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2015 yılı sonunda OYAK Grubunun konsolide hasılatı 23.5 milyar TL düzeyine ulaşmıştır.
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2015 yılı neması, %8.8 olan TÜFE’nin
yaklaşık iki katı ile %17.1 olmuştur.

2015 yılı TÜFE’si, geçen yıla göre 0.6 puan
artışla %8.8 olmuştur.
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2015 yılında üye sayımız 305,589 kişi olmuştur.
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OYAK Grubunun ödediği her türlü vergilerin toplamı ile gerçekleştirilen toplam ihracat tutarlarını ifade etmektedir.
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OYAK Grubunun ödediği vergilerin tutarı 2015 yılında 4.6 milyar TL olmuştur.
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2015 yılında OYAK Grubunun konsolide varlıkları 51.6 milyar TL olmuştur.
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ÜYE SAYISI

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilişkili mali mevzuat düzenlemeleri kapsamında OYAK, finansal tablolarını
2013 yılından itibaren Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ile uyumlu Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)
çerçevesinde konsolide bazda hazırlamakta ve yayınlanmaktadır.
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2015 yılında OYAK Grubunun ihracatı 3.3 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
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Uluslararası derecelendirme kuruluşları Moody’s Investors Service ve Standard & Poor’s 2005 yılından bu yana OYAK hakkında derecelendirme raporu
yayınlamaktadırlar.

milyon TL

OYAK’ın Sosyal Hizmet Ödemeleri, 2015 yılında
bir önceki yıla göre %17.2 oranında artmış ve
427.5 milyon TL olmuştur.

milyon ABD doları
2015 yılı OYAK Grubunun toplam ihracatı
3,288 milyon ABD Doları olup bu ihracat
miktarı Türkiye’nin toplam ihracatının
yaklaşık %2.3’ünü oluşturmaktadır.

3,288

3,288

Toplam İhracat (milyon ABD Doları)

OYAK Grubunun sanayi alanındaki şirketleri, demirçelikten tüm dünyaya yayılmış tesisleri kapsayan
kimyaya, çimento üretiminden enerjiye ve otomotive
kadar çeşitlilik gösteren; aralarında Türkiye’nin en
büyük tesislerini de barındıran lider konumundaki
kuruluşlardan oluşmaktadır. Grubun diğer faaliyet
alanları ise hizmet ve finans iş kollarıdır.

1,612.3

1,379.3

OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir şirket anlayışı
içinde en üst standartlarda sağlarken, diğer yandan da üyelerine en
çok nemayı sağlamaya yönelik olarak, çevre ve toplum duyarlılığı
içinde, bir holding yaklaşımı çerçevesinde portföy ve iştirak
yatırımları yapan, tüm faaliyetlerinde aktüeryal dengeyi öncelikle
gözeten bir sosyal yardımlaşma kurumudur.

Vizyonumuz
Üye mutluluğunu daima göz önünde tutarak, değişim gerekliliğini
benimseyip dünya ve Türkiye’deki yenilikleri yakalamak, OYAK’a
olduğu kadar ülkeye de yararlı yatırımlar yapmak, OYAK’ın
kaynaklarını riske sokmadan üyelere her yıl artan reel kâr dağıtmayı
hedeflemektir.

Değerlerimiz
15

Grup Şirketleri
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15

14

14

13

4,386

OYAK’ın, aktüeryal dengeyi ve bireysel eşitlik ilkelerini
gözeterek ihtiyaç kredisi ve konut edindirme hizmetleri
ana eksenlerinde gerçekleştirdiği hizmetlerden
oluşmaktadır. Bu hizmetler esas olarak OYAK tarafından
yönetilen fon imkanları kapsamında tasarlanmakta,
planlanmakta ve üyelere sunulmaktadır.

15

364.8

Sosyal Hizmetler

Misyonumuz

3,882

OYAK’ın Zorunlu (Yasal) Yardım Ödemeleri
1,873.4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

milyon TL

1,873.4

2015 yılında Emeklilik Yardımı Ödemeleri, OYAK
üyelerine yapılan zorunlu (yasal) yardım ödemeleri
içinde %67.0 ile en büyük paya sahip olmuştur. OYAK,
2015 yılında emeklilik yardımı almaya hak kazanarak
ayrılan 8,453 üyesine 1,254.4 milyon TL’lik Emeklilik
Yardımı ödemesi yapmıştır.

427.5

1,873

Zorunlu (Yasal) Yardım Ödemeleri (milyon TL)

OYAK’ın 205 sayılı Kanun kapsamında üyelere sunduğu
Zorunlu (Yasal) Yardımları, Emeklilik Yardımı, Emekli
Maaşı Sistemi (EMS) Maaş Ödemeleri, Ölüm Yardımı ve
Maluliyet Yardımından oluşmaktadır.

Sosyal Hizmet Ödemeleri (milyon TL)

Zorunlu (Yasal) Yardımlar
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Tamamlayıcı
mesleki emeklilik fonlarının Türkiye’deki
ilk ve tek başarılı örneği

