemson Aditivos Ltda
• Innostar GmbH
• Dalian Chemson Chemical

Müşterek Yönetime Tabi Şirketi
• Durox Ltda
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106
ülke

Akdeniz Chemson
Kimya 2020 yılında
106 ülkeye ihracat
yapmıştır.

Kalite Yönetim
Sistemi
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001

İSO 500’de
255’inci
İSO 500 listesinde
üretimden satış
kriterine göre 255’inci
sırada
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ALMATIS

Almatis, alüminyum
hammaddesi olan
alüminyum oksidi
(alümina) işleyerek
özellikli alümina
üretim ve satışını
gerçekleştirmektedir.

Almatis, refrakter ve kimya endüstrilerine yüksek kaliteli
ham madde sağlamak üzere Hollanda’da kurulmuştur.
2015 yılında imzalanan hisse alım sözleşmesinin
ardından Almatis’in hisselerinin tamamı OYAK Global
Investments BV tarafından devralınmış ve Almatis ve alt
şirketleri OYAK Şirketleri arasına katılmıştır.
Almatis, alüminyum hammaddesi olan alüminyum oksidi
(alümina) işleyerek özellikli alümina üretim ve satışını
gerçekleştirmektedir.
Küresel Bir Marka
Almatis’in 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, Singapur, Japonya ve Çin’de satış
ofisleri bulunmaktadır.
Alümina Pazarında Dünya Lideri
Alanında 100 yılı aşkın tecrübesiyle Almatis, özellikli
alümina ve alümina bazlı ürünlerin geliştirilmesi, üretimi
ve ana tedarikçisi konumundadır. Dünya genelinde, üç
farklı kıtada, dokuz ayrı entegre tesisle üretim yapan
Almatis, en geniş alümina ürün portföyüne sahip
kuruluştur.
Bağlı Ortaklıkları
• Almatis BV
• Almatis Do Brasil Ltda.
• Almatis Holdings 2 GMBH
• Almatis Holdings GmbH
• Almatis GmbH
• Almatis Alumina Private Ltd.
• Almatis Inc.
• Qingdao Almatis Co. Ltd.
• Qingdao Almatis Trading Co. Ltd.
• Almatis Ltd.
• Almatis Singapore Pty Ltd.

Alanında 100 yılı aşkın
tecrübesiyle Almatis, özellikli
alümina ve alümina bazlı
ürünlerin geliştirilmesi, üretimi
ve ana tedarikçisi konumundadır.
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3

farklı
kıtada

Almatis dünya
genelinde, üç
farklı
kıtada, dokuz
ayrı entegre
tesisle üretim
yapmaktadır.

Kalite Yönetim
Sistemi
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
ISO 45001
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OYAK SENTETİK KARBON ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Karbon siyahının
260 milyon USD’lik
yurtiçi pazarı
bulunmaktadır.

OYAK Sentetik Karbon Ürünleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş. Türkiye’nin tek karbon siyahı üretim tesisi olarak
ülkemizin tüm ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede
kurulacaktır.
OYAK Sentetik Karbon Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
10 Aralık 2019 tarihinde kurulmuştur. Şirket 2020 yılında
Taiwan Cement Corporation’ın (TCC) iştiraki China
Synthetic Rubber Corporation (CSRC) ile %50-50 ortaklık
gerçekleştirmiştir. CSRC, Continental Carbon markası
ile Amerika Birleşik Devletleri’nde 3, Asya bölgesinde
5 olmak üzere toplamda 8 adet karbon siyahı üretim
tesisine sahiptir. Yeni ülkelerde de yatırımları devam
etmektedir. Üretim tesislerinin toplam kapasitesi yıllık
810 bin tondur. Bu kapasite ile dünyanın en büyük altıncı
karbon siyahı üreticisi konumundadır.
Karbon siyahı, kullanıldığı üründe esneklik, dayanıklılık,
siyah renk ve iletkenlik özelliğini güçlendirmektedir.
Araç lastiği, kauçuk, boya ve elektronik sektörleri başta
olmak üzere birçok farklı sahada değerli bir hammadde
olan karbon siyahının ülkemizde üretimi olmayıp, yılda
yaklaşık 260 milyon USD’ye tekabül eden 220 bin tonluk
iç talep tamamen Rusya, Mısır, İtalya gibi ülkelerden
ithal edilmektedir. Ar‑Ge yoğun, kullanıldığı sektörlerin
ihtiyacına özel olarak üretilen ve katma değeri yüksek
bu ürünün stratejik yatırımı, ülkemizin tüm karbon siyahı
ihtiyacına cevap verecek, arz güvenliğini sağlayacak, dışa
bağımlılığını ortadan kaldıracak, teknolojik dönüşümünü
gerçekleştirecek, istihdama destek olacak, uluslararası
rekabet gücünü artıracak ve doğrudan yabancı sermaye
girişine olanak sağlayacaktır.
4 Aralık 2020 tarihli ve 3274 sayılı Cumhurbaşkanı kararı
ile OYAK Sentetik Karbon Ürünleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş. tarafından Hatay ilinde yapılacak olan karbon siyahı
üretim tesisi yatırımının, proje bazlı teşvik kapsamında
desteklenmesine karar verilmiştir. Tesisin 2023 yılında
üretime başlaması hedeflenmektedir.
Yapılması planlanan üretim tesisi ülkemizin teknoloji
açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme ve
üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim
yapılmasını sağlayabilme, etkileşimde olduğu sektörlerde
teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin
gelişimine katkı sağlayabilme vizyonunu hedefleyen
yenilikçi ve Ar‑Ge’ye dayalı bir yatırımdır. Planlanan Ar‑Ge
çalışmaları sürecinde Türkiye’nin önde gelen birçok
üniversitesi ile iş birliği yapılacaktır.

OYAK Türkiye ekonomisinin
tamamen dışa bağımlı olduğu bir
alanı daha sahiplenerek ‘karbon
siyahı üretim tesisi’ kurma
çalışmalarına başlamıştır.
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Karbon siyahı
ürünlerinin üretimi,
yurt içinde satışı ve
ihracatı
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220

bin ton

Türkiye’nin yıllık
220 bin tonluk
yurt içi karbon
siyahı ihtiyacının
karşılanması
beklenmektedir.

4 Aralık 2020 tarihli
ve 3274 sayılı
Cumhurbaşkanı
kararı ile OYAK
Sentetik Karbon
Ürünleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
tarafından Hatay
ilinde yapılacak olan
karbon siyahı üretim
tesisi yatırımının,
proje bazlı teşvik
kapsamında
desteklenmesine
karar verilmiştir.
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OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

GIDA TARIM ŞİRKETLERİ
Hektaş, Ar‑Ge odaklı
yeni ürün çalışmaları
ve tarım teknolojileri
alanında geliştirdiği
milli projelerle, Türk
tarım sektörünün
yükselmesi için
çalışmaktadır.

OYAK Gıda Tarım Hayvancılık yeni şirket alımları
ve yatırımlarla ülkemizde ve global arenada hızla
büyümektedir. OYAK Gıda Tarım Hayvancılık bünyesinde;
65 yıllık geçmişe sahip, tarımın tüm girdilerinde faaliyet
gösteren Hektaş ile birlikte, bitki koruma sektöründe
Ferbis Tarım ve Sunset Kimya, hayvan sağlığı sektöründe
GMP üretim belgesine sahip Arma İlaç, Avustralya’da
faaliyet gösteren ve kuraklığa karşı toleranslı tohumlar
geliştiren Agriventis Technologies ve tarımsal Ar‑Ge
odaklı çalışmalar yapan OYAK Biyoteknoloji yer
almaktadır.

Bir Bakışta Gıda Tarım Hayvancılık Grubu;
• Tarımın tüm girdilerinde faaliyet gösteren, bitki
koruma pazar lideri olan Hektaş, Ar‑Ge odaklı yeni
ürün çalışmaları ve tarım teknolojileri alanında
geliştirdiği milli projelerle, Türk tarım sektörünün
yükselmesi için çalışmaktadır.
• Hektaş, 400’den fazla bitki koruma, bitki besleme,
tohum, hayvan sağlığı, evcil hayvan maması ve pet
bakım ürünlerinin üretim, satış ve pazarlamasını
yapmaktadır.
• Akıllı Tarım uygulamalarının öncüsüdür.
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• Bitki koruma pazarında lider konumdadır.
• Bitki besleme pazarına giriş yaptığı 2018 yılından
bu yana pazarda yıldız bir marka haline gelmiş
Tradite markasıyla, toprakların organik yapısını
düzenleyen organomineral gübre üretmektedir.
• ISO 500 listesinde yer almaktadır.
• Ürünlerinin pazarlama ve satış faaliyetleri Adana,
Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa olmak
üzere Türkiye’nin altı coğrafi bölgesinde bulunan
bölge müdürlükleri tarafından sağlanmaktadır.

OYAK Gıda Tarım
yeni şirket alımları ve
yatırımlarla ülkemizde
ve global arenada hızla
büyümektedir.

• Global bitki koruma ve bitki besleme şirketleri ile de
stratejik ortaklıklar kurmaktadır.
• Ferbis Tarım, bitki koruma sektöründe fiyat odaklı
pazara hitap etmek hedefiyle hizmet vermektedir.
• Bitki koruma sektöründe faaliyet gösteren Sunset
Kimya’nın ana hedefi yurt dışı pazarlardır.
• Günümüzde önem kazanan bir kavram olan “Tek
Sağlık Konsepti”ne odaklanan ve “Tek Sağlık Tek
Arma” sloganıyla hayvan sağlığı sektöründe hizmet
veren Arma İlaç’ın üretim tesisi Ankara’da yer
almaktadır. Arma İlaç, GMP üretim belgesine sahiptir.
Üretim kapasitesi yılda 11 milyon kutudur.

Yurt dışı
pazarlar

Bitki koruma
sektöründe
faaliyet gösteren
Sunset Kimya’nın
ana hedefi yurt
dışı pazarıdır.

• Areo Tohum, Hektaş’ın tohum üssü olarak
konumlandırılmıştır. Merkezi Antalya’da yer alan
firma bünyesinde başta sebze tohumları olmak üzere
tohum ıslah çalışmaları gerçekleştirilmekte, İzlenebilir
Güvenli Gıda Platformu konseptine uygun üretim
yapılmaktadır.
• OYAK Biyoteknoloji, biyolojik ve moleküler bazlı
yeni nesil bitki koruma ve bitki besleme ürünlerini
geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Firma birçok Ar‑Ge projesinde dünyanın en yenilikçi
firmaları ile işbirliği yapmaktadır.
• Avustralya’da girişim sermayesi olarak kurulan
Agriventis Technologies suya daha az ihtiyaç duyan ve
her türlü iklim koşuluna uyum sağlayabilen tohumlar
geliştirmektedir. Dünya nüfusunun yarısını barındıran
bir bölgeye komşu olması dolayısıyla “Tarımda
Global Bir Oyuncu” olmak yönündeki vizyonunu
desteklemektedir.

Ferbis Tarım, bitki
koruma sektöründe
fiyat odaklı pazara
hitap etmek hedefiyle
hizmet vermektedir.

OYAK Biyoteknoloji, birçok Ar‑Ge projesinde dünyanın en
yenilikçi firmaları ile işbirliği yapmaktadır.
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GIDA TARIM ŞİRKETLERİ

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Hektaş, Akıllı
Tarımın Öncüsü
mottosuyla, mevcut
ürün yelpazesini
geliştirirken,
üreticilerin ihtiyaç
ve beklentileri
doğrultusunda,
insana, çevreye
ve doğaya saygılı,
sürdürülebilir tarım
uygulamalarına
uygun ürünler
sunmaktadır.

Hektaş’ın bünyesinde, sektörün
ihtiyacına uygun, talep gören
ve Ar‑Ge odaklı yenilikçi ürün
portföyünde, ülkemizin ekolojik
yapısına ve ürün çeşitliliğine
uygun 400’den fazla ürün
bulunmaktadır.

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.
Bitki Koruma Sektörünün En Bilinen Firması
Şirket, uzun yıllar tarım sektöründe yaptığı çalışmalar
neticesinde elde ettiği marka bilinirliği, sektör liderliği,
yaygın satış ve dağıtım ağından aldığı güçle 2005’te
hayvan sağlığı, 2017’de ise bitki besleme ve tohum
bölümlerini oluşturmuştur. Pazarın en bilinen ve lider
markası haline gelen Hektaş’ın bünyesinde, sektörün
ihtiyacına uygun, talep gören ve Ar‑Ge odaklı yenilikçi
ürün portföyünde, ülkemizin ekolojik yapısına ve ürün
çeşitliliğine uygun 400’den fazla ürün bulunmaktadır.

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. Aynı zamanda
genç ve dinamik bir ekibe sahip olan şirket ziraat
mühendisleriyle sahada üreticinin yanında olarak onlara
danışmanlık yapmaktadır.
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verilmiştir.
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Bitki koruma, bitki
besleme, tohum, hayvan
sağlığı, tarım teknolojileri,
evcil hayvan maması ve
bakım ürünlerinin üretim,
ithalat ve pazarlaması,
tarımsal araştırma
geliştirme faaliyetleri

İNTERNET ADRESİ
www.hektas.com.tr

Akıllı Tarımın Öncüsü

Yatırımlarla Büyümesini Sürdürüyor

Hektaş, Akıllı Tarımın Öncüsü mottosuyla, mevcut
ürün yelpazesini geliştirirken, üreticilerin ihtiyaç ve
beklentileri doğrultusunda, insana, çevreye ve doğaya
saygılı, sürdürülebilir tarım uygulamalarına uygun
ürünler sunmaktadır. Yenilikçi ilaçların ürün portföyüne
eklenmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetleri
kapsamında, formülasyon geliştirme çalışmaları büyük
önem taşımaktadır. Türkiye’de bitki koruma ürünleri
kategorisinde ECOCERT Organik Tarıma Uygunluk
Sertifikası’nı alan ilk firma olan Hektaş’ın bu sertifikaya
sahip 10 ürünü bulunmaktadır.

Şirket, 2017 yılında Niğde’de bitki koruma ürünleri
alanında faaliyet gösteren Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi
A.Ş.’yi satın alarak bünyesine katmıştır. Hektaş, tarım
sektöründe fiyat avantajı sağlayan ürünlerle Ferbis
markasıyla rekabet etmektedir.

