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Basın Bülteni                                26 Ekim 2018 

2018’in en büyük yabancı yatırımı OYAK’la geldi 
 

OYAK üyelerine sürdürülebilir yüksek nema sağlama hedefi doğrultusunda, Türkiye çimento sektöründe 
tarihi bir adım atarak Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Company ile 
ortaklığa gitti. 
 
OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, iş birliği ile ilgili olarak şunları söyledi: “Yurtdışı piyasalarınca 
ülke ekonomimize duyulan güvenin bir göstergesi olarak, OYAK ve TCC arasında tesis edilen iş birliğinin, 
önümüzdeki dönemde uluslararası arenada büyüme hedeflerimize ve ülke menfaatlerimize uygun olarak 
gerek çimento gerekse diğer iş kollarında yapılacak yatırımlara olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. OYAK bir 
dünya markası olma hedefi yolunda atılımlarına devam edecek. Ülkemizin geleceğine ve ekonomimize 
güveniyor, bu doğrultuda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” 
 
Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation (TCC) ve OYAK, uluslararası 
çimento pazarında güçlerini birleştirme hedefi doğrultusunda bir ortaklık kurdu. Bu ortaklık sonucunda TCC, 
OYAK’ın %100 oranında sahibi olduğu OYAK Çimento A.Ş. hisselerinin %40’ını toplam 1.6 milyar dolar bedel 
üzerinden 640 milyon dolar bedelle satın aldı. OYAK ve TCC bu iş birliğiyle bölge ve dünyada yeni pazarlara 
açılmayı hedefliyor.  
 
TCC Yönetim Kurulu Başkanı Nelson Chang de yaptığı açıklamada Çin’de doymaya yakın olan pazarın artık 
stratejik beklentilerini karşılamadığını, bu sebeple uluslararası bir açılıma gitmeye karar verdiklerini ve Türkiye 
gibi stratejik öneme sahip bir ülkede OYAK gibi güçlü bir kurumla iş birliği yapmayı çok büyük bir fırsat olarak 
değerlendirdiklerini belirtti. Bu iş birliğinin TCC’nin Asya pazarının dışına açılması adına öncü bir adım 
olacağını da söyleyen Chang, OYAK’ın sahip olduğu avantajları küresel pazara girebilmek için çok önemli 
olarak gördüklerinin altını çizdi. 
 
1946 yılında Taipei Tayvan’da kurulan TCC, 1954 yılında özelleştirilmiştir. Şirketin turizm ve sağlık sektörü 
başta olmak üzere enerji ve kimyevi alanlarında da yatırımları bulunmaktadır. Tayvan’da 11, Çin’de ise 65 
milyon ton çimento üretim kapasitesi olan şirket 2017 yılında 3.2 milyar dolar hasılat gerçekleştirmiştir. 
Toplam 23 adet fabrikası bulunan TCC, Çin’in en büyük üreticileri arasındadır. 
 
OYAK Grubu Hakkında: Dünyada birçok örneği olan tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının ülkemizdeki en büyük ve 
en başarılı örneği olan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), maden metalürjiden çimento beton kağıt sanayisine, 
kimyadan enerjiye, otomotivden finansal hizmetlere kadar Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinde faaliyetler 
yürütmektedir. Temelleri 1961 yılında atılan OYAK, 330 binden fazla üyesi için yardım ve hizmetleri en üst standartlara 
ulaştırmayı hedeflerken, gerçekleştirdiği yatırımlarla üyelerin birikimlerini korumayı ve memnuniyetlerini sağlamayı 
amaçlamaktadır. Türkiye’nin yedi bölgesinde ve dünyanın 19 ülkesinde faaliyet gösteren OYAK, herhangi bir kuruma 
bağlı değildir ve devletten yardım almamaktadır. OYAK, üye aidatlarından ve yatırım gelirlerinden oluşan birikimleri 
yöneterek elde ettiği kârların tamamını emekli olacakları tarihe kadar değerlendirilmek üzere üye hesaplarına kayden 
aktarır. Türkiye ve dünyada örnek bir kuruluş olmak için çalışan OYAK Grubu’nun toplam varlığı, 2017 yılı konsolide 
sonuçlarına göre 73,9 milyar liraya ulaşırken, yüzde 83’ü Avrupa ülkeleri olmak üzere 121 ülkeye yapılan 4,4 milyar ABD 
Dolarlık ihracatla, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 2,8’ini karşılamaktadır. OYAK, üyelerine ve Türkiye ekonomisine 
katkılar sağlamaya devam ederken, çok uluslu ve çok kültürlü bir kurum vizyonuyla başarılarını gelecek nesillere 
aktarmayı hedeflemektedir. 
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