OYAK 2015 Faaliyet Raporu

Kurumsal Profil

1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye’nin ilk ve en büyük özel
emeklilik fonudur.
OYAK Grubu, Dünya’da ve Türkiye’de sahip olduğu şirketler
ile birlikte Türkiye’nin en büyük gruplarından biridir.
OYAK özel hukuk hükümlerine tabi özerk bir kuruluştur.
OYAK tüm faaliyetlerini 205 sayılı Kanun kapsamında sürdürmektedir. OYAK, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari
bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.
OYAK tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonudur.
OYAK, dünyada ikinci basamak emeklilik sistemleri olarak tanımlanan tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının Türkiye’deki
ilk ve tek başarılı örneği olup verimlilik ve kârlılıktan ödün vermeden, tamamı üyelerine ait olan varlıklarını ağırlıklı olarak
finansal yatırımlarda ve şirket yatırımlarında değerlendirmektedir. OYAK, çeşitli kredi ürünleriyle, üyelerine hayatlarının
farklı dönemlerinde finansal destek sunmaktadır. OYAK, aynı zamanda bir hayat sigortası kuruluşu gibi de faaliyet
göstermektedir.
OYAK’ın üye sayısı 305 bini aşmıştır.
OYAK’ın hedefi, sayısı 305 bini aşmış olan üyelerine daha güvenli bir gelecek hazırlamaktır. Bu doğrultuda OYAK,
geliştirdiği hizmet modeliyle, mümkün olan en üst düzeyde nema sağlamayı ve katma değeri yüksek hizmetler sunmayı
amaçlamaktadır. OYAK, üyelerinin memnuniyetine, refahına ve güvenli geleceğine odaklıdır. Güncel teknolojiyi ve
kurumsal yönetim uygulamalarını hizmetlerinde bu doğrultuda içselleştirmekte olan OYAK; üyelerine bugün ve yarın
daha iyi bir yaşam sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.
OYAK’ın temel hedefi;
• Yardım ve hizmetlerini “bireysel eşitlik”, “kaynakların katılımcılara adil dağılımı” prensipleri doğrultusunda sunmak,
• Üyelerinin birikimlerini artırmak,
• Üyeleri için kurup geliştirdiği sistemlerle üye memnuniyetini sağlamak,
• Gelecek nesillere karşı da sorumluluklarının bilinciyle üye birikimlerini uzun vadeli bir yaklaşım içinde değerlendirmek,
• Elde edilen getirileri üyelerinin rezervlerine nema oranında yansıtmaktır.
Çağdaş bir yaşam standardı hedefi
OYAK’ta gerçekleştirilen faaliyetlerin tümü, üyelerin görev dönemlerinde ve emekliliklerinde çağdaş bir yaşam
standardına kavuşmalarına ve bu standardı sürdürebilmelerine yöneliktir.
Üye birikimleri OYAK’ta
• Risk-getiri dengesini gözeten,
• Uzun vadeli bir yaklaşıma dayanan,
• Topluma ve çevreye duyarlı,
• Kısa vadeli getiriler ile kaynak yaratan
bir iş anlayışı kapsamında değerlendirilmekte ve portföy yatırımlarına yönlendirilmektedir.
Aktüeryal dengeyi sürdürme hedefi
Tüm faaliyetlerini üye birikimlerini koruma ve artırmaya yönelik bir anlayışla yürütmekte ve kaliteli hizmet prensibini
özenle korumaktadır. Hizmetlerini aktüeryal dengesini bozmadan ve üyeleri için güvenli bir geleceği sürekli gözeterek
sunmakta ve hizmetlerinde en üst düzeyde katma değer sunarak üye memnuniyetini sürekli geliştirmektedir.
OYAK, tüm çalışanlarının etkin katılımları ile ISO9001 OYAK Kalite Yönetim Sistemi, ISO27001 OYAK Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi ve ISO20000 OYAK Bilgi İşlem Hizmetleri Yönetim Sistemi çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
OYAK, üyelerine en iyi, en kaliteli ve en hızlı hizmeti sürdürülebilir bir şekilde sunmaya kararlılıkla devam edecektir.
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OYAK Nedir

OYAK 205 sayılı Kanuna tabidir.
OYAK, 205 sayılı Kanun çerçevesinde, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk,
tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.
OYAK’ın Üyeleri; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı mensupları ve Kanun’da belirtilen sivillerdir.
OYAK’ın üyeleri; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı
mensupları ve Kanun’da belirtildiği şekliyle siviller dahil kendi isteğiyle katılmayı arzu eden
çalışanlarından oluşur.
OYAK, tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonudur.
OYAK, gelişmiş ekonomilerde örneklerine çok rastlanan, sadece üyelerinin sağladığı kaynakları
kullanarak, üyelerine; emeklilik, ölüm ve maluliyet alanlarında ek yardımlar sağlamak üzere
kurulmuş, tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonudur. Tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının
devletlerin vatandaşlarına sağladığı sosyal güvenlik yardımları ile ilgisi yoktur. Adından da
anlaşılacağı üzere bu oluşumlar tamamlayıcıdır.
OYAK, Pensions Europe üyesidir.
OYAK, 2003 yılından beri Pensions Europe isimli kuruluşun kurumsal destekleyici üyesidir. Söz
konusu kuruluş, Avrupa’da emeklilik fonlarının yeterli, sürdürülebilir ve daha güvenli emeklilik hakları
sunabilmeleri için düzenleyici finansal çerçeve sağlama amacına yönelik çalışmalar yürütmektedir.
OYAK’ın kendi tüzel kişiliğine ait bir varlığı yoktur.
Bir tüzel kişilik olarak OYAK, üye aidatlarından ve yatırım gelirlerinden oluşan birikimleri yöneterek
elde ettiği kârların tamamını emekli olacakları tarihe kadar değerlendirilmek üzere üye hesaplarına
kayden aktarır. Dolayısıyla, OYAK’ın yönettiği bütün varlıklar, o tarih itibarıyla OYAK üyesi olanların
üzerine kayıtlıdır. OYAK’ın kendi tüzel kişiliğine ait ayrı bir “parası” diğer bir ifadeyle “varlığı”
yoktur.
OYAK, üye birikimlerini kârlılık ve verimlilik hedefiyle yönetir.
OYAK, üyelerinin tüm birikimlerini yeddiemin sıfatıyla kârlılık, verimlilik ve kurumsal yatırım
ilkelerine göre yönetir.
OYAK, üyelerine farklı hizmetler de sunmaktadır.
OYAK, mevzuat çerçevesinde üyelerine emeklilik yardımı, emekli maaşı, ölüm ve maluliyet
yardımları yaptığı gibi konut edindirme, borç verme, Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi (BDEGS)
ve Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF) gibi çeşitli hizmetler de sunmaktadır.
OYAK, Grup Şirketleri ile birlikte önemli miktarda vergiler ödemektedir.
OYAK, eksik bilgiyle iddia edildiğinin aksine, çeşitli vergiler ödeyen bir kuruluştur. Kurum, Grup
Şirketleri ile birlikte önemli tutarlarda vergi ödemektedir. 2015 yılında Türkiye’nin topladığı
toplam verginin %1.14’ünü OYAK Grubu ödemiştir.

OYAK Ne Değildir

OYAK, herhangi bir kuruma bağlı değildir.
OYAK, Milli Savunma Bakanlığı’nın veya başka herhangi bir idari kurumun hiyerarşik denetimi ya
da idari vesayeti altında değildir. OYAK, bunların merkez veya taşra teşkilatları içerisinde yer alan,
idari bir kuruluş değildir. OYAK, 3046 sayılı Kanun’da (Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları
Kanunu) yer almamaktadır.

OYAK, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin parçası değildir.
OYAK, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin organizasyonel yapısı içerisinde yer almamaktadır.

OYAK, devlet bütçesinden pay almaz.
OYAK, genel bütçeden, düzenleyici ve denetleyici kurum bütçelerinden ya da mahallî idarelerin
bütçelerinden pay alan veya kendisine devlet tarafından gelir tahsis edilmiş olan özel bütçeli
bir kuruluş değildir. OYAK, 5018 sayılı Kanun’da (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) ve
tablolarında yer almaz.

OYAK, Devlet Sosyal Güvenlik Sisteminin bir parçası değildir.
OYAK, devletin sosyal güvenlik kuruluşlarının bir parçası değildir ve bu kuruluşların bütçelerinden
hiçbir zaman pay almamış ve almamaktadır.

OYAK, devletten hiç bir zaman yardım almamıştır.
OYAK, kamu kaynağı kullanmamaktadır. OYAK, kuruluş aşaması da dahil hiçbir zaman devletten
herhangi bir yardım veya katkı almamıştır ve almamaktadır.