Başarının Anahtarı Ar‑Ge Çalışmaları
Bitki koruma, bitki besleme, tohum ıslahı, hayvan sağlığı
ve akıllı tarım teknolojileri alanlarında çalışmalar yürüten
Hektaş, tüm Ar‑Ge faaliyetlerini, Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki Ar‑Ge Merkezi’nde sürdürmektedir. Tarım
teknolojilerinin millileştirilmesi projesi kapsamında 2,5
metre kanat açıklığına sahip İHA-2 statüsündeki ilaçlama
yapabilen insansız hava aracı Turna ile Türkiye’de
tescillenmiş ve özel uçuş izin belgesine sahip İHA-2
statüsündeki tek ilaçlama drone’u şirkete aittir. Şirketin
ayın zamanda blockchain alt yapısına sahip “İzlenilebilir
Güvenli Gıda Platformu” ve üreticiler için pandemi
döneminde dijital bir asistan haline getirilen “Akıllı
Asistan” mobil uygulama projeleri bulunmaktadır. Şirket,
Fortune Türkiye tarafından hazırlanan “2020’nin ilk 6
ayında satış gelirine oranla en fazla Ar‑Ge harcaması
yapan şirketler” sıralamasında 24’üncü, Turkishtime
tarafından hazırlanan “Ar‑Ge 250, Türkiye’nin En Çok
Ar‑Ge harcaması yapan şirketleri” araştırmasında da
121’inci sırada yer almıştır.

2019 yılında şirket bünyesine katılan Areo Tohumculuk
Ar‑Ge Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. şirketin tohum
üssü olarak konumlandırılmıştır. Antalya’da yer
alan Areo Tohumculuk çatısı altında yürütülen ıslah
çalışmalarında domates, biber, hıyar, patlıcan, buğday,
mısır, pamuk ve ayçiçeğinde gen havuzu genişletilerek
güçlendirilmektedir.
Şirket, dünyanın birçok yerine ihraç ettiği inovatif
ürünlere sahip Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri
İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.’yi 2020 yılında satın
alarak ihracat kolunu daha da güçlendirmiştir.
Hektaş, ülkemizdeki toprakları çoraklıktan kurtarmak,
üretimde verimliliği artırmak, yetiştirilen ürünlerdeki
mineral oranını yükseltmek ve toprağın pH değerini
dengelemek amacıyla 2017 yılında faaliyete başlayan
Adana’daki organomineral Gübre Üretim Tesisi ile
Türkiye’deki tüm bölgelerin ihtiyacına göre gübre
üretmektedir.
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Ar‑Ge’de
24’üncü

Şirket, Fortune
Türkiye’nin
“2020’nin ilk 6
ayında satış
gelirine oranla
en fazla Ar‑Ge
harcaması
yapan şirketler”
sıralamasında
24’üncü olmuştur.

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

Bitki koruma, bitki besleme, tohum ıslahı, hayvan sağlığı
ve akıllı tarım teknolojileri alanlarında çalışmalar yürüten
Hektaş, tüm Ar‑Ge faaliyetlerini, Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki Ar‑Ge Merkezi’nde sürdürmektedir.
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HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Hektaş, hem finansal
tablolarındaki
performans, hem
de sektördeki satış,
pazarlama ve iletişim
faaliyetleriyle
sürdürülebilir
başarısını
kanıtlamıştır.

Birçok Ödülün Sahibi
Sürdürülebilir başarısını her yıl ödüllerle taçlandıran
Hektaş, Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen
2020 Sektörel Performans Ödülleri’nde Büyük Ölçekli
Kuruluş Büyük Ödülü’ne layık görülmüştür.
Şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde bu
yıl ikinci kez sıralamada yer almıştır. Şirket, “2019 Yılı

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde bir
önceki yıla göre 80 sıra yükselerek üretimden satışlara
göre 382’nci olmuştur.
Hektaş, geçen yılın ardından bu yıl da ihracat
performansıyla İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından “2019 İhracatın
Yıldızı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Ayrıca, şirket
bu yıl ilk defa “TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı’na”
katılmış ve “Dijitalleşme Kategorisi’nde”, Hektaş Akıllı
Asistan mobil uygulaması ile ödüle layık görülmüştür.

Hektaş’ın şirket değeri
USD bazında son 4 yılda
yaklaşık 13 kat büyümüştür.
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Hektaş sosyal medya hesaplarından ürün/mahsul/bölge ve ilgi alanına
göre hedefli ilçe bazlı sosyal medya reklamları yapılarak yaklaşık
2 milyon 600 bin kişiye erişim sağlanmıştır.

Bağımsız ve akredite bir araştırma kuruluşu ile birlikte
2 yılda bir gerçekleştirilen “Kurumsal Algı ve Müşteri
Memnuniyeti Araştırması” sonuçlarına göre Hektaş;
global markaları geride bırakarak marka bilinirliği
hedef kitlesinde %100’e, memnuniyet oranı ise
%99,3’e ulaşmıştır. Şirket ayrıca, tüm firmalar arasında
sektöründe en iyi satış kampanyası gerçekleştiren firma
seçilmiştir.
Şirket, Borsa İstanbul tarafından 2019 yılı son çeyreğinde
yapılan değerlendirmeye istinaden 2020 yılında BIST
50 endeksine girmeye hak kazanmıştır. Hektaş’ın
şirket değeri USD bazında son 4 yılda yaklaşık 13 kat
büyümüştür.
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 iletişim
faaliyetleriyle sürdürülebilir başarısını kanıtlamıştır.
Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi
OYAK’ın Türk Tarımına bir armağanı olan Bursa ili
Orhangazi ilçesinde 607 dönüm arazide kurulan
‘Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi,
Hektaş tarafından tarımdaki gelişmeleri görerek ciddi bir
öngörü ile hayata geçirilen dünyanın sayılı projelerinden
biridir. Uluslararası kongrelerin düzenleneceği, yılda
ortalama 5 bin çiftçinin eğitileceği merkezde yaklaşık
122 dekar alanda erik, kiraz, elma, armut, ayva, şeftali,
nektarın, zeytin ve üzüm çeşitlerinde 18 bine yakın
meyve fidanının dikimi tamamlanmıştır. Misafirhane,
Kongre Merkezi, IoT Binası inşa proje çalışmaları
tamamlanmıştır. Ar‑Ge ve Eğitim binaları proje çalışmaları
devam etmektedir. 600 m2 kapalı alana sahip idari bina
kullanıma açılmıştır.
Orhangazi tesisinde şirket tarafından oluşturulan
sistemlerle kurulan akıllı serada üretime başlanmıştır.
Üretim, İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu (blockchain)
konseptine uygun şekilde yapılmaktadır. Sulamadan
gübrelemeye her türlü otomasyon ve hassas tarım
sistemlerinin uygulanacağı merkezde, yaklaşık 28 dekar
alanda da tarla bitkileri yetiştirilecektir. Ek sera ve dikey
tarım alanlarının inşası da projelendirilmiştir.

Hektaş Müşteri Kulübü

BIST Kodu

Sektörde bir ilk olan perakende müşterilere özel online
platform Hektaş Müşteri Kulübü’nün mobil uygulaması
da hayat geçirilmiştir. Kulüp 2020 yıl sonunda 602 üyeye
ulaşmıştır (kanal yapısı değişikliği nedeniyle üye sayısı
revize edilmiştir). Üyeler, toplam 226.100 dakika boyunca
kulüpte vakit geçirerek 11.950 defa iletişim modüllerinde
etkileşim göstermiştir. Tüm bu etkileşimler sonucunda
ürün alımlarına dair kazandıkları puanlarla üyelere 3 yılda
toplam 1.134 hediye gönderimi yapılmıştır.

HEKTS.IS

Hektaş ile Akıllı Tarım Köylerde
Şirketin sosyal sorumluluk projesi olan “Akıllı Tarım
Köylerde” etkinliği pandemi sebebiyle bu yıl sadece
Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde gerçekleştirilmiştir.
Akıllı Tarım Köylerde etkinliklerine ara verilmesi nedeniyle
sahada yapılamayan iletişim çalışmaları şirket tarafından,
dijital platformlara kaydırılmıştır. Hektaş sosyal medya
hesaplarından ürün/mahsul/bölge ve ilgi alanına göre
hedefli ilçe bazlı sosyal medya reklamları yapılarak
yaklaşık 2 milyon 600 bin kişiye erişim sağlanmıştır.
Bağlı Ortaklıkları
• Takımsan Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.
• Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
• Areo Tohumculuk Ar‑Ge Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

Kalite Yönetim
Sistemi
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001

• Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

İSO 500’de
382’nci
İSO 500 listesinde
üretimden satışlar
kriterine göre 382’nci
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GIDA TARIM ŞİRKETLERİ

OYAK BİYOTEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

OYAK Biyoteknoloji
Konya ilinde
organomineral
gübre ve potasyum
nitrat üretimi ile
ilgili çalışmalara
başlamıştır.

OYAK Biyoteknoloji A.Ş. 2019 yılında hisselerinin tamamı
OYAK’a ait olarak kurulmuştur. Tarımsal biyoteknoloji
alanında inovasyon ile Ar‑Ge çalışmalarına yatırım
yapmak, gen teknoloji transferi ve gen işleme çalışmaları
yapmakla birlikte tarım ve hayvancılık alanındaki diğer
faaliyetler de Şirketin faaliyet konusunu oluşturmaktadır.
Ayrıca OYAK Biyoteknoloji Konya ilinde organomineral
gübre ve potasyum nitrat üretimi ile ilgili çalışmalara
başlamıştır. OYAK Biyoteknoloji Konya ilinde üreteceği
potasyum nitrat ve organomineral gübreleri Hektaş
satış kanalı üzerinden piyasaya arz edecektir. OYAK
Biyoteknoloji’nin Konya dışında Antalya, Ankara ve
İzmir illerinde şubeleri bulunmaktadır. Bu şubeler Tarım
Bakanlığı’nın ilgili regülasyonları çerçevesinde açılmış
olup gereklilik arz etmektedir. OYAK Biyoteknoloji’nin
ticari merkezi 2021 yılının başında Bursa Orhangazi
ilçesine taşınmıştır. Bu operasyon ile Hektaş’ın
Orhangazi tesislerindeki faaliyetler ile sinerji yaratılması
planlanmaktadır. Bununla birlikte Şirket Orhangazi
tesislerinde çeşitli tarımsal inovasyon ve Ar‑Ge
çalışmalarına başlamıştır.
Şirket 6 Mayıs 2020 tarihinde Ankara ilinde veteriner
ilaçları üretimi, satış ve pazarlaması ile iştigal eden Arma
İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hissesinin tüm paylarını
satın almıştır. Arma İlaç 2020 yılının sonlarında GMP
Belgesini yenilemiştir. GMP Belgesi veteriner ilaçları
üretimi satış ve pazarlamasının yapılabilmesi için Tarım
Bakanlığı’nın zorunlu tuttuğu bir regülasyondur. Arma
İlaç’ın veteriner tıbbi ilacı Hektaş satış ağı vasıtası ile
satılması planlanmaktadır.
Bağlı Ortaklıkları
• Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Tarımsal biyoteknoloji
alanında inovasyon ile Ar‑Ge
çalışmalarına yatırım yapmak,
gen teknoloji transferi ve gen
işleme çalışmaları yapmakla
birlikte tarım ve hayvancılık
alanındaki diğer faaliyetler
de Şirketin faaliyet konusunu
oluşturmaktadır.
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Tarımsal biyoteknoloji
alanında inovasyon
ile Ar‑Ge
çalışmalarına yatırım
yapmak, gen teknoloji
transferi ve gen
işleme çalışmaları
yapmak
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GMP
Belgesi

Arma İlaç 2020
yılının sonlarında
GMP Belgesini
yenilemiştir.

OYAK
Biyoteknoloji’nin
ticari merkezi 2021
yılının başında Bursa
Orhangazi ilçesine
taşınmıştır.
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OYAK GRUP ŞİRKETLERİ

ENERJİ ŞİRKETLERİ
2020 yılı sonunda
Türkiye’deki lisanslı
ve lisansız üretim
toplam kurulu
gücü 94.860 MW’a
ulaşmıştır.

Türkiye Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü ve Üretimi
2020 yılına yükselişle başlayan, ardından pandeminin
etkisiyle gerileme gösteren ülkemiz elektrik tüketimi
miktarları, yılın ikinci yarısında tüm sektörlerde normale
dönüşe yönelik atılan adımlara paralel yaşanan olumlu
gelişmeyle birlikte hızla toparlanarak yılı 2019 yılı toplam
elektrik tüketim rakamının da üstünde tüketim değeri
ile kapatmıştır. 2020 yılına ilişkin elektrik enerjisi sektörü
verileri incelendiğinde, toplam elektrik tüketiminin bir
önceki yıla göre %0,6 artarak 302,3 milyar kWh olarak
gerçekleştiği görülmektedir.

2020 yılı sonunda Türkiye’deki lisanslı ve lisansız üretim
toplam kurulu gücü 94.860 MW’a ulaşmış, 2019 yılına
göre kurulu güçteki artış %4 olmuştur. 2020 yılında bir
önceki yıla göre gerçekleşen kurulu güç artışı 3.593
MW’tır. Hidrolik kurulu güçte 2.058 MW, jeotermal
kurulu güçte 41 MW, güneş santralleri kurulu gücünde
144 MW, rüzgar santralleri kurulu gücünde ise 843 MW
artış yaşanmış, termik kurulu güçte ise 403 MW azalış
olmuştur. 2020 yılı sonu itibarıyla, lisanssız elektrik
santrallerinin toplam kurulu gücü %8 artarak 6.823
MW’a ulaşmıştır.

Petrol ürünleri ticareti
sektöründe Güzel Enerji
898 adet istasyonu ile
akaryakıt sektöründe
Türkiye’nin 5’inci büyük
akaryakıt şirketi olarak
hizmet vermektedir.
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2020 yılında Türkiye toplam elektrik enerjisi üretimi
302,8, ihracatı 2,5, ithalatı ise 1,9 milyar kWh
mertebesinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı toplam elektrik
enerjisi üretimi içerisinde doğal gaz santralleri %22,5,
hidroelektrik santraller %25,8, ithal kömür santralleri
%20,7, linyit santralleri %12,5 ve diğer santraller %18,5
paya sahip olmuştur.
2020 yılında Piyasa Takas Fiyatı 2019 yılına göre %7
artışla 278,72 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. Tüketiciler
için önemli bir diğer sektörel maliyet unsuru olan
YEKDEM Birim Maliyeti, 2020 yılında 120,60 TL/MWh
düzeyinde oluşmuştur.
Son Kaynak Tedarik Tarifesi
Resmi Gazete’de 20 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan
“Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında
Tebliğ” uyarınca “serbest tüketici niteliğini haiz olduğu
hâlde elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin 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. 2018 yılında 50 milyon kWh olarak
uygulanmaya başlamış olan SKTT limiti 2019 yılı itibarıyla
10 milyon kWh’e, 2020 yılı itibarıyla da 7 milyon kWh’e
düşürülmüştür. 2021 yılı için, bir önceki yıl belirlenen limit
değeri sabit kalmıştır.
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.
Tedarik lisansı sahibi OYAK Enerji, piyasada toptan ve
perakende elektrik enerjisi tedariki alanında faaliyet
göstermektedir. 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren
öncelikle OYAK Şirketleri olmak üzere elektrik tedarik
faaliyetlerine başlayan Şirket, yapılan geliştirmeler ve
yapılanma sonrası portföy geliştirme ve çeşitlendirme
hedefleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Petrol Ürünleri Ticareti ve LPG Sektörü
22 Şubat 2020 tarihinde imzalanan hisse devir
sözleşmesine istinaden petrol ürünleri ticareti
sektöründe faaliyet gösteren “Güzel Enerji Akaryakıt
A.Ş.” (Total İstasyonları) ve Milan Petrol San. ve Tic. A.Ş.

