07 Ocak 2010
OYAK Çimento Grubu
Basın Toplantısı
Adana Çimento, Mardin Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento ile faaliyetlerini 6 coğrafi bölgede sürdüren OYAK
Çimento Grubu, 30 Aralık 2009’da bünyesine Lafarge Marmara Grubu’nu 130,3 Milyon Euro bedelle kattı.
Bu satınalma ile birlikte Lafarge Marmara Grubu’na ait 1 entegre çimento fabrikası, 9 hazır beton tesisi, 3 agrega ocağı
OYAK Çimento Grubu’na dahil oldu.
OYAK Çimento Grubu, 30 Aralık 2009’da tamamlanan kapanış işlemleri ile birlikte; Lafarge Marmara Grubu’na ait
•
•
•
•
•
•

Aslan Çimento’nun % 97,3’üne
Birtaş A.Ş.’nin % 100’üne
Marmara Madencilik’in % 100’üne
Aslan Beton ‘un % 24,24’üne (geri kalan %75,76 hisse de Aslan Çimento’ya aittir),
Assan A.Ş.’nin %100’üne
Aslan Çimento Vakfına sahip oldu.

Türkiye’nin ilk çimento fabrikası olan Aslan Çimento 1,5 Milyon m2 arazi üzerine kurulu, yıllık 1.200.000 Ton klinker,
3.400.000 Ton öğütme kapasitesine sahiptir. OYAK Çimento Grubu için yine önemli bir nokta olan Aslan Çimento limanı
26m derinliğe, 50.000 Ton DWT gemilere uygun, günlük 10.000 Ton yükleme – boşaltma kapasitesine sahiptir.
OYAK ÇİMENTO GRUBU MARMARA’DA....
Her ne kadar 2009 yılında küçülmüş olsa da Marmara Bölgesi, Türkiye’nin %30’unu temsil etmekte, gelecete en fazla
büyüyecek bölge olma özelliliğini korumaktadır. Böyle bir bölgenin en güzel yerinde yeralan Aslan Çimento’yu devralmaktan
son derece memnunuz. Türkiye’nin ilk çimento fabrikası Aslan Çimento’yu, çimentoda dünya devi Lafarge Grubu’ndan satın
alarak Grubumuza kattığımız için mutluyum.
Satınalma ile birlikte OYAK Çimento Grubu
TÇMB tarafından açıklanan sektör verilerine göre satınalma öncesi OYAK Çimento Grubu;
Adana Çimento, Mardin Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento şirketlerimiz yıllık 7,3 Milyon Ton klinker kapasitesi ile,
Türkiye klinker kapasitesinin %12,9’unu
Adana Çimento, Mardin Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento tesislerinde yıllık 14,1 Milyon Ton çimento kapasitesi ile
Türkiye çimento üretim kapasitesinin %15’ini temsil etmekte idi.
Devralma Sonrasında KAPASİTEMİZ % 24, PAZAR PAYIMIZ % 25 ARTTI....
OYAK Çimento Grubu’nun 5 şirketinin toplam klinker kapasitesi 8,5 Milyon Ton ile Türkiye klinker kapasitesinin %15’ini, ve
toplam çimento üretim kapasitesi 17,5 Milyon ile Türkiye çimento üretim kapasitesinin % 18,6’sını temsil eder hale gelmiştir.
2009 Ekim sonu yurtiçi satışlara göre ise; pazar payımız %18,4’e yükselmiştir, böylece pazar payımız % 25 artmıştır.
Grubumuza yeni katılan Aslan Çimento’nun yüksek öğütme kapasitesi ve limanı grup şirketlerimiz için önemli bir avantaj
sağlayacak olup Bolu, Ünye ve Adana Tesislerimizle sinerjinin artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.
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OYAK Çimento Grubu 2009 Değerlendirmesi
2009 yılına baktığımızda iyi sonuçlar elde ettik, başarılı bir satınalma operasyonunu bitirdik. Ailemize yeni bir fabrika kattık,
liderliğimizi pekiştirdik.
IMKB’nin DEĞİŞMEYEN YILDIZLARI...
IMKB tarafından açıklanan 2009 yılı 9 aylık sonuçlara göre; OYAK Çimento Grubu şirketlerinden Adana Çimento, Mardin
Çimento ve Ünye Çimento % 39’a varan net karlılık oranları elde ederken, Bolu Çimento olumsuz pazar koşullarına rağmen
yine de bölgesinin en karlı çimento şirketi olmuştur.
Bizim çok önem verdiğimiz sermaye karlılığı oranlarına bakıldığında OYAK Çimento Grubu şirketlerinin ilk sıralarda yer
aldığını görüyoruz.
2009 yılı 12 aylık sonuçlar açıklandığında benzer başarılı sonuçlarla yılı kapattığımızı göreceksiniz.
2009 yılında iç satışlarımız %2,6, dış satışlarımız % 12,1 oranında düştü, toplam klinker ve çimentoda 2009 yılını % 5,4’lük
bir düşüşle kapattık. Adana, Mardin, Bolu, Ünye Çimento olarak toplam 7,3 Milyon Ton klinker kapasitemizin % 84’ünü
kullandık. Yurtdışı satışlarımızın %81’ini karlı ve yakın Ortadoğu pazarları ile Rusya ve Romanya’ya yaptık ve toplam 170
Milyon Dolarlık ihracata imza attık.
2010’DA 1 MİLYAR TL CİRO...
Sonuçta 2009 yılı faaliyetlerimizle OYAK Çimento şirketleri olarak 825 Milyon TL satış hasılatına ulaştık. 2010’da, Aslan
Çimento’nun katılımıyla, sadece çimento satışından 1 Milyar TL’nin üzerinde ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.
Yurtiçi katkılı çimento / toplam çimento satış oranımızı %65’den %67’ye çıkardık. Doğa ile uyumlu, çevreci, katkılı çimento
kullanımını 2009 yılında destekledik. Üzerinde ciddi AR-GE çalışmaları yapılan ürünlerimize güveniyoruz ve 2010 yılında da
iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz.
Tüm bu sonuçlar bizim için şaşırtıcı değil. Öngörülerimizden farklı, beklenmedik sonuçlar elde etmedik.
2009 yılı Nisan ayında sizlerle biraraya geldiğimizde çoğu kişinin daha karamsar senaryolar üretip % 15 mertebelerinde
daralmanın yaşanacağına vurgu yaptığı günlerde, Biz, Türkiye çimento endüstrisinin 38 Milyon Ton mertebelerine
gerileyeceğini yani sadece % 5 küçüleceğini, ciromuzda da % 9 azalma olacağını tahmin ediyorduk.
Sonuçlarımızı değerlendirdiğimizde; zor bir yılı en iyi öngörülerle bitirdiğimizi, küresel krizin ağırlaşan koşullarına rağmen
neticelerimizden memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum.
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2010 Yılı Öngörülerimiz
2010 yılında kapasite kullanım oranı hedefimizi % 90 seviyelerini yakalamak üzere belirledik.
Son üç yılın TÇMB verilerine baktığımızda sektörün iç satışlarında ciddi düşüşler olduğunu, buna mukabil dış satışlarda
ciddi artışlar yaşandığını görüyoruz. 2010 yılında iç satışların % 8 mertebesinde artmasını, 41 Milyon Ton seviyesine
ulaşacağını tahmin ediyoruz. 2010 yılının ikinci yarısında inşaat sektöründe bastırılmış talebin açığa çıkacağını, altyapı
yatırımlarının süreceğini ve ihracatın 2009 yılı seviyelerinde gerçekleceşeğini öngörüyoruz.
Yıllar
2009 Tahmin
2008
2007