OYAK’ın, savunma sanayii alanında faaliyeti yoktur.
OYAK, savunma sanayii faaliyetlerine katılan ticari bir kuruluş değildir. Bu çerçevede, Türk Silahlı
Kuvvetleri ile hiçbir ticari ilişkisi yoktur.

OYAK, bir şirket değildir.
OYAK, bir anonim veya limited şirket değildir. Sermayesi ve çıkarılmış hisse senedi yoktur.
Dolayısıyla, devletin veya kişilerin elinde hiçbir zaman OYAK hissesi olmamıştır.
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OYAK Grubu

OYAK Grubu
OYAK Grubu gerçekleştirdiği üretim, satış, ihracat ve ödediği vergi ile Türkiye ekonomisine artan oranda
katma değer sağlamakta, ekonomik kalkınmayı desteklemektedir.
OYAK Grubu, sanayi, finans ve hizmet sektörlerinde ülkenin
büyük bölümüne yayılmış, ülke dışında ise 19 ülkede
faaliyet gösteren 90’a yakın şirketten oluşmaktadır.
OYAK Grubu yarattığı 29 bin kişiyi aşan istihdam ile; ülke
ekonomisine katkıda bulunurken ekonomideki kaynakların
yatırımlara yönlendirilmesinde başarılı bir emeklilik fonu
modeli olarak faaliyet göstermektedir.
OYAK Grubunun sanayi sektöründeki şirketleri demirçelik, çimento, otomotiv, kimya, özellikli alumina, tarımsal
ilaç, enerji, tıbbi teknolojiler, kağıt-torba gibi sektörlerde
yurtiçinde ve dışında faaliyet göstermektedir. Ayrıca,
Grubun Hizmet sektöründe inşaattan lojistiğe, turizmden
güvenliğe farklı iş kollarında faaliyet gösteren Grup

şirketleri bulunmaktadır. Bunun yanında finans sektöründe
aracı kurum ya da sermaye piyasası faaliyetlerinde
bulunan, bankacılık ve otomobil tüketici finansmanı
alanlarında da Grup şirketleri mevcuttur.
2015 yılı konsolide sonuçlarına göre OYAK Grubunun
toplam hasılatı 23.5 milyar TL’ye, toplam varlıkları ise
51.6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Grubun 2015 yılı toplam
ihracatı 3,288 milyon ABD Doları olup bu ihracat
miktarı Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık %2.3’ünü
oluşturmaktadır. OYAK Grubu gerçekleştirdiği üretim,
satış, ihracat ve ödediği vergi ile Türkiye ekonomisine
artan oranda katma değer sağlamakta ve ekonomik
kalkınmayı desteklemektedir.
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OYAK Grubu
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Kiralama Pazarlama

ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş.

SANAYİ GRUBU
ATAER HOLDİNG
ERDEMİR
İSDEMİR
ERMADEN
ERSEM
ERDEMİR MÜHENDİSLİK
ERDEMİR ROMANIA - (ROMANYA)
ERDEMİR ASIA PACIFIC - (SİNGAPUR)
OSİAT
OYAK ÇİMENTO A.Ş.
ADANA ÇİMENTO
OYAK BETON
ADANA ÇİMENTO FREEPORT LTD. - (KKTC)
ADANA ÇİMENTO SAN. VE TİC. LTD. - (KKTC)
MARDİN ÇİMENTO
DENİZLİ ÇİMENTO
MODERN BETON
BOLU ÇİMENTO
ÜNYE ÇİMENTO
ÜNYE CEM SRL - (ROMANYA)
ASLAN ÇİMENTO
MARMARA MADENCİLİK
OYKA
OYAK BİRLEŞİK ENERJİ
OYAK ENERJİ
AYAS
İSKEN
ARKAD
OYAK RENAULT
HEKTAŞ

HİZMET GRUBU
MAİS
OMSAN LOJİSTİK
OMSAN HAVACILIK
OMSAN DENİZCİLİK
OMSAN LOJISTIK OOO - (RUSYA)
OMSAN LOGISTICA SRL - (ROMANYA)
OMFESA LOGISTICA SA - (İSPANYA)
OMSAN LOGISTIQUE SARL - (FRANSA)
OMSAN LOGISTIQUE MAROC SARL - (FAS)
OYAK SAVUNMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OYAK İNŞAAT
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM
OYAK GİRİŞİM
ORF KİRALAMA PAZARLAMA

AKDENİZ KİMYA
AKDENİZ GERMANY GMBH - (ALMANYA)
AKDENİZ RUS LLC - (RUSYA)
ATTERBURY SA - (LUKSEMBURG)
CHEMSON POLYMER - ADDITIVE AG - (AVUSTURYA)
CHEMSON LTD - (İNGİLTERE)
CHEMSON GMBH - (ALMANYA)
CHEMSON BV - (HOLLANDA)
CHEMSON INC - (ABD)
CHEMSON PACIFIC PTY LTD - (AVUSTRALYA)
CHEMSON LTDA - (BREZİLYA)
DUROX LTDA - (BREZİLYA)
INNOSTAR GMBH - (AVUSTURYA)
DALIAN CHEMSON CHEMICAL - (ÇİN)
DALIAN CHEMSON TECHNICAL - (ÇİN)
ALMATIS HOLDINGS 2 BV - (HOLLANDA)
ALMATIS BV - (HOLLANDA)
ALMATIS HOLDINGS 7 BV - (HOLLANDA)
ALMATIS INC - (ABD)
ALMATIS BURNSIDE LLC - (ABD)
ALMATIS ASSET HOLDINGS LLC - (ABD)
BLITZ F07 - (ALMANYA)
ALMATIS HOLDINGS GMBH - (ALMANYA)
ALMATIS GMBH - (ALMANYA)
ALMATIS ALUMINA PVT LTD - (HİNDİSTAN)
QINGDAO ALMATIS CO. LTD - (ÇİN)
QINGDAO ALMATIS TRADING CO. LTD - (ÇİN)
ALMATIS LTD - (JAPONYA)
ALMATIS DO BRASIL LTDA - (BREZİLYA)
ALMATIS UK LTD - (İNGİLTERE)
ALMATIS SRL - (İTALYA)
MICRO MEDICINE INC - (ABD)
AKDENİZ KİMYASAL
FİNANS GRUBU
OYAK ANKER BANK GMBH - (ALMANYA)
VFG GMBH - (ALMANYA)
OYAK YATIRIM
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ
ORFİN FİNANSMAN