(M Oil) şirketlerinin hisselerinin %100’ü 16 Mart 2020
tarihi itibarıyla OYAK tarafından satın alınmıştır. Güzel
Enerji A.Ş. alt şirketleriyle 30 Nisan 2020 itibarıyla OYAK
Akaryakıt ve LPG Yatırımları A.Ş.’ye devrolmuştur.
1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Total
İstasyonları, 517 adet istasyonu ile akaryakıt sektöründe
Türkiye’nin 5’inci büyük akaryakıt şirketi olarak hizmet
vermeye devam etmekte olup, 1996 yılında kurulmuş
M Oil markasıyla 381 istasyonu ile akaryakıt ve madeni
yağ sektöründe hizmet vermektedir. 10 Ağustos 2020
tarihi itibarıyla bu iki marka tek çatı altında birleştirilerek
faaliyetlerine kendi markalarıyla Güzel Enerji Akaryakıt
A.Ş. altında devam etmektedirler. 4 Haziran 2020
tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden
LPG sektöründe faaliyet gösteren “Likitgaz Dağıtım ve
Endüstri A.Ş.” hisselerinin %100’ü 20 Ağustos 2020
tarihi itibarıyla OYAK Akaryakıt ve LPG Yatırımları A.Ş.
tarafından satın alınmıştır.

%3

OYAK Enerji
Şirketleri, Türkiye
toplam elektrik
ihtiyacının %3’ünü
karşılamaktadır.

Bir Bakışta OYAK Enerji Şirketleri:
• 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.
• Petrol ürünleri ticareti sektöründe Güzel Enerji 898
adet istasyonu ile akaryakıt sektöründe Türkiye’nin
5’inci büyük akaryakıt şirketi olarak hizmet
vermektedir. LPG sektöründe Likitgaz otogaz, tüpgaz,
dökmegaz ve toptan satış segmentlerinde; 5 adet
deniz terminali, 19 adet tüp dolum tesisi, 550’den
fazla otogaz bayii, 1.200’e yakın tüpgaz bayii ve 55 bin
ton LPG depolama kapasitesi ile hizmet sunmaktadır.

Petrol ürünleri
ticareti sektöründe
Güzel Enerji 898
adet istasyon ağı ile
akaryakıt sektöründe
Türkiye’nin 5’inci
büyük akaryakıt
şirketi olarak hizmet
vermektedir.
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ENERJİ ŞİRKETLERİ

İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

İSKEN Sugözü Enerji
Santrali, Türkiye’nin
en büyük uluslararası
yatırımlarından
biridir.

İSKEN Türkiye’nin ithal kömüre
dayalı ilk termik santrali olan
Sugözü Enerji Santrali’nin sahibi
ve işletmecisi konumundadır.

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.

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 Enerji Satış Anlaşması’nın (ESA)
21 Kasım 2019 tarihinde sona ermesini takiben,
22 Kasım 2019 tarihi itibarıyla ticari faaliyetlerine serbest
piyasada devam etmektedir.
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www.isken.com.tr

İSKEN, 3 Temmuz 2009 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği’ne istinaden 8 Haziran 2019
tarihine kadar yapmakla yükümlü olduğu, “Katalizörlü
Azot Oksit Giderme Ünitesi” (SCR DeNOx) yatırımını
2019 yılında devreye almış ve yükümlülüğünü yerine
getirmiştir.
İştiraki
• Arkad Deniz Taşımacılığı A.Ş.

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.
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1.320
MW

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

Kalite Yönetim
Sistemi
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
ISO 9001
ISO 50001
TS EN 450-1

İSKEN’in temel ilkesi sağlıklı ve güvenli bir çalışma
ortamında çevreye duyarlı enerji üretmektir.
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ENERJİ ŞİRKETLERİ

OYAK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.

OYAK Enerji, “Enerji
Yönetimi” yaklaşımını
esas alarak
müşterilerine elektrik
enerjisi tedariki ve
ilgili diğer elektrik
piyasası hizmetlerini
sunmakta ve
faaliyetlerini
geliştirerek
sürdürmeyi
hedeflemektedir.

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 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 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.

OYAK Enerji, elektrik alış-satışı,
piyasa operasyonları hizmeti ve
danışmanlık hizmeti vermektedir.
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ENERJİ ŞİRKETLERİ

OYAK STEAG ENERJİ TİCARETİ VE HİZMETLERİ A.Ş.

İSKEN’in sahip olduğu santralin ürettiği elektriğin
serbest piyasada satışının, tedarik lisansı sahibi bir
şirket marifetiyle gerçekleştirilmesinin en doğru çözüm
olacağından hareketle hissedarlar arasında varılan
uzlaşıyla, STEAG tarafından daha önceden kurulan
ve bu amaçla faaliyet göstermesinde mutabık kalınan
Steag Enerji Ticareti ve Hizmetleri A.Ş.’ye OYAK Birleşik
Enerji A.Ş.’nin %50 hissedar olarak katılımı yönünde
24 Mayıs 2019’da hisse alım anlaşması imzalanmış,
gerekli izin ve onayların tamamlanmasının ardından
23 Ağustos 2020 tarihinde hisse devri gerçekleşmiştir.
Hisse devrini takiben unvanı OYAK STEAG Enerji
Ticareti ve Hizmetleri A.Ş. (OYAK STEAG Enerji) olarak
değiştirilen Şirket, sahip olduğu tedarik lisansı ile
elektrik enerjisi/kapasitesi ticareti sektöründe faaliyet
göstermektedir.

OYAK STEAG Enerji, sahip
olduğu tedarik lisansı ile
elektrik enerjisi/kapasitesi
ticareti sektöründe faaliyet
göstermektedir.
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ENERJİ ŞİRKETLERİ

GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT A.Ş.
(TOTAL İSTASYONLARI - M OIL)
Petrol ürünleri
ticareti sektöründe
faaliyet gösteren
Şirket, istasyon
sayısını 889’dan 898’e
çıkarmıştır.

OYAK’ın 2020 yılında iştirak ettiği ve 1992 yılından beri
uluslararası enerji şirketi Total S.A.’nın bünyesinde
Türkiye’de faaliyet gösteren Total İstasyonları, 517 adet
istasyonu ile akaryakıt sektöründe Türkiye’nin 5’inci
büyük akaryakıt şirketi olarak hizmet vermeye devam
etmekte olup, 1996 yılında kurulmuş M Oil markasıyla
381 istasyonu ile akaryakıt ve madeni yağ sektöründe
hizmet vermektedir. 10 Ağustos 2020 itibarıyla bu iki
marka için tek çatı altında birleştirilerek faaliyetlerine
kendi markalarıyla Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. altında
devam etmektedirler.
Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. (Total İstasyonları) ve Milan
Petrol San. ve Tic. A.Ş. (M Oil) şirketleri 22 Şubat 2020
tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden
hisselerin %100’ü 16 Mart 2020 itibarıyla OYAK
tarafından devir alınmıştır. Güzel Enerji Akaryakıt ve
Milan Petrol şirketleri, 10 Ağustos 2020’de Güzel Enerji
Akaryakıt çatısı altında birleştirilmiştir. Petrol ürünleri
ticareti sektöründe faaliyet gösteren Şirket istasyon
sayısını 889’dan 898’e çıkarmıştır. Şirket, istasyon sayısı
ve pazar payı yüzdesinde Türkiye pazarında 5’incidir.
2020 yılı sonu itibarıyla 517 adedi Total, 381 adedi M Oil
olmak üzere toplam 898 adet istasyon bulunmaktadır.
Bu istasyonların 46 adedi Güzel Enerji tarafından
işletilmektedir. Şirket 2020 yılında 2,2 milyon m3 satış
gerçekleştirilmiştir.
Bağlı Ortaklıkları
• Doco Petrol ve Danışmanlık A.Ş.
• Armada Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
• Berkim Petrol Denizcilik ve Nakliyat A.Ş.
• Kaan Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş.
• Turen Turizm Endüstrisi ve Sanayi Ltd. Şti.
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs
• Samsun Akaryakıt Depolama A.Ş. (Sadaş)
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www.moil.com.tr

Total İstasyonları ve M Oil
markaları 10 Ağustos 2020
itibarıyla tek çatı altında
birleştirilmiş olup faaliyetlerine
kendi markalarıyla Güzel Enerji
Akaryakıt A.Ş. altında devam
etmektedirler.

2,2

milyon m3

Şirket 2020 yılında
2,2 milyon m3 satış
gerçekleştirilmiştir.

Şirket istasyon
sayısı ve pazar payı
yüzdesinde Türkiye
pazarında 5’incidir.
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ENERJİ ŞİRKETLERİ

LİKİTGAZ DAĞITIM VE ENDÜSTRİ A.Ş. (MİLANGAZ)

Şirketin 18 adet tüp
dolum tesisi, 2 adet
LPG gemisi, 76 adet
hat nakliye aracı, 63
adet otogaz nakliye
aracı, 218 adet tüplü
nakliye aracı vardır.

OYAK’ın 2020 yılında iştirak ettiği ve 1960’lı yılların
başında kurulan Milangaz, Türkiye’de 19 noktada faaliyet
gösteren 130.000 m3’lük LPG depolama kapasitesi,
550’den fazla otogaz istasyonu ve 1.200’e yakın bayi
ve satış noktasıyla otogaz, tüpgaz, dökmegaz ve
toptan satış segmentlerinde hizmet vermeye devam
etmektedir.
4 Haziran 2020 tarihinde imzalanan hisse devir
sözleşmesine istinaden LPG sektöründe faaliyet
gösteren “Likitgaz Dağıtım ve Endüstri A.Ş.”
hisselerinin %100’ü 20 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla
OYAK Akaryakıt ve LPG Yatırımları A.Ş. tarafından
satın alınmıştır. Türkiye, Avrupa’nın 5’inci büyük tüplü
ve dökme LPG pazarıdır. Otogaz pazarında ise Türkiye
dünya sıralamasında 1’incidir. Şirket 2020 yılında otogaz
segmentinde %5,8, tüpgaz segmentinde %19,0 pazar
payına sahiptir. Şirketin Aliağa, Dörtyol, Samsun, Yarımca
ve Marmara Ereğlisi’nde 5 adet deniz terminali; Adana,
Antalya, Aydın, Devrek, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep,
Işıkkent, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Konya,
Mersin, Vakfıkebir, Yarımca, Samsun, Aliağa ve Marmara
Ereğlisi’nde 18 adet tüp dolum tesisi; 2 adet LPG
gemisi; 76 adet hat nakliye aracı; 63 adet otogaz nakliye
aracı; 218 adet tüplü nakliye aracı vardır. Şirket Hatay
Dörtyol’da tüp üretim fabrikası yatırımı yapmaktadır.
Bağlı Ortaklıkları
• Miraboğlu Petrol Otomotiv İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
• Lezsan Gıda İnş. Petrol Ürünleri Pazarlama San. ve
Tic. A.Ş.
• Nemrut Liman ve Boru Hatları İşletmeciliği Nakliyat
İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
• Likitgaz Gemicilik Ltd. Şti.

Türkiye, Avrupa’nın 5’inci büyük
tüplü ve dökme LPG pazarıdır.
Otogaz pazarında ise Türkiye
dünya sıralamasında 1’incidir.
Şirket 2020 yılında otogaz
segmentinde %5,8, tüpgaz
segmentinde %19,0 pazar payına
sahiptir.
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5 deniz
terminali

Şirketin Aliağa,
Dörtyol, Samsun,
Yarımca ve Marmara
Ereğlisi’nde 5 adet
deniz terminali
bulunmaktadır.

Şirket 130.000 m3’lük
LPG depolama
kapasitesi, 550’den
fazla otogaz
istasyonu ve 1.200’e
yakın bayi ve satış
noktasıyla hizmet
vermektedir.
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DİĞER ŞİRKETLER

ATAER HOLDİNG A.Ş.

Ataer Holding iştirakleri
aracılığıyla, başta maden
metalürji olmak üzere,
kimya alanında da faaliyet
göstermektedir.

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 (Erdemir)
%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
maden metalürji olmak üzere, kimya alanında da faaliyet
göstermektedir.

Bağlı Ortaklıkları
• Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.
• Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.
• Akdeniz Chemson Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve
Dış Ticaret A.Ş.
• Ataer Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
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Yapılacak pelet üretimi ile 350 milyon USD değerinde
ithalatın yerli kaynaklar ile karşılanması planlanmaktadır.
Üretilen peletin Erdemir ve İsdemir entegre demir
çelik üretim tesislerinde hammadde olarak kullanılması
ile yurt içinde yaratılan katma değer artırılacaktır.
Geliştirilen yeni çelik üretim teknolojileri ve artan çevre
gereksinimleri, çevre dostu bir çelik üretim girdisi olması
nedeniyle pelete olan talebi artırmaktadır. Buna ek
olarak, dünyadaki demir cevheri arzının %65’inin 4 büyük
firma tarafından kontrol edilmesi, hammadde fiyatlarında
dalgalanmaya ve çelik üreticilerinin kârlılığının olumsuz
etkilenmesine neden olmaktadır. Yapılacak yatırım
maden metalürji şirketlerinin uygun koşullarda, kaliteli
pelet tedariğinin güvenliğini garanti altına almaktadır.
Ortaklar arası yapılan sözleşmeye göre Ataer Madencilik
üretiminin %14,9’unun Japonya’ya ihraç edilecek olması
ülkemiz ihracatına da önemli katkı sağlayacaktır.

Ataer Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Ataer Holding A.Ş.’nin %100 hissesine sahip olduğu
Ataer Madencilik A.Ş. 3 Mayıs 2019 tarihinde
kurulmuştur. 13 Temmuz 2020 itibarıyla Ataer Holding,
Ataer Madencilik hisselerinin %14,9’unu, dünyada
en fazla teknoloji geliştiren çelik üreticisi olan ve
dünyanın en büyük 8’inci çelik üreticisi olan JFE Steel’e
devretmiştir. Ataer Madencilik, Türkiye’nin en büyük
demir cevheri madenini ülke ekonomisine kazandırmak
amacıyla yatırım çalışmalarına başlamıştır. Yatırım ile
Malatya ili Hasançelebi mevkiinde bulunan Hasançelebi
cevher sahasından çıkarılacak olan demir cevheri
zenginleştirilecek ve yılda 3 milyon ton yüksek kalitede
pelet üretimi yapılacaktır.
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En büyük

Ataer Madencilik,
Türkiye’nin en
büyük demir
cevheri madenini
ülke ekonomisine
kazandırmak
amacıyla yatırım
çalışmalarına
başlamıştır.