İç Satışlar (Ton)
38.000.000
40.574.007
42.456.000

İhracat (Ton)
14.000.000
10.584.662
6.619.842

ASLAN ÇİMENTO’NUN DA KATILIMIYLA OYAK ÇİMENTO ŞİRKETLERİNİN TOPLAM SATIŞLARDA % 25, CİRODA
İSE % 25’İN ÜZERİNDE BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUZ.
OYAK Çimento Grubu’nda Yatırımlar
2009 yılında
Adana Çimento ve ona bağlı İskenderun Tesisleri’nde cüruf, cüruflu çimento ve beyaz çimento üretimi için toplam 47,5
Milyon Euro’luk yatırım yaptık, devreye aldık.
Mardin Çimento’nun 2007 yılında tamamlanan yatırımı planlandığı gibi 2009 ilk çeyreğinde kendini geri ödedi.
Ünye Çimento Romanya dolum ve paketleme terminali 2009 Nisan ayında tamamlanıp devreye girdi.
Bolu Çimento’nun Ereğli’de yatırımı devam ediyor.
30 Aralık’ta teslim alınan Lafarge Marmara Grubu için 130.3 Milyon Euro hisse bedeli ödendi.
2010 yılında 50 MİLYON TL YATIRIM HARCAMASI
5 fabrikamız için ciddi bir yatırım kalemimiz olmayacaktır. Bünyemize yeni kattığımız Aslan Çimento fabrikasını da inceledik,
incelemeye devam ediyoruz, gördüğümüz kadarı ile acil yatırım ihtiyacı bulunmuyor. Yüz milyonlarca TL değerindeki
tesislerimizde, koruyucu bakıma yönelik olarak, 2010 yılında 5 şirketimizde toplam 50 Milyon TL değerinde yatırım
harcaması öngörüyoruz.
Celal Çağlar
OYAK Otomotiv ve Çimento Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı
Bilgi için:
OYAK Çimento Grubu İletişim Koordinatörlüğü
Eposta: iletisim@oyakcimento.com veya hmcelik@oyakcimento.com veya nmuratogullari@oyakcimento.com
Telefon: (216) 359 53 01
Cep: (532) 203 83 85
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