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı
Değerli üyelerimiz, sevgili çalışanlarımız, saygın iş ortaklarımız,
Ekonomik, jeopolitik ve siyasi birçok belirsizliğin ve risklerin bir arada yaşandığı 2015 yılı hem Türkiye ekonomisi hem
de dünya ekonomisi için oldukça zor geçmiştir.
Küresel ekonomide yavaşlama eğilimi 2015 yılında da sürmüş, gelişmekte olan ekonomilerde yerel para birimleri ciddi
oranlarda değer kaybederken, gelişmiş ekonomiler ise nispeten daha iyi bir performans sergilemiştir.
ABD ekonomisi 2015 yılında küresel anlamda büyümenin öncüsü olurken, Euro Bölgesi’nde toparlanma oldukça yavaş
seyretmiş, üye ülkelerin devam eden yüksek borçluluk seviyeleri, işsizlik ve henüz istikrara kavuşmayan güven ortamı
nedeniyle ekonomik toparlanma istenen düzeye ulaşamamıştır.
Gelişmekte olan ekonomilerin birçoğunda 2015 yılı içerisinde, enflasyon üzerinde oluşan yukarı yönlü riskleri azaltmak
için politika faizleri artırılmış, faiz artırım kararları büyüme rakamları üzerinde olumsuz etki yaratmıştır.
Diğer taraftan, uzun süredir yüksek büyüme oranları ile küresel ekonominin lokomotifi konumundaki Çin ekonomisinin
son yıllarda yavaşlama eğilimine girmesi ve emtia fiyatlarındaki düşüş, küresel büyümeye sekte vurmuştur. Çin
ekonomisindeki bu yavaşlama eğiliminin devam etmesi ve ithalatının daha da zayıflaması durumunda, emtia fiyatlarındaki
düşüş ve küresel ticaretteki yavaşlamanın devam edeceği, bu durumun küresel büyüme görünümünün bir müddet daha
zayıf seyretmesine neden olacağı öngörülmektedir.
Küresel ekonomiye ilişkin aşağı yönlü riskler halen varlığını korumakla birlikte büyümenin önümüzdeki dönemde bir
miktar ivme kazanması öngörülmektedir. Ancak kısa vadede Çin’deki yavaşlamanın devam edeceği ve dolayısıyla emtia
piyasasında fiyatların bir süre daha düşük seyredeceği beklenmekte, bu beklentiler de önümüzdeki dönem için daha
ihtiyatlı öngörülerde bulunmayı beraberinde getirmektedir.
Diğer taraftan ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin ile Almanya’dan oluşan 5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015 yılında
yapılan nükleer anlaşma kapsamında İran’a uygulanan ekonomik yaptırımların 2016 yılı Ocak ayında kaldırılmasının,
nükleer çalışmaları nedeniyle uzun yıllardır ekonomik ambargo uygulanan İran’ı önümüzdeki dönemde tekrar küresel
ekonomiye entegre olma sürecine sokacağı öngörülmektedir. Bu durumun, komşu ülke olan Türkiye’nin ekonomisi
açısından; petro-kimya, otomotiv, inşaat, turizm, finans gibi birçok sektörde ortaya yeni fırsatlar çıkaracağı
değerlendirilmektedir. İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ülkenin petrol ihracatını arttıracağı beklentisi petrol
fiyatlarını aşağı yönlü hareket ettirebilecek, dolayısıyla petrol ithalatçısı konumundaki Türkiye’nin cari açığına olumlu
katkı sağlayabilecektir.
Küresel ekonomik aktivite içinde son dönemde dikkat çeken diğer önemli hususlar ise bölgesel ekonomik işbirliği
anlaşmalarının yürürlüğe girmesi ve yeni anlaşmalar için çalışmaların yürütülüyor olmasıdır. Bunlardan ilki dünyanın
en büyük serbest ticaret anlaşmalarından biri olarak kabul edilen ve 12 ülke arasındaki ticari sınırları kaldıran Trans
Pasifik Ortaklık Anlaşması, 2016 yılı Şubat ayı başında imzalanmıştır. Bu anlaşma ile taraf ülkeler dünya ticaretinden
yaklaşık %40 oranında bir pay almayı öngörmektedirler. Anlaşmaya öncülük eden ABD’nin, özellikle Çin’i anlaşma dışı
bırakmasıyla Asya-Pasifik bölgesinde ticari etkinliğini artırma ve yönlendirme gücüne sahip olacağı öngörülmektedir.
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OYAK, uyguladığı sağduyulu yatırım politikaları ve
zamanında aldığı tedbirler sonucunda 2015 yılında üye
birikimlerine %8.81’lik Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE)
8.29 puan üstünde, %17.1 oranında nema sağlamıştır.

Ömer Necati ÖZBAHADIR
(E) Korgeneral
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’nin de dâhil olmak istediği, dünya hâsılasının yaklaşık yarısını ve dünya ticaretinin yaklaşık üçte birini oluşturan
Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanmak istenen Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması müzakereleri
de halen devam etmektedir. Anlaşmanın sağlanması halinde her iki taraf için gümrük vergileri sıfırlanacak, gümrük dışı
engeller azaltılacak ve yatırım kolaylıkları sağlanarak dünyanın en büyük serbest pazarı oluşturulacaktır. Türkiye’nin bu
anlaşmaya dahil olamamasının maliyeti yıllık yaklaşık 5 milyar ABD Doları olarak hesaplanmaktadır.