Yapılacak pelet
üretimi ile
350 milyon USD
değerinde ithalatın
yerli kaynaklar
ile karşılanması
planlanmaktadır.

Ataer Madencilik üretiminin %14,9’unun Japonya’ya
ihraç edilecek olması ülkemiz ihracatına da önemli katkı
sağlayacaktır.
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DİĞER ŞİRKETLER

MIILUX OY

Tesiste yerli
levha kullanılarak
Türkiye’de kullanılan
500-600 HB sertliğe
sahip malzemeler
üretilerek
Manisa’dan
%100 yerli yüksek
mukavemetli çelik
tedarik edilmektedir.

Stratejik öneme haiz ısıl işlem görmüş yüksek
mukavemetli çelik üretiminde öncü olan Finlandiya’da
bulunan Miilux OY şirketiyle hisse ortaklığı gerçekleştiren
OYAK, 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
bağlı ortaklığı bulunmaktadır.
Şirket Manisa’da 13.000 ton kapasiteli tesis yatırımı
gerçekleşmiştir. Şirketin 20.684 m2 alanındaki tesisinde
ısıl işlem tesisi, soğuk doğrultma tesisi, temperleme
fırını, kumlama-boyama tesisi, lazer kesim makineleri
bulunurken tesiste yerli levha kullanılarak Türkiye’de
kullanılan 500-600 HB sertliğe sahip malzemeler
üretilmektedir. 2020 yılında aşınmaya dirençli çelik
satışları başlamıştır.
Bağlı Ortaklıkları
• Miilux Yüksek Mukavemetli Çelik Üretim A.Ş.
• Miilux Poland Sp. z.o.o.

Şirket, stratejik öneme haiz
ısıl işlem görmüş yüksek
mukavemetli çelik üretimi
yapmaktadır.
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13.000
ton

Şirket’in Manisa
tesisinin yıllık üretim
kapasitesi 13.000
tondur.

Kalite Yönetim
Sistemi
ISO 45001:2018
ISO 9001:2015
ISO 3834-2:2005
ISO 14001:2015
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DİĞER ŞİRKETLER

OYAK AKARYAKIT VE LPG YATIRIMLARI A.Ş.

Şirket özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol,
akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi sektörlerde arama,
araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım,
depolama, ithalat, ihracat, re-export ve ticarete dönük
ulusal ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye
odaklanan, sermaye şirketi kurmak ve/veya kurulmuş
sermaye şirketlerine iştirak etmek amacıyla faaliyetlerini
sürdürmektedir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla OYAK
Şirketlerinden OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. ve
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.’nin hisseleri
ayni sermaye olarak OYAK Akaryakıt ve LPG Yatırımları
A.Ş.’ye devrolmuştur.
Bağlı Ortaklıkları
• OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
• OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.
• Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. (TOTAL-M OİL)
• Likitgaz Dağıtım ve Endüstri A.Ş. (MİLANGAZ)

Şirket özellikle enerji sektörü
ve alt dalları olan sektörlerde
yatırımlara ve yeni işler
geliştirmeye odaklıdır.
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DİĞER ŞİRKETLER

OYAK SAVUNMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.

OYAK SGS,
Türkiye’de liman
güvenliği konusunda
hizmet veren üç
şirketten biri olma
özelliğine sahiptir.

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, risk analiz eğitimi, kıymet taşıma, 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. 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.

OYAK SGS, güvenlik sistemleri,
bu sistemlere yönelik
danışmanlık hizmetleri ile
birlikte Alarm İzleme Merkezi
ve Eğitim Kurumu faaliyetlerini
yürütmektedir.
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DİĞER ŞİRKETLER

OYAK İNŞAAT A.Ş.

OYAK Göksupark
Projesinin yapımı
31 Temmuz 2020
itibarıyla
tamamlanmış ve hak
sahiplerine teslim
edilmiştir.

OYAK İnşaat; her türlü yapının
proje, inşaat ve montaj işlerini
taahhüt ederek mühendislik
ve müşavirlik hizmetleri
vermektedir.

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 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.
2020 Yılında Öne Çıkan Projeler
• 1876 konut ve 7 ticari üniteden oluşan ve OYAK
tarafından şu ana kadar tek seferde yapımı
gerçekleştirilen ve üyelere tahsise sunulan en büyük
konut projesi olan OYAK Göksupark Projesinin yapımı
31 Temmuz 2020 itibarıyla tamamlanmış ve hak
sahiplerine teslim edilmiştir.
• 414 adet konut, 156 adet ofis ve 10 adet dükkandan
oluşan OYAK Dragos Projesi’nde 2020 yılı içinde
hafriyat, zemin iksa sistemi, kaba yapı temel
betonarme ve temel su yalıtımı imalatları ile binaların
zemin seviyesinin altındaki bodrum katlarının kaba
inşaatının yapımı tamamlanmıştır. Projenin yıl sonu
itibarıyla fiziksel ilerlemesi %32,08 seviyesindedir.
• 19 Haziran 2020 yılı içerisinde yapı ve iksa ruhsatları
alınan OYAK Genel Müdürlüğü Hizmet Binası
(Tandoğan) projesinin hafriyat ve iksa imalatlarının
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2020 Yılında Tamamlanan Projeler
• OYAK Göksupark Konut Projesi,
• OYAK Genel Müdürlük Binaları Tamirat Tadilat İşleri,
• OYAKKENT 1406/11, 1407/1 ve 1408/4 nolu parseller
ruhsat proje tadilatı çalışmaları,
• Erdemir Yalova Taşköprü Projesi Müşavirlik Hizmetleri,
• Hektaş Niğde/Bor Ferbis Tarım Fabrika Binası inşaatı,
• OYAK Çimento Fabrikaları Aslan Çimento Tesisi
Klinker Hattı Modernizasyonu,
2020 Yıl Sonu İtibarıyla Devam Eden Projeler
• OYAK Dragos Projesi,
• OYAKKENT 3 Silüet Projesi,
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Çağdaş

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

• OYAK Genel Müdürlük Hizmet Binası Yapım İşi,
• OYAK Seyirce 1’inci Etap Konut Projesi,
• OYAK İzmir Urla Bademler, İzmir Çiğli Harmandalı,
İzmir Mordoğan arsaları yeni imar planı çalışmaları,
• OYAK Yalova Çiftlikköy İmar Planı Çalışmaları,
sözleşmeleri yapılmış, kazı alanın güçlendirilmesine
yönelik fore kazık çalışmalarına 2020 yılı Aralık ayı
başında başlanmıştır.
• 30 Aralık 2019 itibarıyla ruhsatları alınan OYAK Ankara
Seyirce arsaları konut projesi yapımı için şantiye
mobilizasyon alanının kurulumuna 2020 yılının Kasım
ayında başlanmıştır.
• OYAKKENT 1406/11, 1407/1 ve 1408/4 nolu parseller
üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan ve toplam
1.026 adet konut ve 20 adet ticari üniteden oluşacak
OYAKKENT 3 Silüet Projesinde, uygulamaya yönelik
ruhsat proje tadilatı çalışmaları tamamlanmıştır.
• Gayrimenkul geliştirme faaliyetleri kapsamında OYAK
mülkiyetindeki; 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.

• Ferbis İlave Fabrika Binası İşi,
• Hektaş Orhangazi Binaları Tadilat İşleri,
• Akdeniz Chemson Kimya Aliağa ALOSBİ Lojistik
Merkezi,
• Likitgaz Hatay Dörtyol Tüp İmalat Tesisi İnşaatı,
• OYAKKENT Akaryakıt İstasyonu,
• Mehmetçik Vakfı Akaryakıt İstasyonları,
• Elazığ 24 Derslikli Okul Binası Projesi,
• OYAK Genel Müdürlük Binaları tamirat tadilat işleri,
OYAK mülkiyetindeki arsaların arsa geliştirme, imar
ve güvenlik hizmetleri ile OYAK Şirketleri’ne yönelik
çeşitli tamirat, tadilat ve müşavirlik hizmetleri,

Kalite Yönetim
Sistemi
ISO 45001:2018
İSO 9001:2015
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DİĞER ŞİRKETLER

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş.

OYAK Pazarlama
2020 yılında OYAK dışı
müşteri portföyünü
geliştirmeye yönelik
çalışmalarını da
sürdürmüştür.

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 Şirketin 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.
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 Şirketlerine yönelik sunduğu hizmetlerin yanı
sıra, OYAK Pazarlama 2020 yılında OYAK dışı müşteri
portföyünü geliştirmeye yönelik çalışmalarını da
sürdürmüştür.

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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KURULUŞ
YILI

OYAK’IN İŞTİRAK
TARİHİ

1998

1998

OYAK’IN PAYI

%100

FAALİYET KONUSU
Turizm Hizmetleri,
Tesis Yönetimi
Hizmetleri ve
Teknolojik Hizmetler

İNTERNET ADRESİ
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www.oyakpazarlama.com.tr

Kalite Yönetim
Sistemi
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
ISO 20000
ISO 22301
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSG

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSG

Rapor Hakkında
OYAK 2020 Yılı Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik ve İş
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Bölümünde, OYAK ve OYAK
Grubu Şirketlerinin performansı ve yaratılan değeri en iyi
uygulamalarla anlatan süreçler paylaşılmaktadır.
Raporun bu bölümüne 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020
tarihleri arasında, OYAK ve Maden Metalürji, Çimento
Beton Kağıt, Kimya, Otomotiv Lojistik, Tarım Hayvancılık,
Enerji, Hizmet ve Finans sektörlerinde yer alan OYAK
Grup Şirketlerinin faaliyetleri dâhil edilmiştir.
OYAK ve OYAK Grubu Şirketlerinin sürdürülebilirlik
ve İSG kapsamındaki önemli konuları ve bu konular
çerçevesinde oluşturulan önceliklendirme analizi, Küresel
Raporlama İnisiyatifi Standartları (GRI-Global Reporting
Initiative), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları
(SASB- Sustainability Accounting Standards Board) ve
Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzları referans alınarak
hazırlanmıştır.

OYAK ve OYAK Grubu
Şirketlerine uzanan değer zinciri
boyunca, Sürdürülebilirlik ve
İSG Performansı bütünündeki
çalışmalar; sürekli gözden
geçirilen ve iyileştirilen
sosyal, ekonomik ve çevresel
mekanizmalar ile her yıl daha da
güçlenmektedir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSG

OYAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSG YÖNETİŞİMİ
Paydaşlar için
oluşturulan somut
hedefler, güçlü
iletişim kanalları
ve etkin denetim
mekanizmaları ile
izlenmektedir.

OYAK’ta Sürdürülebilirlik ve İSG çalışmalarında,
ekonomik, sosyal ve çevresel alanlardaki değeri
uzun vadeye yayarak sürekli fayda sağlanması
hedeflenmektedir. Sürdürülebilirlik ve İSG çalışmalarının
etkisi, Genel Müdürlükten Şirketlere ve tüm
kademelere uzanan değer zinciri yoluyla takip edilerek
değerlendirilmektedir. OYAK’ın sürdürülebilirlik ve İSG
alanında yarattığı değeri paydaşlara en doğru ve şeffaf
şekilde anlatmak üzere Sürdürülebilirlik ve İSG Bölümü,
OYAK Faaliyet Raporuna entegre edilmiştir.
Paydaşlar için oluşturulan somut hedefler, güçlü
iletişim kanalları ve etkin denetim mekanizmaları ile
izlenmektedir. Yetkin insan kaynağının sürekli gelişimi
sağlanırken, gerçekleştirilen yatırım ve projelerle uzun
soluklu toplumsal katkı hedeflenmekte, başta iklim risk
ve fırsatları olmak üzere küresel çevre sorunlarına yanıt
veren esnek iş modelleri hayata geçirilmektedir.
Sürdürülebilirlik ve İSG öncelikleri kapsamındaki
çalışma, performans ve uygulamaları, en üst seviyede
Sürdürülebilirlik ve İSG Komiteleri çalışma usul ve
esasları doğrultusunda takip edilerek OYAK İSG ve
Sürdürülebilirlik Komitelerince sahiplenilmektedir.
Komiteler, sürdürülebilirlik ve İSG performanslarını
standart ve karşılaştırılabilir göstergelerle ortaya koymak
için şirketlere yol göstermektedir.

OYAK’ta Sürdürülebilirlik
ve İSG çalışmalarında,
ekonomi, sosyal ve
çevresel alanlardaki değeri
uzun vadeye yayarak
sürekli fayda sağlamak
hedeflenmektedir.

OYAK İSG ve Sürdürülebilirlik Komitelerinin
Sorumlulukları
• OYAK sürdürülebilirlik ve İSG stratejisinin, OYAK
faaliyetlerine entegrasyonunun sağlanması
• Öncelikli sürdürülebilirlik ve İSG konu başlıklarının
belirlenmesi ve buna bağlı iş planı ve yol haritasının
oluşturulması
• Çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim alanlarındaki
risk ve fırsatların belirlenmesi, etkin bir şekilde
yönetilmesi ve takibi
• Grup içi sinerji oluşturarak iyi uygulama örneklerinin
yaygınlaştırılması
• Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederken “En
İyi Uygulamaları” OYAK Grup Şirketlerine aktararak
sürdürülebilir ürün, hizmet ve projelerin geliştirilmesi
• Çalışanlarda sürdürülebilirlik bilinci oluşturulması ve bu
bilincin kurum kültürü haline getirilmesi
• Mevzuatta yapılan değişikliklerin takibi ve bu
değişikliklere uyumun temini için koordinasyonun
sağlanması
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OYAK Sürdürülebilirlik Öncelikleri
OYAK’ta Sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini paydaşlarla kurulan düzenli ve sağlıklı iletişim oluşturmaktadır. Çeşitli
iletişim mekanizmaları aracılığı ile elde edilen geri bildirim, öneri ve fikirler ürün ve hizmet geliştirmenin yanı sıra uzun
vadeli stratejilerinin oluşturulmasında da aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Paydaş Değerlendirmeleri ve Karar Alma Üzerindeki Etki Boyutu

OYAK ve OYAK Grubu Şirketleri Önceliklendirme Analizi
3,00

Sağlıklı
iletişim

OYAK’ta
Sürdürülebilirlik
yaklaşımının
temelini
paydaşlarla
kurulan düzenli
ve sağlıklı iletişim
oluşturmaktadır.

İSG
Ürün/Hizmet Kalitesi

Müşteri Memnuniyeti

2,50
Etik, Şeffaflık ve
Güvenirlilik
Çalışan ve İnsan Hakları

2,00

Biyoçeşitlilik

Enerji Verimliliği

Toplumsal Yatırımlar

Su Yönetimi

Yasal Uyum

Kriz Yönetimi

Dijitalleşme

Ar‑Ge, Yenilikçilik ve İşbirliği
Döngüsel Ekonomi İklim Değişikliği ile
Mücadele ve Uyum

Teknolojik Dönüşüm
ve Operasyonel
Verimlilik

Atık Yönetimi

1,50
Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

1,00
1,60

1,80

2,00

Yetenek Yönetimi

2,20

2,40

OYAK Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Etki Boyutu

Öncelikli

Yüksek Öncelikli

Çok Yüksek Öncelikli

2,60

2,80

3,00

Çeşitli iletişim
mekanizmaları
aracılığı ile elde
edilen geri bildirim,
öneri ve fikirler
ürün ve hizmet
geliştirmenin yanı
sıra uzun vadeli
stratejilerinin
oluşturulmasında
da aktif bir şekilde
kullanılmaktadır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSG

OYAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSG YÖNETİŞİMİ

OYAK, ‘daha az
kaynakla daha
çok değer’
sürdürülebilirlik
yaklaşımıyla
belirlediği hedeflere
doğru yol alırken,
ekonomik ve ekolojik
katkı sağlayacak
tüm sürdürülebilirlik
projelerinin ana
çatısını oluşturan
OYAK ekosistem
ile güçlü bir çevik
yönetişim örneği
sergilemiştir.

OYAK ekosistem Sıfır Atık
Projesi ile OYAK’ın etki alanı
içindeki yaklaşık 1,5 milyon
kişiye dokunarak bilinçli kaynak
kullanımı hedefi sürdürülmüştür.

OYAK ekosistem
2020 yılının ilk çeyreğinde dünyada ortaya çıkan
pandemi (Covid-19), küresel büyümede yavaşlamaya
neden olmuştur. Zorlu koşullara ve ekonomilerdeki
yavaşlamanın devam edeceği öngörülerine rağmen
OYAK, dinamik bir anlayışla geleceğin iş alanlarını ve
sürdürülebilir büyümeyi hedef almış ve 2020 yılında da
güçlü adımlar atarak büyümeye devam etmiştir.
OYAK, ‘daha az kaynakla daha çok değer’ sürdürülebilirlik
yaklaşımıyla belirlediği hedeflere doğru yol alırken,
ekonomik ve ekolojik katkı sağlayacak tüm
sürdürülebilirlik projelerinin ana çatısını oluşturan

OYAK ekosistem ile güçlü bir çevik yönetişim örneği
sergilemiştir. 2019 yılında başlatılan OYAK ekosistem
Sıfır Atık Projesi ile OYAK başta olmak üzere OYAK Grup
Şirketleri, üyeler ve üyelerin aileleriyle OYAK’ın etki alanı
içindeki yaklaşık 1,5 milyon kişiye dokunarak bilinçli
kaynak kullanımı hedefi sürdürülmüştür. OYAK’ın gelecek
nesilleri koruma misyonuyla yola çıktığı proje 2020 yılında
da bu hedef doğrultusunda OYAK Grup Şirketlerinin
katılımıyla büyümüştür. Şirketlerdeki OYAK ekosistem
Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulumları 2020 yılı boyunca
Sıfır Atık Aylık İlerleme Raporları aracılığıyla takip edilmiş,
sürecin kontrollü bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.
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4 SKA
OYAK ekosistem
Sıfır Atık
Yönetim Sistemi
kapsamında
yürütülen
çalışmalar,
Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir
Kalkınma
Amaçları’nın (SKA)
öncelikli olarak
dördüne hizmet
etmektedir.

OYAK ekosistem Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında
hem OYAK ve bağlı binalarında hem de OYAK Grup
Şirketlerinde yürütülen çalışmalar, Birleşmiş Milletler
tarafından, iklim değişikliğinin etkileri ile mücadele
etmek, kaynakları verimli kullanmak, sürdürülebilir
tüketim ve üretim yöntemleri geliştirmek için 2030
yılının sonuna kadar belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma
Amacı’nın, öncelikli olarak dördüne hizmet etmektedir.

Şirketlerdeki OYAK
ekosistem Sıfır Atık
Yönetim Sistemi
kurulumları 2020
yılı boyunca Sıfır
Atık Aylık İlerleme
Raporları aracılığıyla
takip edilmiş,
sürecin kontrollü bir
şekilde yürütülmesi
sağlanmıştır.

OYAK’ın gelecek nesilleri koruma misyonuyla yola çıktığı
proje 2020 yılında da bu hedef doğrultusunda OYAK Grup
Şirketlerinin katılımıyla büyümüştür.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSG

ÇEVRE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ
Düşük karbon
ekonomisine
geçişin risk ve
fırsatlarının doğru
değerlendirilmesi ve
stratejilere entegre
edilmesi büyük önem
arz etmektedir.

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum
Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı 2020 Küresel
Riskler Raporunda tanımlanan en önemli on riskten ilk
beşi iklimle ilişkili çevresel riskler olarak tanımlanmıştır.
İklim değişikliği ile mücadelede başarısızlık riski, etkisi
ve gerçekleşme olasılığına göre uzun vadeli en kritik ve
büyümeye devam eden risklerden biri olma konumunu
korumaktadır. Düşük karbon ekonomisine geçiş, iklim
değişikliği kaynaklı öngörülemeyen riskler gibi unsurlar,
şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapması
ve hızla uyum sağlaması gereken konuların başında
gelmektedir.
Ekosistemin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde
etkileyecek mevcut küresel eğilimler iş yapış şekillerini
değiştirerek daha sorumlu yönetmeyi zorunlu kılmaktadır.
Kaynakların azalması, iklim ve su krizi, atık yönetimi ve
biyoçeşitlilik kaybının getirdiği olumsuz çevresel etkiler
ve bunların tetikleyeceği sağlık sorunları iş dünyası
üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır.
Sanayiden finansa, enerjiden hizmet sektörüne kadar
birçok alanda faaliyetlerini sürdüren OYAK Grup
Şirketleri için küresel iklim riskleri ve fırsatları ile düşük
karbon ekonomisine geçişin risk ve fırsatlarının doğru
değerlendirilmesi ve stratejilerine entegre edilmesi

OYAK Grup Şirketleri, OYAK
ekosistem çatısı altında
iklim değişikliğine uyum
kapsamındaki çalışmalarını,
iş yapış biçimlerinin ve
stratejilerinin bir parçası
olarak yönetmektedir.

büyük önem arz etmektedir. OYAK Grup Şirketleri,
OYAK ekosistem çatısı altında iklim değişikliğine uyum
kapsamındaki çalışmalarını, iş yapış biçimlerinin ve
stratejilerinin bir parçası olarak yönetmektedir.
OYAK Grup Şirketleri; süreç ve tedarik zincirinde yenilikçi
teknolojilerin uygulanmasını hızlandırarak, yenilenebilir
enerji yatırımları, azaltım ve uyum faaliyetleri ile iklim
eylemine proaktif bir şekilde tüm gücüyle katılmaktadır.
Operasyonel süreçlerin yanı sıra, yurt içinde ve dünyada
küresel olarak geliştirilen politikalar, süreçler ve
uygulamalara da aktif olarak katkı sağlanmaktadır.
Önceki yıllarda olduğu gibi, 2020 yılında da Karbon
Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı PMR Türkiye Projesi
yakından takip edilmiş, gerçekleştirilen tüm toplantı ve
çalıştaylara katılım gösterilerek projeye katkı sağlanmıştır.
Proje çıktılarından olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından görüşe açılan Taslak İklim Kanunu, Emisyon
Ticaret Sistemi (ETS) Yönetmeliği ve Açık Artırma
Tebliği’ne görüş verilmiştir. Süreçlerin iş dünyasındaki
yansımalarının gözlemlenmesi ve OYAK görüşünün
iletilmesi adına TÜSİAD PMR Alt Çalışma Grubunda yer
alınmıştır.
Ticari faaliyetlerde önemli bir konumda olan Avrupa
Birliği’nin (AB) gündeminde olan AB Yeşil Mutabakatı
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ve Sınırda Karbon Düzenlemesi süreçleri yakından
takip edilmiş ve AB Kamu İstişare sürecine aktif katılım
sağlanmıştır. AB süreçlerine iletilecek ülke görüşüne
katkı sunmak adına, OYAK Grup Şirketleri yetkilileri ile
toplantılar gerçekleştirilerek OYAK görüşleri oluşturulmuş
ve ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşılmıştır.

elektrik motoru değişimi projeleriyle yaklaşık 2,1 milyon
kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır. Son derece kapsamlı
kurgulanan çevresel izleme programı ile santralin
çevresel performansı sürekli izlenmekte, ISO 14001
ve ISO 50001 kapsamında kaynak kullanımı ile birlikte
belirlenen hedeflere uyum takip edilmektedir.

Enerji Verimliliği

Alternatif Yakıt ve Hammadde Kullanımı

Pandemi koşulları 2020 yılında küresel olarak
enerji tüketiminin düşmesine neden olsa da, enerji
verimliliğinin artırılması ve enerji tüketiminin azaltılması,
en önemli sürdürülebilirlik uygulamaları arasında yerini
korumaktadır. Bu kapsamda, sera gazı emisyonlarının
azaltılması amacıyla yeni teknolojilerin hayata
geçirilmesi ve verimlilik fırsatlarına yönelik çalışmaların
gerçekleştirilmesi OYAK Grup Şirketleri için önemini
korumaya devam etmiştir.

OYAK Çimento Fabrikaları’nda, klinker ve çimento
üretiminde hammadde olarak kullanılan bazı girdilerin
yerine atık grit, arıtma çamurları, taş tozu, atık beton,
uçucu kül, cüruf, alternatif tras ve kalker gibi atıklar
alternatif hammadde olarak kullanılmakta ve boksit,
demir cevheri, tras, marn gibi hammaddeler ikame
edilmektedir. Böylelikle, ikame edilen alternatif
hammaddeler ile hem endüstriyel simbiyoz sağlanarak
farklı sektörlerin atıkları geri kazanılmakta, hem de
hammadde maliyetlerine olumlu fayda sağlanmaktadır.
2020 yılında yaklaşık 625 bin ton alternatif hammadde ve
yan ürün kullanılarak çevresel etki azaltılmış ekonomik
fayda yaratılmıştır.

OYAK Maden Metalürji ve OYAK Çimento Beton
Kağıt Şirketleri 2020 yılında gerçekleştirdiği enerji
tasarrufu çalışmaları ile yaklaşık 166 bin kişinin bir yıllık
enerji tüketimine denk gelen 580 milyon kWh enerji
tasarruf etmiş ve yaklaşık 120 bin kişinin bir yıllık sera
gazı salımına eş değer olan 770 bin ton CO2 salımını
engellemiştir. Bunun yanı sıra, gerçekleştirilen enerji
tasarrufu proje ve uygulamaları sayesinde yaklaşık
240 milyon TL tasarruf edilmiştir.
OYAK Renault, kaynak parametre optimizasyonu,
imalat dışı zamanların yönetimi, basınçlı hava hatlarında
kacakların onarılması, fabrika geneli aydınlatma
armatürlerinin iyileştirilmesi gibi proje ve çalışmalarla
yaklaşık 3.320 kişinin bir yıllık enerji tüketimine denk
gelen 11,5 milyon kWh enerji tasarrufu sağlamıştır.
Tasarım ve ÇED sürecinden başlayarak kaynak
kullanımı ve atık yönetimi konularında çevresel ayak
izini küçültmek üzere tasarlanan ve inşa edilen İSKEN
santralinde, 2020 yılında yürütülen absorber tankı
karıştırıcı projesi, LED aydınlatma dönüşümü projesi ve

2020 yılında Denizli Çimento’da, klinker üretimindeki
CaCO3 ihtiyacının tamamı ve çimento katkısı olarak
kalker ihtiyacının tamamı traverten pasaları kullanılarak

580

milyon
kWh

OYAK Maden
Metalürji ve OYAK
Çimento Beton
Kağıt Şirketleri
2020 yılında 166
bin kişinin bir yıllık
enerji tüketimine
denk gelen
580 milyon kWh
enerji tasarruf
etmiştir.
2020 yılında yaklaşık
625 bin ton alternatif
hammadde ve yan
ürün kullanılarak
çevresel etki
azaltılmış ekonomik
fayda yaratılmıştır.

Sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla yeni
teknolojilerin hayata geçirilmesi ve verimlilik fırsatlarına
yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi OYAK Grup
Şirketleri için önemini korumaya devam etmiştir.
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Denizli Çimento,
klinker ve çimento
üretimindeki
hammadde
ihtiyacının
%73,7’sini alternatif
hammaddelerden
karşılamıştır.

alternatif hammaddeden karşılanmıştır. Ayrıca, dip külü
ve uçucu kül de alternatif hammadde olarak kullanılarak
kil, demir cevheri, boksit hammaddeleri ikame edilmiştir.
Bunun yanı sıra, yapı kimyasalları üretimi yapan
tesislerden atık olarak çıkan kalsiyum sülfatın (CaSO4)
çimento üretiminde doğal alçıtaşı yerine alternatif
hammadde olarak kullanılması sağlanmış ve doğal
kaynak kullanımı önlenmiştir. Denizli Çimento, traverten
pasaları, dip külü ve uçucu kül, atık kalsiyum sülfat,
grid ve arıtma çamuru kullanımıyla, klinker ve çimento
üretimindeki hammadde ihtiyacının %73,7’sini alternatif
hammaddelerden karşılamıştır.

Üretilen Yenilenebilir Enerji
OYAK Grup Şirketlerinde 2020 yılında yenilebilir
kaynaklardan toplam 91,2 milyon kWh enerji üretilmiştir.
OYAK Çimento A.Ş. tesislerinden Adana, Mardin güneş
enerjisi santrallarından ve OYKA’daki biyokütleden enerji
üretim tesisinde yenilenebilir enerji üretimi sağlanmıştır.

OYAK Grup Şirketlerinde
2020 yılında yenilebilir
kaynaklardan toplam
91,2 milyon kWh enerji
üretilmiştir.

159
OYAK 2020
FAALİYET RAPORU

Dünya Ekonomik Forumu 2020 Küresel Riskler Raporu’nda biyoçeşitlilik
kaybı ve ekosistem tahribatı en önemli beş uzun vadeli küresel riskler
arasında yer almaktadır.