Türkiye ekonomisi başta Euro Bölgesi olmak üzere yakın ticaret
ortaklarındaki durgunluk, finansal oynaklıklar, artan jeopolitik
gerginlikler ve bunlara bağlı risklerin eş zamanlı etkili olduğu 2015
yılında %4.0 büyüyerek iyi bir performans göstermiş, yurtiçi ve yurtdışı
risklerin öngörülenden uzun sürmesi nedeniyle enflasyon yıllık bazda
%8.81 ile tahmin edilenden yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir.
Küresel ekonomik krizin yarattığı sorunların, ülkemizin de içerisinde bulunduğu bölgede yaşanan siyasi-sosyal
huzursuzlukların ve özellikle de ticaret hacmimiz içerisinde önemli yer tutan ülkelerde yaşanan istikrarsızlıkların sürüyor
olması, Türkiye ekonomisi üzerinde baskı unsuru olmaya devam etmektedir.
Önümüzdeki dönem için Türkiye’de de dünya ekonomisindeki belirsizliklere bağlı olarak, kısa ve orta vadede öngörülerde
bulunmak ekonominin her kesimi için oldukça zor bir hal almış, bu durum Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketleri
öngörülerinde ihtiyatlı davranmaya sevk etmiştir.
2016 yılında; küresel ekonomik görünümün daha çok siyasi ve jeopolitik risklerin yansımaları ve Trans Atlantik ve
Trans Pasifik Ticaret Anlaşmaları gibi yeni bölgesel ve küresel ticaret anlaşmalarının etkileri ile şekilleneceği, Çin’deki
yavaşlamanın sürmesiyle emtia fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskının devam edeceği, Amerikan Merkez Bankası’nın
faiz artışlarına yavaş fakat kademeli olarak devam edeceği ve uygulayacağı para politikalarının gelişmekte olan ülkelere
sermaye akımlarının en önemli belirleyicilerinden biri olacağı, Euro Bölgesinin, işsizlik ve yüksek kamu borcu gibi
yapısal sorunlarına rağmen 2015 yılının üzerinde bir büyüme performansı göstereceği ve İran’ın küresel ekonomiye
entegrasyon sürecine girmesinin Türkiye dahil çevre ülkelere yeni fırsatlar doğuracağı öngörülmektedir.
Değerli üyelerimiz, sevgili çalışanlarımız, saygın iş ortaklarımız,
Sizlerin de bildiği üzere OYAK, zor şartlar altında görev yapan TSK mensuplarının bir nevi zorunlu tasarruf ve sigortaya
tabi olmaları gerektiği görüşünden hareketle kurulmuştur. Özel bir kanunla kurulan ve tamamlayıcı bir mesleki emeklilik
fonu olan OYAK geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2015 yılında da 305 bini aşan üyesinin birikimlerini enflasyonun üzerinde
artırmak için azami gayret ve özeni göstermiştir.
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Küresel ekonomik görünüme ilişkin risklerin ve endişelerin devam ettiği,
siyasi-jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü 2015 yılı sonunda OYAK’ın
faaliyetleri neticesinde Konsolide Net Varlığı 22.4 milyar TL’ye, OYAK
Grubunun Konsolide Toplam Varlığı 51.6 milyar TL’ye, Konsolide hasılatı
ise 23.5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Böylece OYAK, uyguladığı sağduyulu
yatırım politikaları ve zamanında aldığı tedbirler sonucunda 2015 yılında
üye birikimlerine %8.81’lik Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 8.29 puan
üstünde, %17.1 oranında nema sağlamıştır. Türkiye’deki Bireysel Emeklilik
Fonlarının 2015 yılında ortalama yıllık %2.12 getiri oranı ile enflasyonun
6.69 puan altında kalmasıyla reel olarak değer kaybettiği de göz önünde
bulundurulduğunda, bir mesleki emeklilik fonu olan OYAK’ın %17.1 nema
oranı ile üye birikimlerini enflasyonun üzerinde reel olarak artırdığını da
dikkatlerinize sunmak isterim. Bu performans, üyelerimizin birikimlerine
sağlanan katkının yanı sıra ülke ekonomisine OYAK’ın sunduğu katkının da
bir yansımasıdır.
Enflasyonun üzerinde sürdürülebilir nemanın sağlanması temel hedefi kapsamında, son dönemde yapılan yeni
yatırımlarla küresel düzeyde faaliyet göstermeye başlayan OYAK, bu yatırımları ile yerel bazda oluşabilecek ekonomik
ve siyasi risklerden etkilenme düzeyini de daha düşük seviyelere indirebilmeyi amaçlamıştır.
Bu çerçevede OYAK, son yıllarda dünyadaki yatırım fırsatlarını da değerlendirmeye başlamış, bu kapsamda 2015 yılı
Ağustos ayı sonunda “özellikli alumina” sektöründe dünya lideri olan Almatis’in %100 hissesini devralmıştır. Konusunda
dünyada açık ara lider bir şirketler grubu olan ve ürünleri birçok sektörün üretim süreçlerinde kullanılan Almatis’in
ABD’de 4 fabrika ve bir rafinerisi, Almanya, Hollanda, Japonya, Çin ve Hindistan’da birer fabrikası ile Brezilya, ABD,
Almanya, Hindistan, Japonya ve Çin’de satış ofisleri bulunmakta olup şirket merkezi Hollanda’dadır.
Bu yeni yatırımıyla OYAK, 2012 yılında Akdeniz Kimya ve 2013 yılında Avusturya merkezli Chemson Grubu şirketlerinin
hisselerini satın alarak dünya liderliğini elde ettiği stabilizatör sektörüne özellikli alumina sektörünü de eklemek suretiyle
iki alanda da dünya lideri konumuna ulaşmıştır.
Ayrıca OYAK, 2015 yılı Ekim ayı sonuna doğru ABD merkezli MicroMedicine şirketinin çoğunluk hisselerini de alarak
tıbbi teknolojiler alanındaki ilk yatırımını gerçekleştirmiştir. MicroMedicine, tanı, tedavi ve klinik araştırmalar alanlarında
uygulanmak üzere kan ayrıştırma teknolojileri geliştirme ve ticari kullanıma hazır hale getirme üzerine çalışmaktadır. Bu
girişimi ile OYAK, yüksek teknoloji endüstrileri alanına da girme ve büyüme kararının ilk adımını atmış bulunmaktadır.