Su Yönetimi:
Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 2020
Küresel Riskler Raporu’na göre su krizleri, gelecek 10
yılda etkisi en yüksek olacağı düşünülen temel riskler
arasında yer almaktadır. Su kaynakları ve su kalitesi
üzerindeki baskı ve risklerin azaltılması ile yeraltı ve
yerüstü su kaynaklarının verimli kullanılması için OYAK
Grup Şirketlerinde su ayak izi belirlenerek gerekli
iyileştirme çalışmaları yapılmakta ve yıllık periyotlarla
gerçekleştirilen gözden geçirme çalışmaları ile
uygulamalar ileri taşınmaktadır.
Birleşmiş Milletler’in küresel su arzının yalnızca %60’ının
karşılanabileceğini öngördüğü 2030’dan önceki on yıla
girerken, su verimliliğine daha fazla özen gösterilmesi
gerekliliği bilinci ile OYAK Grup Şirketlerinde yürütülen
faaliyetler bu bölümde paylaşılmaktadır.
Ermaden faaliyetleri için gerek duyduğu su ihtiyacının
yaklaşık %20’sini atık barajından geri kazanılan su ile
temin etmektedir.
Aslan Çimento, bünyesindeki biyolojik atıksu arıtma
tesisinde arıtmış olduğu suyun bir kısmını soğutma suyu
olarak kullanarak 8.267 m3 su tasarrufu sağlamıştır.
Ünye Çimento, yüzeysel su çöktürme havuzlarında
toplamış olduğu suları yol yıkamada kullanarak 8.127 m3
suyu geri kazanmıştır.
OYAK Beton tarafından üretimde kullanılan suyun
%30,7’si geri kazanılmış atıksudan oluşmaktadır.
Biyoçeşitlilik
BM bünyesindeki Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri
Üzerine Hükûmetler Arası Bilim-Politika Platformunu
(IPBES) tarafından hazırlanan küresel değerlendirme
raporuna göre dünya genelinde yaklaşık bir milyon
tür nesli tükenme tehdidi altındadır. Dünya Ekonomik
Forumu 2020 Küresel Riskler Raporu’nda ise
biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı en önemli beş
uzun vadeli küresel riskler arasında yer almaktadır.
Aslan Çimento, “Doğaya Yeniden Kazandırma Planı”
çerçevesinde alanların tekrar kullanıma açılabilmesi ve

arazinin düzenlenmesi için gerekli olan bitkisel toprağın
yüzeyden alınması, taşınması ve depolanması işlemlerini
üretime paralel olarak sürdürmektedir.
İSKEN, faaliyet gösterdiği bölgede karasal ekosistemi
izlemek üzere Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte toprak,
bitki ve türler üzerinde izleme projesi yürütmektedir.
Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi
AB tarafından 2020 Mart ayında yayımlanan Döngüsel
Ekonomi Eylem Planı’nda döngüsel ekonomiye dayalı
atık yönetimi, mevcut ürünlerin tekrar kullanılabildiği
ve yenilenebildiği anlayışına dayanmakta olup kaynak
verimliliği, iklim değişikliği ile mücadele, rekabet ve
kalkınma gibi alanlara entegre edilmiş olan bir modeldir.
Döngüsel ekonomi uygulamaları, birçok ekonomik
faaliyetin sınırlı doğal kaynakların tüketimine bağımlılığını
azaltmaya ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına
yardımcı olmaya uzanan geniş bir çerçevede
sürdürülebilir çözümler sunmaktadır.
OYAK Çimento ve Maden Metalurji Şirketleri, OYAK
Grup Şirketleri ve diğer şirketler ile birlikte yürütmüş
olduğu endüstriyel simbiyoz uygulamaları ile hem birincil
kaynak kullanımının azaltılması hem de ilgili atıkların
çevresel etkilerinin azaltılması yönünde döngüsel
ekonomiye katkı sağlamaktadır.
Endüstriyel simbiyoz uygulamaları ile OYAK Şirketleri
ile 1,75 milyon ton, OYAK harici şirketler ile 276 bin ton
ürün girdisi sağlanarak doğal kaynak tüketimi önlenmiş
ve toplamda 52 milyon TL finansal tasarruf sağlanmıştır.
İSKEN, faaliyete geçtiğinden bu yana son derece
kapsamlı ve verimli bir atık yönetim planı uygulamaktadır.
Bu plan kapsamında, üretim faaliyetleri sonucunda bir
yan ürünü olarak ortaya çıkan külün büyük bir çoğunluğu
çimento fabrikalarında değerlendirilerek ekonomiye geri
kazandırılmaktadır.

52

milyon TL
Endüstriyel
simbiyoz
uygulamaları
ile toplamda
52 milyon TL
finansal tasarruf
sağlanmıştır.

OYAK Grup
Şirketlerinde su
ayak izi belirlenerek
gerekli iyileştirme
çalışmaları
yapılmakta ve
yıllık periyotlarla
gerçekleştirilen
gözden geçirme
çalışmaları ile
uygulamalar ileri
taşınmaktadır.
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Sıfır Atık
uygulamalarıyla
kesilmesi önlenen
140 adet ağaç ile
yaklaşık 5.600 m2’lik
orman arazisi
kurtarılmıştır.

OYAK Renault hibrit araç üretimiyle daha az sera gazı
salımına yol açmakta, araçların plastik aksamının ağırlıkça
%7’sinde geri dönüştürülmüş plastik kullanımı ile
döngüsel ekonomiye katkı sunmaktadır.
Sıfır Atık Uygulamaları
OYAK’ın gelecek nesilleri koruma misyonuyla yola çıktığı
OYAK ekosistem Sıfır Atık Projesi’nin ilk fazında OYAK
ve bağlı binalarında Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulmuş
ve uygulamaya geçilmiştir. Projenin ikinci fazı ise OYAK
Grup Şirketlerinin Sıfır Atık Yönetim Sistemini (SAYS)
kurmaları olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2020 yılı
için hedef atanan bütün şirketler SAYS kurmuş olup
Sıfır Atık Yönetmeliği gereği belge almakla yükümlü
olan şirketler Temel Seviye Sıfır Atık Belgelerini alarak
belgelendirme sürecini tamamlamıştır.

OYAK Grup Şirketlerinde tüm
çalışanların fikirleriyle katkı
sağladığı, tedarikçilerin bilgi
birikiminden faydalanıldığı bir
Ar‑Ge kültürü bulunmaktadır.

OYAK’ta gerçekleştirilen faaliyetlerin sonucunda düzenli
depolamaya giden atık miktarı %69 azalmış, Covid-19
pandemisinde artan atık üretimine rağmen kişi başına
düşen atık miktarı SAYS öncesi döneme göre SAYS
döneminde %25,6 azalmıştır.
OYAK ve OYAK Grubu Şirketlerinde, sıfır atık
uygulamaları kapsamında çalışanların farkındalığını
artırmak ve konuyu her bir çalışan özelinde içselleştirmek
için yazılı ve görsel iletişim çalışmalarına sürekli olarak
devam edilmektedir. Tüm birimlerden çalışanlar dâhil
ederek kurulan Sıfır Atık Yönetim Sistemi Ekibi ve
yöneticilerle belirli aralıklarla görüşülerek süreç tüm
çalışanların katılımıyla yönetilmektedir.
OYAK’ta gerçekleştirilen Sıfır Atık uygulamalarıyla elde
edilen kazanımlar şu şekildedir:
• Kesilmesi önlenen 140 adet ağaç ile yaklaşık 5.600
m2’lik orman arazisi kurtarılmıştır.
• Önlenen 1.682 kg sera gazı salımı, Türkiye’de bir
kişinin 95 günlük sera gazı salımına eş değerdir.
• 232 m3 su tasarrufu yapılmıştır. Bu miktar, Türkiye’de
bir kişinin yaklaşık olarak üç yıllık su ihtiyacını
karşılamaktadır.

• Yapılan 50.457 kWh enerji tasarrufu, 14 kişinin bir
yıllık enerji ihtiyacına denk gelmektedir.
• 31,7 m3 depolama alanı kazancı sağlanmıştır.
Ürünler, Hizmetler, Ar‑Ge ve Yenilikçilik
Teknolojik yeniliğin çok hızlı olduğu bu çağda, yeni
fırsatlar ve iş modelleri sektörlere benzersiz ve
çarpıcı bir şekilde değişme potansiyeli sunmaktadır.
Kuruluşlar, çevre üzerindeki etkilerini en aza indirirken
daha sürdürülebilir iş modelleri yaratmak için fiziksel
ve sanal teknolojilerden yararlanarak hızla dönüşüm
geçirmektedir.
OYAK Grup Şirketlerinde tüm çalışanların 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 değerlendirilmektedir.
Onaylanan projelerdeki ilerlemeler belli aralıklarla
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OYAK’ta çimento sektöründe doğal kaynakların verimli şekilde
kullanılması sürdürülebilir kaynak yönetimi açısından ayrı bir önem
taşımaktadır.

çalışmalarına 2020 yılında daha da hız vererek 102 milyon
TL Ar‑Ge harcaması yapmıştır.
Adana Çimento, TÇMB’nin endüstriyel partneri olarak;
Ufuk2020 kapsamındaki FISSAC (Sürdürülebilir Kaynak
Yoğun Endüstriler için Genişletilmiş Yapı Değer Zinciri
Üzerinden Endüstriyel Simbiyozun Teşvik Edilmesi)
projesinde, çelikhane cürufu, öğütülmüş cam atığı
ve seramik atığının mineral katkı olarak kullanımı ile
katkılı çimento ve betonun endüstriyel ölçekte üretimi
çalışmalarına katkı sağlamıştır. Üretilen CEM II tip ve
42,5 dayanım sınıfındaki katkılı çimento ile birlikte
çelikhane cürufunun da agrega olarak kullanıldığı,
çevreci bir beton ile fabrika sahasında pilot amaçlı 100
metre iki şeritli bir yol yapılmıştır. Ayrıca, Çukurova
Üniversitesi ile ortak yürütülen ve TÜBİTAK destekli
Yüksek Fırın Cüruflu Çimentoların Bileşen Tasarımı İçin
Yapay Zeka Tabanlı Bir Karar Destek Sistemi projesi ile
cüruf aktivitesi ve çimento dayanım verilerinin tahminine
yönelik yapay sinir ağı (artificial neural network) metodu
kullanılarak matematiksel bir model ve özel bir yazılım
geliştirilmektedir.

izlenerek raporlanmakta, çalışanların fikri/sınai mülkiyet
yetkinliği yaygınlaşarak geliştirilmektedir. Proje çıktıları
patent/faydalı model başvuruları ile koruma altına
alınmaktadır. Müşteriler ile yapılan ortak projeler karşılıklı
öğrenme ve sürekli gelişme açısından fırsat olarak
değerlendirilmektedir. Tedarikçilerin uzmanlıkları ve
bilgilerinden yararlanmak üzere düzenli toplantılar ve
seminerler düzenlenmektedir.
OYAK’ta çimento sektöründe doğal kaynakların verimli
şekilde kullanılması sürdürülebilir kaynak yönetimi
açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu amaçla,
yenilenemeyen birincil yakıtların ve doğal hammaddelerin
alternatifleri ile ikame edilmesine yönelik Ar‑Ge
çalışmaları sürdürülmektedir.
OYAK bünyesinde Ar‑Ge ve inovasyon çalışmaları için
ayrılan toplam bütçe 2020 yılı için 184,4 milyon TL
olmuştur.
Otomotiv Lojistik Şirketleri değişim çağına uyum
sağlayan yenilikçi ürün ve hizmet kalitesi geliştirme

Bolu Çimento Ankara Şubesinde; 2019 yılında başlatılan
yüksek aktiviteli tras hammadde kaynakları araştırılması
çalışması tamamlanarak kullanımına başlanmış olup, bu
sayede çimento üretiminde kullanılan katkı miktarlarında
artış sağlanmıştır. Yüksek katkılı çimento sayesinde
maliyet azalırken çevresel sürdürülebilirliğe katkı
sağlanmaktadır.
Maden Metalürji Şirketleri, raporlama yılı içinde
33,6 milyon TL Ar‑Ge yatırımı yapmıştır. Maden Metalürji
Şirketleri 2020 yılında 13 patent ve faydalı model
başvurusu yaparak toplam sayıyı 49’a çıkarmış olup 9
adet patent ve faydalı model başvurusu tescillenmiştir.
İklim krizinde önemli paya sahip otomotiv ve enerji
sektörleri için de üretim yapan Şirketler, Ar‑Ge ve
inovasyon sayesinde müşterilerinin çevre performansını
iyileştirirken karbon ayakizlerinin azaltılmasını sağlayacak
ürünler sunmaktadır. İleri düzey çelik araştırmalarını
yapabilecek donanımda olan Maden Metalürji Şirketleri,

184,4
milyon TL

OYAK bünyesinde
Ar‑Ge ve
inovasyon
çalışmaları için
ayrılan toplam
bütçe 2020 yılı için
184,4 milyon TL
olmuştur.

Otomotiv Lojistik
Şirketleri değişim
çağına uyum
sağlayan yenilikçi
ürün ve hizmet
kalitesi geliştirme
çalışmalarına 2020
yılında daha da hız
vererek 102 milyon
TL Ar‑Ge harcaması
yapmıştır.

162
OYAK 2020
FAALİYET RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSG

ÇEVRE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

2020 yılında
Sürdürülebilirlik ve
İSG faaliyetlerinin
daha verimli ve hızlı
yönetilmesi amacıyla
ODAK isimli yazılım
projesi çalışmalarına
başlanmıştır.

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
2020 yılı sonu itibarıyla 35 proje tamamlanmıştır, 48
projenin çalışması ise devam etmektedir. Erdemir,
otomotiv ve demir çelik üreticilerinin ortak çalışmalar
yürüttükleri World Auto Steel çatısı altında sürdürülen
“Steel E-Motive” projesinde çelik seçimi ve imalat
prosesleri konularında teknik destek sağlamaktadır.

OYAK Grup Şirketleri, iş yapış
modelini dijitalleşme ve teknoloji
odağıyla her alanda yeniden
tanımlamakta ve böylece
değişimi yönetmektedir.

Kimya ve Gıda Tarım Şirketlerinin 2020 yılında Ar‑Ge
ve İnovasyon çalışmaları amaçlı ayrılan toplam bütçesi
43 milyon TL olmuştur ve 2021 yılı için 49,4 milyon TL
Ar‑Ge bütçesi ayrılmıştır.
Hektaş, nesnelerin interneti ile sulama ve damlama
gübre için otomatik bir sistem geliştirmesi, tarımda
kullanılan solvent bazlı pestisitlerin yerine su bazlı
reçetelerinin geliştirilmesi, kimyevi gübrelere alternatif
olabilecek organo mineral gübrelerin geliştirilmesi,
buğday ıslah projesi gibi sektöründe öncü birçok yenilikçi
çalışmayı hayata geçirmektedir.
Akdeniz Chemson Kimya, yüksek kaliteli PVC bazlı
borular için çevreye duyarlı stabilizatörler geliştirilmesi,
Ca-Zn kablo stabilizatör formüllerinden Bisfenol-A
(BPA)’nın çıkartılarak alternatif bulunması, esnek PVC
uygulamalarında çekme direnci-uzama özelliklerini
iyileştirecek yeni stabilizatör sistemlerinin geliştirilmesi
başta olmak üzere sürdürülebilir ürün geliştirmeye
yönelik birçok çalışma yürütmektedir.
Dijitalleşme
OYAK Grup Şirketleri, müşteri odaklı yaklaşımı ile
değişen koşullara en hızlı ve en iyi şekilde adapte olmak
amacıyla iş yapış modelini dijitalleşme ve teknoloji
odağıyla her alanda yeniden tanımlamakta ve böylece
değişimi yönetmektedir. Grup, farklı riskleri ve fırsatları
birlikte barındıran operasyonlarını sürdürülebilir kılmak
için teknolojik yatırımlara odaklanmıştır.