OYAK, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarını sadece üyelerine olan
sorumluluklarını yerine getirmek saikiyle değil, ülkemizin küresel değer
zincirinden aldığı paya katkı sağlamak amacıyla da yapmaktadır. OYAK
Grubu, 2015 yıl sonu itibarıyla faaliyet gösterdiği 20 ülkede, toplam
88 şirketiyle 29,494 kişiye istihdam sağlamış, 2015 yılı faaliyetleri
sonucunda Türkiye’nin toplam vergi gelirlerinin %1.14’üne denk gelen
4.6 milyar TL tutarında vergi ödemiştir. Grup Şirketlerimiz 2015 yılında
ülkemizin toplam ihracatının yaklaşık %2.29’una tekabül eden 3.3
milyar ABD Doları tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. Ayrıca, en son
açıklanan İstanbul Sanayi Odası’nın (ISO) 2014 yılı ISO 500 listesinde 3
tanesi ilk 10 içerisinde olmak üzere toplam 12 şirketimiz yer almaktadır.
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OYAK, bugün itibarıyla yurt içi ve yurt dışında; demir-çelik, çimento-beton, otomotiv, kimya, enerji, lojistik, finansal ve
diğer hizmetler gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere sahip olmakla beraber ülke ekonomisine de büyük
katkılar sağlamaktadır.
Elli beş yılı aşan bir geçmişin birikimi, bu birikimin verdiği güven ve üyelerinin desteği ile bugünlere ulaşan OYAK,
dünyada ve ülkemizde önemli dönüşümlerin ve değişimlerin gerçekleştiği bir dönemde, yeni yatırımlarıyla sadece yerel
değil uluslararası bir kuruluş olarak dünya pazarlarında varlığını sürdürebilmek, sürekliliğini sağlamlaştırabilmek ve
rekabet edebilmek için çağdaş bir yönetim yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Finansal piyasaların küreselleşmesi ve liberalleşmesi, tüm dünyada hem ekonomilerde, hem de mali sistemlerde
fırsatların ve risklerin yanı sıra bir dizi değişimi de beraberinde getirmiştir. Küreselleşme dünya ticaretinde rekabeti
sağlarken, teknolojik gelişmeler sınır tanımadan hızla yayılmakta ve uygulamaya konulmakta, dünyanın her noktasından
bilgiye ulaşacak hale gelinmektedir. Geleceğin dünyasında tüm işletmeler için bilgiye sahip olmanın yanı sıra onu
yönetmenin de çok önemli bir hal alacağını, dünyanın yaşanan teknolojik gelişime paralel olarak bugünden daha
yüksek bir etkileşim içerisinde olacağını, nüfusun ve buna bağlı olarak refah arayışının, doğal kaynaklara talebin ve
enerji ihtiyacının giderek artacağını, aynı zamanda bu artan talebe dayalı sürecin sürdürülebilirliği hususunun da önem
kazanacağını öngörmekteyiz.
OYAK ve Grup Şirketlerinin büyümesi ve gelişmesini, çok yönlü bir bakış açısı ile tüm faaliyetlerinde örnek alınan
ve tekrarlanabilir modeller hayata geçiren bir yapıda ve üyelerimiz için sürdürülebilir fayda sağlayacak şekilde ele
almaktayız. Bu kapsamda, dünya genelinde 20 ülkede faaliyet gösteren OYAK Grup Şirketleri, yarattığı ekonomik değerin
yanı sıra, sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde sosyal ve çevresel performansıyla da küresel olarak değer yaratmaya
devam etmektedir. OYAK Grubunun “Daha az kaynakla daha çok değer” yaklaşımı sürdürülebilirlik stratejisinin odağı
olduğu kadar, sorumlu yatırım ve sürdürülebilir üretim anlayışının da ifadesidir
Bu çerçevede bizler de üyelerimizin desteğiyle, OYAK’ın mevcut ve gelecekteki üyelerine sorumluluklarını en üst düzeyde
yerine getirebilmesi amacıyla, şirketlerimizi yer aldığı tüm sektörlerde rekabetçi kılmak, ülkemizin istihdamına ve cari
açığının azaltılmasına katkı sağlamak ve bunları yaparken de sahip olduğu birikiminden aldığı güç ve değerleriyle OYAK’ı
geleceğe hazırlamak gayreti içerisindeyiz.
Değerli üyelerimiz, sevgili çalışanlarımız, saygın iş ortaklarımız,
Sizlerin de bildiği gibi gelecek, hepimiz için, her zaman bir muamma olmakta, bilinmezliği ile bir risk ya da tehdit
olarak algılanırken, aynı zamanda umutlarımızı da temsil etmektedir. Geçmişimiz bizlere başka hiçbir şeyle ikame
edemeyeceğimiz bir birikim, tecrübe ve güven sunmakla beraber, yaşayacağımız gelecek de umut vermektedir.
Belirsizliğin ve hızın bu kadar arttığı bir dünyada, geleceği tahmin etmek ve orada avantajlı bir konuma sahip olmak
sağlam bir öngörü gerektirmektedir. Ekonomik öngörülerin çok kolay yapılamadığı ve her gün ekonomik ve jeopolitik
belirsizliklerin arttığı bir dünyada, Kurum olarak tüm konulara uzun vadeli bakmak zorunda olduğumuzu bilmekteyiz.
Bugün vereceğimiz kararlar ile mevcut üyelerimizin olduğu kadar gelecekteki üyelerimizin de umutlarına cevap vermek
durumunda olduğumuzun üye birikimlerine enflasyonun üzerinde nema verme hedefimizin, üyelerimizin uzun vadeli
refahı ve ülkemizin iktisadi gelişimi açısından ne kadar önemli olduğunun da bilincindeyiz.
Sayısı 305 bini aşan üyelerimiz başta olmak üzere, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla güç birliği içinde geleceğe,
yeni hedeflere doğru ilerlemekte olduğumuzu, başarıyı bir varış noktası değil bizleri yeni hedeflere yönelten dönüm
noktası olarak gördüğümüzü bilmenizi isterim.
Bu vesileyle, hayatını kaybeden üye ve çalışanlarımıza yüce yaratandan rahmet dilerken 2015 yılı performansımızı
üreten tüm OYAK ve Grup Şirketleri çalışanlarımıza, saygın iş ortaklarımıza ve desteklerini hiçbir zaman bizden
esirgemeyen üyelerimize şahsım ve OYAK Yönetim Kurulu adına teşekkür eder saygılarımı sunarım.

								
								
								

Ömer Necati ÖZBAHADIR
(E) Korgeneral
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Macit ARSLAN
Tümamiral
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Şevki GENÇTÜRK
Tümgeneral
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet PARTİGÖÇ
Tuğgeneral
Yönetim Kurulu Üyesi

Beşir Fatih DOĞAN
Doç.Dr.
Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit AYDINOĞLU

16.05.2015 tarihinde göreve başlamıştır.

27.05.2015 tarihinde göreve başlamıştır.

27.05.2015 tarihinde göreve başlamıştır.

Halil ERMAN
Hv.Uçk.Bak.Asb.Kd.Bçvş.
Yönetim Kurulu Üyesi

Ş. Coşkun ULUSOY
Dr.
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür

27.05.2015 tarihinde göreve başlamıştır.

27.05.2015 tarihinde göreve başlamıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu

Salih KARATAŞ
Tümgeneral
Denetleme Kurulu Üyesi
16.05.2015 tarihinde göreve başlamıştır.

Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN
Denetleme Kurulu Üyesi
Ziraat Bankası Genel Md.Yrd.

İbrahim SÜREN
Uzman Denetçi
Denetleme Kurulu Üyesi
Sayıştay Bölüm Başkanı
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Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu

Yönetim Kurulu / 2015 Yılında Görev Süresi Dolanlar

Hasan MEMİŞOĞLU
(E) Korgeneral
Yönetim Kurulu Başkanı

Cevat YAZGILI
Hv.Plt. Tümgeneral
Yönetim Kurulu Üyesi

Enver SALİHOĞLU
Vali
Yönetim Kurulu Üyesi

16.05.2015 tarihinde görevden ayrılmıştır.

16.05.2015 tarihinde görevden ayrılmıştır.

27.05.2015 tarihinde görevden ayrılmıştır.

Mehmet Ali KAYNAR
Yeminli Mali Müşavir
Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan Serdar ÇÖPOĞLU
Hrt.Tek.Bçvş.
Yönetim Kurulu Üyesi

27.05.2015 tarihinde görevden ayrılmıştır.

27.05.2015 tarihinde görevden ayrılmıştır.

Denetleme Kurulu / 2015 Yılında Görev Süresi Dolanlar

Musa ÇİTİL
J. Tuğgeneral
Denetleme Kurulu Üyesi
16.05.2015 tarihinde görevden ayrılmıştır.
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Genel Müdür Mesajı
Değerli üyelerimiz, sevgili çalışanlarımız, saygın iş ortaklarımız,
Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmelerin etkisi ile türbülanslı ve zor bir yılı tamamlamış
bulunuyoruz. 2008 yılında yaşanan ekonomik krizin üzerinden yedi yıl geçmiş olmasına rağmen öngördüğümüz üzere
küresel düzeyde dengeli ve istikrarlı büyümenin sağlanamamış olması 2015 yılında da temel sorun olmaya devam
etmiştir. Ekonomik krizin önümüzdeki yıllarda şekil ve boyut değiştirerek devam edeceğine ilişkin değerlendirmeler
bulunmaktadır.
Dünya ekonomisinde 2014 yılında %3.4 oranında gerçekleşen ekonomik büyüme, 2015 yılında %3.1 oranında
gerçekleşmiştir. ABD gelişmiş ekonomiler grubunda büyümenin öncüsü iken Euro bölgesinde yavaş da olsa toparlanma
işaretleri görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise sebepleri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte nispeten yavaş
büyüme gözlenmektedir.
2015 yılında Fed’in muhtemel faiz artışına yönelik beklentiler ile petrol başta olmak üzere düşük seyreden emtia fiyatları
da ülke ekonomileri üzerinde etkili olmuştur.
Türkiye ekonomisi ise yılı siyasi belirsizlikler ve seçim ortamında geçirmiş, ayrıca terör olayları ve komşu ülkelerde
yaşanan çatışmaların etkisi ile ortaya çıkan mülteci krizi de ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen jeopolitik risk unsurları
olmuştur.
Tüm bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye 2015 yılını %4 oranında bir büyüme ile tamamlamış ve TÜFE %8.81 oranında
gerçekleşmiştir.

OYAK ise son 15 yıldır olduğu gibi 2015 yılında da üyelerine enflasyonun
üzerinde bir getiri sağlamıştır. OYAK’ın toplam varlıkları 51.6 milyar
TL’ye ulaşmış ve 2015 yılı neması %17.1 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam kapsamlı gelirimiz ise 3,331 milyon TL olmuştur. Bu meblağ
yurdumuzdaki holdingler arasındaki en yüksek değerdir.
Tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonu olan OYAK’ın toplam üye sayısı 2015 yılında 305 bini aşmıştır. OYAK üyelerinin
%47.9’u isteğe bağlı üye statüsünde olup tamamen kendi iradeleri ile birikimlerini OYAK’a emanet etmektedirler. Bu
durum küçük tasarrufların büyük birikimlere dönüşmesini sağlayan ve örnek bir model olan OYAK’a duyulan güvenin de
bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
2015 yılı OYAK için, üyelerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek ve ülke ekonomisine katkısını artırmak yönünde
çalışmaların yanı sıra, en önemli kaynak olarak görülen insan kaynaklarına yönelik çalışmaların da ağırlık kazandığı bir
yıl olmuştur. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren iştirak portföyümüz de dikkate alınarak,
yaşanan gelişmelere ve dünyadaki değişime ayak uydurulmasına yönelik bu kapsamdaki çalışmaların önümüzdeki
dönemde de artarak devam etmesi temel hedeflerimizdendir.
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OYAK’ın toplam varlıkları 51.6 milyar TL’ye ulaşmış ve
2015 yılı neması %17.1 olarak gerçekleşmiştir. Toplam
kapsamlı gelirimiz ise 3,331 milyon TL olmuştur. Bu meblağ
yurdumuzdaki holdingler arasındaki en yüksek değerdir.

Dr. Ş. Coşkun ULUSOY
Genel Müdür

OYAK, bir yeddiemin sıfatıyla üyelerinin birikimlerini yönetmekte ve bu kapsamda temelde iştirak yatırımları, fon yönetimi
ve gayrimenkul yatırımları gerçekleştirmektedir. Tüm bu faaliyetler sürdürülürken ülkemiz, Kurumumuz ve üyelerimiz
için en doğru kararların verilebilmesi amacıyla ekonomik ve sosyal gelişmeler dünya ve Türkiye ölçeğinde yakinen
izlenmektedir. Yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler doğrultusunda geliştirilen stratejiler kapsamında faaliyetler
yönlendirilmekte, risk takibi ve yönetimi de tüm faaliyetlerde sürekli olarak hassasiyetle yerine getirilmektedir.
OYAK’ın üye birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında en önemli araçlardan biri
olan iştirak portföyünde yer alan ve faaliyetlerini Türkiye dışında 19 ülkede sürdüren Grup Şirketlerimiz faaliyetlerini
geliştirme, verimliliği artırma ve OYAK’a daha yüksek katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Grup
Şirketlerimiz 2015 yılında da yarattıkları istihdam, ödedikleri vergiler ve gerçekleştirdikleri ihracat ile ülke ekonomisine
önemli katkılar sağlamışlardır.

OYAK’ın küreselleşme stratejisi doğrultusunda, 2013 yılında Grubumuza
dahil ettiğimiz Chemson Grubu’na ilave olarak, 2015 yılında Hollanda
merkezli diğer bir küresel oyuncu olan Almatis hisselerinin tamamı
satın alınarak alümina sektöründe dünya liderliği elde edilmiştir.
OYAK, 2015 yılında yüksek teknoloji endüstrileri alanında ilk yatırımını
yapmıştır. Ortakları arasında ABD’nin en büyük araştırma hastanesi
olan Massachusetts General Hospital’in de bulunduğu, tanı, tedavi
ve klinik araştırmalar alanlarında kullanılmak üzere kan ayrıştırma
teknolojileri geliştirmek ve bunları ticari kullanıma sunmak amacıyla
ABD’de kurulmuş olan MicroMedicine Şirketi’ne de iştirak edilmiştir.
2015 yılında Grubumuza katılan şirketlerin yanı sıra diğer Grup Şirketlerimiz de faaliyetlerini, OYAK’ın stratejileri
paralelinde verimli bir şekilde yürütmüşler ve gerçekleştirdikleri yeni yatırım ve projeler ile geliştirmeye devam
etmişlerdir.
Para piyasalarındaki faaliyetlerimiz ve bazı gelişmeleri öngörerek aldığımız kararlar da üye birikimlerine mümkün
olduğunca yüksek getiri sağlama hedefimizi desteklemiştir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde de dünya ve Türkiye’deki
siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri her zaman olduğu gibi hassasiyetle izleyip doğru zamanda doğru kararlar
alabilmek büyük önem arz edecektir.
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OYAK Grubu, bu yıl da artan sürdürülebilirlik performansıyla faaliyet gösterdiği alanlarda rekabet avantajı sağlayan iyi
uygulamalar gerçekleştirmiştir. Şirketlerimizin örnek uygulamalarını bu rapor aracılığıyla sizlerle paylaşmaktan mutluluk
duyuyoruz.
OYAK’ta sürdürülebilirliğin temelini oluşturan “Daha az kaynakla daha çok değer” yaklaşımı, 2015 yılında da tüm
faaliyetlerimize yön vermiştir. Grubumuz, çevre ve toplum üzerinde yarattığı değeri artıran iş modellerini benimsemiştir.
Bu kapsamda Grup Şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerde rekabette üstünlük sağlamaları, kaynak verimliliğini
artırmaları, küresel gelişmeler ışığında süreçlerini dönüştürebilme kabiliyetlerini geliştirmeleri amacından hareketle,
akademik camia ve kamu kurumları ile ortak çalışmalar yürütmektedir.
Diğer taraftan, OYAK Grubu, inovasyonu sürdürülebilirlik stratejisinin en önemli bileşenlerinden biri görerek yenilikçi
iş modelleri oluşturmak üzere çalışmaktadır. Bu yolculukta tüm paydaşlarımız ile çok yönlü ve katılımcı bir anlayışla
hareket edilmektedir.
Bu yıl, başta Grup Şirketlerimiz olmak üzere sektörlere ve kamuoyuna yönelik, bütüncül ve sistematik bir biyoçeşitlilik
yönetimine geçiş sürecinde kılavuz doküman olması amacıyla OYAK Grubu Biyoçeşitlilik El Kitabı hazırlanmıştır.
Biyoçeşitlilik El Kitabı ülkemizde özel sektör tarafından konuyla ilgili hazırlanan ilk ve tek yayın olma özelliği taşımaktadır.
Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalar ile üyelerimizin varlıklarını en iyi şekilde değerlendirirken ülkemizin en önde
gelen ve en kazançlı kurumlarından biri, hatta geçen yıl da olduğu gibi birincisi, olma hedefimize ulaştığımızı görüyoruz.
Özellikle son 15 yıllık dönem içinde atılan adımlar ile önemli bir büyüklüğe ulaşan OYAK Grubunun, önümüzdeki dönemde
bu yapıyı sahip olduğu Kurum kültürü ile bütünleştirerek ileriye taşımasının çok önemli olduğunu değerlendiriyor ve bu
amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