Çok sektörlü yapısı OYAK’ı, İSG ve sürdürülebilirlik
kültürünün geliştirilmesine, öncelikli ve iyileştirmeye
açık konuların tespitine, risk ve fırsatların gözetilmesine,
paydaşların farkındalık ve iletişiminin arttırılmasında daha
sistematik olmaya yönlendirmektedir.
2020 yılında Sürdürülebilirlik ve İSG faaliyetlerinin
değişen iş koşulları ve ulusal/ uluslararası geçerliliği
olan standartlara uygun olarak daha verimli ve hızlı
yönetilmesi amacıyla yazılım projesi çalışmalarına
başlanmıştır. 2021 yılı içinde İSG ve Sürdürülebilirlik
Direktörlüğü koordinasyonu ile hayata geçirilecek olan
“ODAK” isimli bu proje ile, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’na aktarılması zorunlu bilgiler ve
PRISMA yazılımına girdi oluşturan veriler başta olmak
üzere OYAK Grup Şirketlerindeki sürdürülebilirlik ve
İSG ile ilişkili tüm bilgi, veri ve süreçlerin tek çatı altında
toplanması, işlenmesi ve yönetilmesi sağlanacaktır.
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OYAK Grup Şirketleri, bulundukları bölgelere istihdam kaynağı
olmanın yanı sıra önemli bir kalkınma desteği de sağlamaktadırlar ve
tedariklerinin önemli bir kısmını yerel tedarikçilerden karşılamaktadır.

yerelleştirilmesi, dijital dönüşüm yeni DMS (Dealer
Management System) ve RIM (Retail Inventory
Management)-yedek parça sipariş takip sistemi projeleri
ile süreçlerini dijitalleştirerek süreç optimizasyonu
ve müşteri memnuniyetini her geçen gün artırmayı
hedeflemektedir.
Kurumsal Sorumluluk, Paydaşlarla ve Toplumla
İlişkiler
Sürdürülebilirlik, organizasyonun yeniden yapılandırılması
ve büyümesinin yanı sıra paydaşlar için uzun vadeli
değerlerin de üretilmesidir.

Güvenilir

OYAK, paydaşlar
ve toplumla
ilişkilerinde etik,
şeffaf ve güvenilir
olarak kurumsal
sorumluluğunun
bilinciyle
işbirliklerine
devam etmektedir.

OYAK’ta, paydaşlarla etkileşim ve diyalog temelinde
olumlu ilişkiler kurmanın ve sürdürmenin yalnızca risk
yönetimi fırsatlarını etkilemekle kalmadığı, aynı zamanda
büyümeyi teşvik ettiği kabul edilmektedir.
İyi yönetişim yalnızca kuruluşlar için değil, toplum için
de katkı sağlamayı hedeflemelidir. OYAK, faaliyetlerinin
paydaşları üzerindeki etkilerini de dikkate almaktadır.

Proje ile aynı zamanda kurumsal hafızanın
güçlendirilmesi, mevzuata uyum ve uygunluk takibinin
kolaylaştırılması, süreçlerin elektronikleşmesi ve bu
süreçlerin standartlaşması ile merkezi sanal bilgi
kütüphanesi oluşturulması sağlanacaktır. Dijitalleşme ile
bu proje, sürdürülebilirlik ve İSG konularındaki risklerin
ortadan kaldırılması ve fırsatların en üst seviyede
algılanmasına da hizmet edecektir.
Üretim süreçlerinde dijital dönüşüm OYAK Grup
Şirketlerinde her geçen gün artmaktadır. Görüntü işleme
ve yapay zeka gibi yeni teknolojiler süreçlere dâhil
edilmektedir. Görüntü işleme yazılımı, robot vinç sistemi
kurulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Renault MAİS, yürütmekte olduğu; yapay zeka destekli
tedarik zinciri optimizasyonu, dijital dönüşüm projesiCRM (Customer Relationship Management) araçlarının

Bu değerler temelinde OYAK, paydaşlar ve toplumla
ilişkilerinde etik, şeffaf ve güvenilir olarak kurumsal
sorumluluğunun bilinciyle işbirliklerine devam etmekte,
iyi uygulamalarıyla uzun vadeli bir perspektiften olumlu
sosyal ve ekonomik etkiler oluşturmaktadır.
OYAK Grup Şirketlerinde risk yönetimi, iç kontrol ve
yönetişim süreçlerinin etkinliği, iç denetim fonksiyonu
tarafından değerlendirilmektedir. Şirket çalışanları,
görevlerini yerine getirirken “İş Etiği İlkelerine” ve
“OYAK Ortak Değerlerine” uymaktadır.
OYAK Grup Şirketleri, bulundukları bölgelere istihdam
kaynağı olmanın yanı sıra önemli bir kalkınma desteği de
sağlamaktadırlar ve tedariklerinin önemli bir kısmını yerel
tedarikçilerden karşılamaktadır.
Yaratılan ekonomik ve sosyal artı değere ek olarak,
faaliyetler bütününde yerel halk bilgilendirmeleri de
sürdürülmektedir. Sorumlu satın alma uygulamaları

Üretim süreçlerinde
dijital dönüşüm OYAK
Grup Şirketlerinde
her geçen gün
artmaktadır.
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ÇEVRE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Covid-19 döneminde
ücretsiz tıbbi
danışmanlık hizmeti
sunan “OYAK
Doktorum Projesi”,
yaklaşık 1,5 milyon
kişiden oluşan üye,
çalışan ve çalışan
yakınına hizmet
vermektedir.

ile yerel tedarikçilere öncelik tanıyarak yerel sosyoekonomik kalkınma desteklenmektedir. Raporlama yılı
içinde, yerel tedarikçi sayısı bir önceki yıla göre %35
artmıştır.
Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde faaliyet gösteren
OYAK Çimento Şirketleri, ülke bütününde atık
yönetiminin güçlendirilmesi, tüketicilerin bilinç
seviyesinin yükseltilmesi, geri dönüşüm oranlarının
arttırılması, belirli atıklardan enerji olarak faydalanılması
konularında; paydaş toplantıları, sosyal sorumluluk
projeleri, tedarikçi günleri, sektör birlik platformları ile
toplumla olan iletişim kanallarını sürekli canlı tutmaktadır.
Faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki eğitim kurumlarının
fiziksel ve teknik donanımlarının iyileştirilmesini
destekleyen OYAK Grup Şirketleri her yıl lise ve
üniversite öğrencilerine eğitim ve staj olanağı
sağlamaktadır.
Raporlama yılında İSKEN tarafından, “Benim Okulum
Projesi” kapsamında; Yumurtalık genelinde öğrenim
gören 2.250 öğrenci ile Ceyhan’da ihtiyaç sahibi 1.500
öğrenci olmak üzere toplam 3.750 öğrenciye kırtasiye
malzemesi desteği verilmiştir. Sağlık altyapısının
gelişmesine ve yöre halkına kaliteli sağlık hizmeti
sunulmasına 2004 yılından beri devam eden İSKEN,
mevcut pandemi koşullarında yöredeki birçok kuruma
temel hijyen malzemesi desteğinde bulunmuştur.
Tarımsal inovasyon ve deneyim üssü olarak
nitelendirilen, yerli tohum üretiminde ülkeye sağlayacağı

Faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki eğitim kurumlarının fiziksel ve teknik
donanımlarının iyileştirilmesini destekleyen OYAK Grup Şirketleri her yıl
lise ve üniversite öğrencilerine eğitim ve staj olanağı sağlamaktadır.

katma değer ve diğer gelişmeler ile Türk kamuoyunu
heyecanlandıran Bursa Orhangazi tesislerinde, yerel
halktan oluşan çalışanların yarısına yakını bölgenin
yerleşik kadın nüfusundan oluşmaktadır. Aynı şekilde
Antalya’da bulunan AREO Tohumculuk şirketi
bünyesinde çalışan mavi yakalı kadın işçilerin tümü
bölgenin yerleşik halkındandır.
Covid-19 döneminde ücretsiz tıbbi danışmanlık hizmeti
sunan “OYAK Doktorum Projesi”, yaklaşık 1,5 milyon
kişiden oluşan üye, çalışan ve çalışan yakınına hizmet
vermektedir.
Renault MAİS “Şikayet Var A.C.E Awards 2020”
(Achievement in Customer Excellence) Mükemmel
Müşteri Memnuniyeti Başarı Yarışmaları’nda
kendi kategorisinde birinciliği uzun yıllardır devam
ettirmektedir.
OYAK Grup Şirketlerinde müşterileri şikayetleri; çağrı
merkezleri, web-form, e-mail, canlı destek, bayiler,
sosyal medya, anket dönüşleri, kurumsal WhatsApp
gibi çeşitli kanallar üzerinden bildirebilmektedirler. Tüm
talep ve şikayetler kayıt altına alınarak kısa sürede
işlem görmekte ve düzeltici faaliyetle kapatılmaktadır.
Paydaşlarla herhangi bir müşteri gizlilik ihlali
bulunmamaktadır.
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ÇALIŞANLAR VE YETENEK YÖNETİMİ
İnsan kaynakları sistemlerinin güçlendirilmesi, değişimi
kolaylaştırarak ve çalışanların yetkinliklerini geliştirerek
sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.
Pandemi ile mücadele sürecinde çalışanların sağlığı
ve güvenliğine, toplumsal sorumlulukların yerine
getirilmesine ve iş sürekliliğine odaklanmaya devam
edilmiştir.
Geniş bir değer zincirinin yönetildiği sektörlerde tüm
üretim ve hizmet süreçlerinde, tedarikçi seçimlerinde,
mevcut tedarikçilerle ilişkilerde, çalışan ve insan haklarını
gözetilmektedir. Ürün ve hizmet alınan tedarikçiler teknik
ve organizasyonel kapasite yeterliliği, kalite ve maliyet
verimliliği, rekabetçilik, gelişim, çevre performansı gibi
kriterlere göre değerlendirilmekte ve bu konularda
gelişmelerine destek verilmektedir.
Güçlü ve çevik bir yönetişim için çağın gerekliliklerine
uyum sağlayan genç ve dinamik çalışanlara yönelerek en
iyi yetenekleri OYAK’a kazandırma hedefinin yanı sıra,
çalışanların mevcut potansiyelleri de geliştirilmektedir.
Çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri, yetkinliklerini
artırabilecekleri ve daha üretken olabilecekleri bir çalışma
ortamı sağlarken kurum kültürünün içselleştirilmesi

Güçlü ve çevik bir
yönetişim için çağın
gerekliliklerine uyum
sağlayan genç ve dinamik
çalışanlara yönelerek en
iyi yetenekleri OYAK’a
kazandırma hedefinin
yanı sıra, çalışanların
mevcut potansiyelleri de
geliştirilmektedir.

önemli öncelikler arasındadır. 2020 yılında bu
önceliklere uygun olarak çalışana dokunan uygulamalar
yürütülmüştür. Bu kapsamda; Oryantasyon sonrası
Bireysel Gelişim Eğitimleri, Mesleki/Teknik Eğitimler,
İSG Eğitimi, DijitalİK Eğitim modülü içinde bulunan açık
eğitimler çalışanlarla paylaşılmıştır.
OYAK Grup Şirketleri olarak, pandemiden en az şekilde
etkilenmek üzere küresel ve toplumsal ihtiyaçlara yanıt
verecek gerekli adaptasyon sağlanmaya çalışılmaktadır.
Gelecek yıllarda daha etkin olarak çalışanlara yönelik
online öğrenme araçlarının sunulması çalışmaları bu
öngörüyle hızlandırmıştır.

Hedeflerle
yönetim

Grup Şirketlerinde
hedeflerle
yönetim sistemi
uygulanmaktadır.

Grup Şirketlerinde hedeflerle yönetim sistemi
uygulanmaktadır. Bireysel performans ölçümü,
Yetenek ve Yedekleme Yönetimi, Öğrenme ve Gelişim
Faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve takibi
2020 yılından beri OYAK DijitalİK Sistemi üzerinden
yapılmaktadır.

Çalışanların
kendilerini
geliştirebilecekleri,
yetkinliklerini
artırabilecekleri
ve daha üretken
olabilecekleri bir
çalışma ortamı
sağlarken kurum
kültürünün
içselleştirilmesi
önemli öncelikler
arasındadır.
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İSG performansını
iyileştirmek ve sürekli
geliştirmek hedefiyle
faaliyetlere ve planlamalara
yön verilmektedir.

Sürdürülebilirlik başarısında öncelik; sağlıklı ve
güvenli bir çalışma ortamıdır.
Kuruluşlar, en değerli kaynakları olan çalışanlarının
sağlığını, güvenliğini ve refahını korumadan sürdürülebilir
olamazlar. İş sağlığı ve güvenliğini sürdürülebilirliğe
entegre etmek çalışanların daha iyi korunmasına olanak
sağlarken sürdürülebilir bir organizasyona ulaşma fırsatı
da yaratır.
OYAK ve paydaşlarının en yüksek önceliği olan İSG için
yasal uyumun ötesinde çalışmalar yapılması ve ulaşılabilir
hedefler aracılığı ile etkin stratejiler geliştirilmesi OYAK’ın
ana yaklaşımdır. Bu sebeple, genel İSG performansını
iyileştirmek ve sürekli geliştirmek hedefiyle faaliyetlere
ve planlamalara yön verilmektedir.

OYAK’ta Pandemi Yönetimi
Raporlama yılında, tüm dünyayı etkisi altına alan ve
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan
edilen Covid-19’a karşı kararlı bir mücadele sergileyen
OYAK, İSG çatısı altında güvenli çalışma ortamlarının
sağlanması adına faaliyetler yürütmüştür. Hastalığın
Türkiye’de tespit edildiği ilk günden bu yana T.C. Sağlık
Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ilgili kurum ve
kuruluşlar tarafından açıklanan tedbirler özenle takip
edilmiş, çalışanlara doğru ve güvenilir bilgilerin hızlı
bir şekilde aktarılması sağlanmıştır. Çalışan ve çalışma
ortamı sağlığının yalnızca kendi çalışanlarının değil tüm
toplumun sağlığını gözeterek sağlanacağının farkındalığı
ile salgının yayılımını önlemek üzere çeşitli uygulamalar
hayata geçirilmiştir.

167
OYAK 2020
FAALİYET RAPORU

• “OYAK Covid-19 Yönetimi ve İletişimi Prosedürü”
T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü
önerilerini içerecek şekilde Covid-19 ile ilgili genel
kurallar, alınacak önlemler, eğitimler ve iletişim planı
hakkında bilgi vermek; Covid-19 olası vaka senaryoları
ve vaka yönetimi süreci hakkında şirketlere yol
göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Alt işverenler
de dâhil olmak üzere Covid-19 testi yapılan tüm
çalışanlar takibe alınmış, gerekli izolasyon ve filyasyon
çalışmaları titizlikle yürütülmüştür. Bu sayede çalışma
yerlerindeki bulaşın kontrol edilebilir seviyede
tutulması sağlanmıştır.

Pandemi
Yönetimi

2020 yılında
odaklanılan
en kritik konu
“Pandemi
Yönetimi”
olmuştur.

• Uzaktan çalışma yapabilecek çalışanların belirli
periyotlarla evlerinden çalışması için duyurular
yönlendirilmiş ve bu sayede çalışma alanlarındaki
yoğunluğun önüne geçilmiştir. Çalışma alanlarında
devamlı bulunması gereken çalışanlar için ise pandemi
koşulları değerlendirilerek, işyerlerinde sağlıklı ve
güvenli çalışabilmeleri için çeşitli düzenlemeler
yapılmıştır.

2020 yılında odaklanılan en kritik konu “Pandemi
Yönetimi” olmuştur. OYAK Grup Şirketlerindeki pandemi
tedbirleri üst yönetim koordinasyonuyla yürütülmüştür.
Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden salgınla ilgili
gelişmeler yakından takip edilerek çalışanlar dikkat
edilmesi gerekenler konusunda düzenli aralıklarla
bilgilendirilmiş ve koruyucu önlemlere ilişkin çeşitli
yönlendirmeleri içeren proaktif rehberler üretilmiştir.
• İlk aşamada “OYAK ve OYAK Grubu Şirketleri
Covid-19 Duyurusu” aracılığı ile salgın döneminde
şirketlerde uygulanacak ve 44 maddeden oluşan acil
tedbirler duyurulmuştur. Şirketlerin bu tedbirlere uyum
durumları sistematik olarak takip edilmiştir. OYAK
Denetim Başkanlığı tarafından bu tedbirlerin sahada
kontrolüne yönelik incelemeler yapılmıştır. OYAK
ve OYAK Grubu Şirketlerinin tamamında Covid-19
Masaları oluşturularak sürecin koordinasyonu
sağlanmıştır.

OYAK ve paydaşlarının en yüksek önceliği olan İSG için
yasal uyumun ötesinde çalışmalar yapılması ve ulaşılabilir
hedefler aracılığı ile etkin stratejiler geliştirilmesi OYAK’ın
ana yaklaşımdır.
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• Haziran ayındaki ulusal normalleşme planıyla birlikte,
pandemi nedeniyle çalışmaya ara verilen ve çalışma
düzeninde değişiklikler yapılan faaliyet alanlarına
salgın öncesi dönemdeki gibi iş sağlığı ve güvenliğinin
azami düzeyde temin edildiği şekilde geri dönmek
kritik önem taşımıştır. Bu kapsamda, normalleşme
süreci ile ilgili genel kurallar ve önlemlerdeki
değişiklikler ile sürecin yönetimi hakkında yol
göstermek üzere “Covid-19 Salgını OYAK ve OYAK
Grubu Şirketlerinde Normalleşme Süreci Rehberi”
oluşturulmuştur.
• Covid-19’un havalandırma ve iklimlendirme
sistemleri aracılığı ile yayılımının önlenmesi, çalışma
ortamlarındaki termal konforun sağlıklı bir şekilde
sağlanabilmesi ve bu sistemlerin doğru yönetilmesi
amacıyla “OYAK ve OYAK Grubu Şirketlerinde
Havalandırma ve İklimlendirme Ekipmanları
Kullanım Rehberi” hazırlanmıştır. Havalandırma
sistemlerinden, ortak kullanım alanlarına hemen
her alanın sıklıkla dezenfeksiyon işlemi yapılmış ve
çalışanlar arasında fiziksel mesafelerin sağlandığı
çalışma ortamları oluşturulmuştur.
OYAK ve OYAK Grubu Şirketleri ile alt işveren firma
çalışanlarının Covid-19 PCR test takipleri Covid-19
Masaları aracılığı ile Genel Müdürlüğe iletilmiştir. Bu
şekilde OYAK Üst Yönetimine düzenli olarak güncel
durum raporları sunulmuştur.
OYAK Grup Şirketlerinde alınan tedbirlerin görüşülmesi,
iyi uygulamaların yaygınlaştırılması, bilgi paylaşımı
ve güncelleme yapılması amacıyla 1.000 kişi*saatin
üzerinde katılımla 20’den fazla oturumda toplantılar
gerçekleştirilmiştir.

Ulusal ve uluslararası otoritelerin duyuruları titizlikle
takip edilerek 18 görsel bilgilendirme yayını OYAK ve
OYAK Grubu Şirketlerinin kullanımına sunulmuştur.
9 farklı başlıkta bilgilendirme eğitimleri, çalışanların
yanı sıra üyeler ile de paylaşılmıştır. Uzaktan çalışma
yapan kişilerin işyerlerine dönüşlerinde karşılaşacakları
düzenlemeler ve alınabilecek tedbirler için eğitim videosu
hazırlanmıştır.
İyi Uygulamalar ve Başarılar
OYAK Grup Şirketlerinde, İSG Mevzuatı uyum
gerekliliklerinin ötesinde gerçekleştirilen iyi uygulamalar
2020 yılında pandemi sürecince de devam etmiştir. Bu
süreçte OYAK İSG önceliklerinden olan güvenlik kültürü
ve sıfır kaza farkındalığının geliştirilmesi çalışmaları da
kesintisiz devam etmiştir.
Pandemi koşullarında sağlıklı çalışma ortamını sağlamak
amacıyla ve çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek
olası salgınının yayılımının asgari düzeyde tutulabilmesi
hedefiyle tüm OYAK Grup Şirketlerinde iyi uygulamalar
hayata geçirilmiştir. Başta ortak kullanım alanlarındaki
düzenlemeler olmak üzere tüm çalışanlara koruyucu
maske ve dezenfektan temini, çalışma alanları ve
ofislerdeki fiziksel mesafeli düzenlemeler, periyodik
Covid-19 sağlık taramaları vb. çalışmalar titizlikle
yürütülmüştür. Bu sayede OYAK, Covid-19 ile
mücadelede payına düşen sorumluluğu yerine getirmiş,
vaka sayılarını kontrol edilebilir seviyede tutmayı
başarmıştır.
Toplu çalışma alanlarında havayı UVL ışınlarla temizleyen
yeni nesil makineler temin edilerek şirketlerin tamamına
yakınında nanoteknolojik yöntemle ortam dezenfeksiyon
işlemi yapılmıştır.
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OYAK Grup Şirketlerinde, İSG Mevzuatı uyum gerekliliklerinin ötesinde
gerçekleştirilen iyi uygulamalar 2020 yılında pandemi sürecinde de
devam etmiştir.

Erdemir, İsdemir, Ermaden ve Ersem (Gebze, Ereğli,
İskenderun ve Manisa tesisleri için) TSE tarafından
verilen Covid-19 Güvenli Üretim belgesini almışlardır.
Erdemir Covid-19 kapsamında aldığı önlemlerle
ve uygulamalarıyla gerekli şartları yerine getirerek,
sektöründe TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya
hak kazanan ilk entegre tesis olmuştur.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
tarafından düzenlenen “Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün”
ödül programı kapsamında Covid-19 ile mücadeleyi
odağına alan yarışmada; Çalışana Destek kategorisinde
“OYAK Doktorum” ile OYAK, İş Sağlığı ve Güvenliği
kategorisinde “Güvenli Üretim Birlikte Mümkün”
projesiyle Erdemir, ve Dijitalleşme kategorisinde “Akıllı
Asistan” projesiyle Hektaş ödüle layık görülmüştür.
Toplum sağlığının öncelikli olduğu bu dönemde Hektaş’ta
El ve Yüzey Dezenfektanı üretimine başlanmış ve
OYAK genelinde kullanımının yanı sıra ürün piyasaya da
sunulmuştur.

OYAK Renault; TÜV-SÜD Covid güvenli işyeri sertifikasını
almıştır. Ayrıca, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından düzenlenen Sıfır Kaza Sıfır Hata
konulu “Güçlü İletişim Güvenli İşyeri” yarışmasında
finale kalmıştır.
Erdemir, alımı yapılan medikal maskelerin uygunluğunun
değerlendirilmesi için hava geçirgenliğinin ölçümü için
iç kaynakları ile maske test cihazı geliştirerek; TS EN
14683:2019+AC standardına göre “Nefes Alabilirlik/
Solunabilirlik” testleri yapmaktadır.
OYAK Pazarlama, pandemi sebebiyle çalışanların hijyenik
su tüketimi için kullanmaya başlanan pet şişe kapaklarını,
sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye
Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağış kampanyasında
değerlendirmiştir.

Güvenli
Üretim
Belgesi

Erdemir
sektöründe TSE
Covid-19 Güvenli
Üretim Belgesi
almaya hak
kazanan
ilk entegre tesis
olmuştur.

Mevcutta kullanılan iklimlendirme sistemleriyle Covid-19
yayılım riskini değerlendirilen ORFİN, temiz hava
sisteminin kurulması için yatırım yapmıştır.

Mevcutta kullanılan
iklimlendirme
sistemleriyle
Covid-19 yayılım
riskini değerlendirilen
ORFİN, temiz hava
sisteminin kurulması
için yatırım yapmıştır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSG

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

OYAK Çimento Mardin tesisinde
iş kazasız geçen 1.000 gün için
Mardin’in Yeşilli ilçesine tüm
çalışanlar adına 1.000 adet fidan
dikim yapılmıştır.

Dünya Çelik Birliği’nin çelik sektöründe en çok
kazalanmaya sebep olan 5 kategori başlığı altındaki
davranışlara yapılan gözlemlerle “5*5 Güvenli Üretim
Candır” Projesi kapsamında, Covid-19 Gözlem
Uygulaması Erdemir tarafından başlatılmıştır.
“İnsan ve çevre odaklı, sürdürülebilir güvenlik kültürünü
geliştirerek kazasız üretim yapmak” amacıyla kurulan
“İsdemir Mükemmellik Modeli Toplam Güvenli
Üretim Fonksiyonu” çalışmaları, İş Güvenliği ve Çevre
Müdürlüğü liderliğinde yürütülmüştür.
Tüm OYAK Çimento Fabrikaları’nda “Ayın İSG
Personeli”nin seçilmesi ve ödüllendirilmesi çalışmaları
pandemi öncesinde tüm çalışanların katıldığı bir toplantı
yapılarak, pandemi sonrasında ise sadece ödülü
hak eden kişilerin davet edildiği organizasyonlar ile
gerçekleştirilmiştir.
OYAK Liman, personellerine uygulamalı Yüksekte
Çalışma Eğitimi verilebilmesi adına eğitim platformu
yaptırmıştır.

Güzel Enerji her Nisan ayında kutlanan Dünya Emniyet
(İş Sağlığı ve Güvenliği) Günü kapsamında yaklaşık 60
çalışanına İSG konularında öne çıkan performans ödülü
vermiştir.
Yeşilli Kaymakamlığı işbirliğiyle, OYAK Çimento Mardin
tesisinde iş kazasız geçen 1.000 gün için çalışanlar adına
1.000 adet fidan dikimi kampanyası yapılmıştır. Ayrıca
gün kayıpsız geçen 1.000 gün onuruna çalışanlara çeşitli
hediyeler dağıtılmıştır.
İSG konularındaki öğrenilmiş dersleri kapsayan Emniyet
Duruşu uygulaması, Likitgaz’ın tüm tesis ve depolarında
her ay aynı gün ve aynı saatte gerçekleştirilerek
tüm çalışanların farkındalık düzeylerinin arttırılması
hedeflenmiştir.
OYAK Çimento Bolu tesisinde çalışanların acil
durumlardaki farkındalıklarını güncel tutabilmek adına
ulaşılması zor olan ekipmanlardan kazazede kurtarma
tatbikatı yapılmıştır.
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%19,9

Raporlama yılı itibarıyla, OYAK Grup Şirketlerinde ISO
45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
sertifikasına sahip 38, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip 3 tesis
bulunmaktadır.

Bir önceki yıla göre
toplam İSG eğitim
saatinde %19,9
artış olmuştur.

2020 yılında OYAK’ta1, İSG öncelikli konuların başında
gelmiş ve yaklaşık 90 milyon TL İSG yatırım ve
harcaması gerçekleşmiştir.
Raporlama yılında 14.299 grup çalışanının periyodik
sağlık ve işe giriş muayeneleri önceki yıllarda olduğu gibi
aynı titizlikle takip edilmiştir.
OYAK genelinde yaşanan iş kazası ve ramak kala
olayları kök neden analizleri ile incelenirken, ciddi
yaralanmalı kazalar merkezi olarak da detaylı bir şekilde
incelenmiştir. Güvenlik kültürü ve farkındalığı arttırma
çabaları sonucunda OYAK Grup Şirketleri2 kaza sıklık ve
kaza ağırlık oranlarında önemli iyileşmeler gözlenmiştir.
OYAK’ta son 6 yılda3, kaza sıklık oranında %36,1 iyileşme
gözlenmiştir. 2015-2020 yılları arasında OYAK Grup
Şirketleri kaza ağırlık oranı %28,4 iyileşmiştir.

İSG Performansı
OYAK İSG ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü tarafından
OYAK Grup Şirketlerinde yürütülen İSG kapsamındaki
faaliyetlerin gözden geçirilmesi, süreç iyileştirme ve
yenilikçi çözümlere yönelik sinerji yaratılması amacıyla
7 tesise saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan saha
ziyaretinde toplam 226 İSG bulgusu raporlanmıştır. 2020
yılı içerisinde tespit edilen İSG bulgularının yıl sonunda
%73’ü kapatılmış olup, aksiyon takipleri aylık olarak
yapılmaya devam etmektedir.
2020 yılında İSG kültürünün geliştirilmesi ve bilincin
düzeyinin arttırılması için OYAK genelinde 481.873
kişi*saat eğitim verilmiştir. Bir önceki yıla göre toplam
İSG eğitim saatinde %19,9 artış olmuştur.

Erdemir, İsdemir, Ersem,
Ermaden, OYAK Çimento
Fabrikaları, Denizli Çimento, OYKA
Kağıt, Akdeniz Chemson, Hektaş,
OMSAN Lojistik, MAİS, OYAK
Denizcilik ve Liman, OYPA, OYAK
SGS, OYAK İnşaat
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Erdemir, İsdemir, Ersem,
Ermaden, OYAK Çimento
Fabrikaları, Denizli Çimento, OYKA
Kağıt, Akdeniz Chemson, Hektaş,
OMSAN Lojistik, MAİS, OYAK
Denizcilik ve Liman, OYPA, OYAK
SGS, OYAK İnşaat, Güzel Enerji

2

2016-2020 yılları kaza sıklık ve
kaza ağırlık oranları, 2015 baz yılına
göre endekslenerek yüzdesel
iyileşme olarak verilmiştir. Oranların
hesaplanmasında, raporlama yılında
OYAK bünyesinde faaliyet gösteren
şirket verileri kullanılmıştır.
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