OYAK, temel amacı olan üyelerine yönelik yükümlülüklerini en iyi
şekilde yerine getirirken, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan
yatırımlarını da sürekli olarak gözden geçirmekte ve değişen
koşullara göre güncel tutmaktadır. Bundan sonraki dönemde mevcut
faaliyetlerimizi sürdürürken, değişen dünyada değişime ayak uydurarak
temelde insana yapacağımız yatırımlarımız ve üye varlıklarının en etkin
ve verimli şekilde yönetilmesi hedefi doğrultusunda Kurumumuzu çok
daha ileri düzeylere taşımayı hedefliyoruz.
Bu çalışmalarımızda da başta üyelerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın bize olan güven ve desteğinin devam
edeceğine inancımız tamdır.
Siz değerli iş ortaklarımıza, üyelerimize ve çalışanlarımıza OYAK’a katkılarından dolayı Yönetim Ekibimiz ve şahsım
adına teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

									
									

Dr. Ş. Coşkun ULUSOY
Genel Müdür

Özellikle son 15 yıllık dönem içinde atılan adımlar ile
önemli bir büyüklüğe ulaşan OYAK Grubunun,
önümüzdeki dönemde bu yapıyı sahip olduğu
Kurum kültürü ile bütünleştirerek ileriye
taşımasının çok önemli olduğunu değerlendiriyor
ve bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
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Dr. Ş. Coşkun ULUSOY
Genel Müdür

Hülya İnci ATAHAN
Genel Müdür Baş Yardımcısı

Ergün Oktay OKUR
Genel Müdür Baş Yardımcısı

(23.12.2015 tarihine kadar
Genel Müdür Yardımcısı
Mali ve İdari İşler)

(23.12.2015 tarihine kadar
Genel Müdür Yardımcısı
Üye Hizmetleri)

Dinç KIZILDEMİR
Genel Müdür Baş Yardımcısı

Nihat KARADAĞ
Genel Müdür Baş Yardımcısı

(23.12.2015 tarihine kadar
Genel Müdür Yardımcısı
Proje ve İştirakler)

(23.12.2015 tarihine kadar
Genel Müdür Yardımcısı
Finansal Yatırımlar)
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Üst Yönetim

Nadir ÖZDEN
Genel Müdür Yardımcısı
İnsan Kaynakları ve İdari İşler

Şükrü LÜLECİ
Genel Müdür Yardımcısı
Üye Hizmetleri ve İlişkileri

(23.12.2015 tarihinden itibaren)

(23.12.2015 tarihinden itibaren)

Fatma CANLI
Genel Müdür Yardımcısı
İştirakler

Ertuğrul AYDIN
Genel Müdür Yardımcısı
Mali İşler

(23.12.2015 tarihinden itibaren)

(23.12.2015 tarihinden itibaren)

Dr. Batuğhan KARAER
Genel Müdür Yardımcısı
Finansal Yatırımlar ve Strateji
(23.12.2015 tarihinden itibaren)

Yük. Müh. Celalettin ÇAĞLAR
Danışman

Ali Aydın PANDIR
Danışman
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Küresel ekonomi, gelişmiş ekonomilerdeki
zayıf toparlanma ve gelişmekte olan
ekonomiler kaynaklı yavaşlama eğiliminin
etkisi ile 2015 yılında kırılgan ve
zayıf bir görünüm sergilemiştir.
Küresel ekonomi, gelişmiş ekonomilerdeki zayıf
toparlanma ve gelişmekte olan ekonomiler kaynaklı
yavaşlama eğiliminin etkisi ile 2015 yılında kırılgan
ve zayıf bir görünüm sergilemiştir. 2014 yılında %3.4
büyüyen küresel ekonomide 2015 yılında bir miktar
yavaşlama yaşanmış olup %3.1 oranında bir büyüme
gerçekleşmiştir. Bu gelişmede; başta Çin olmak üzere
birçok gelişmekte olan ekonominin yavaşlaması,
yavaşlayan küresel ticaret hacmi, makroekonomik
belirsizlikler ve artan jeopolitik riskler etkili olmuştur.
2014 yılı ortalarından itibaren düşüş eğilimine giren başta
petrol olmak üzere emtia fiyatları gelişmiş ekonomilerin
büyümelerini desteklerken emtia ihracatçısı ülkelerin
büyümelerini yavaşlatmıştır.
ABD ekonomisinde son iki yıldır devam eden toparlanma
eğilimi 2015 yılının ikinci yarısından itibaren Fed’in
muhtemel faiz artırımına yönelik beklentilerin artmasına
neden olmuştur. Faiz artırım kararı alacağına yönelik
beklentiler paralelinde Fed’in 2015 yılı Aralık ayındaki
toplantısında 25 baz puanlık bir artış gerçekleşmiştir.
ABD ekonomisi 2015 yılında da bir önceki yıl olduğu gibi
%2.4 oranında bir büyüme göstermiştir.

Euro bölgesinde büyüme kırılgan ve ülkelerarası farklılıklar
gösteren bir yapı sergilemekle birlikte, ekonomik
toparlanma devam etmiş, ekonomik aktivite 2015 yılında
büyük ekonomiler öncülüğünde ılımlı bir şekilde artmıştır.
Bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya’da ekonomik
aktivitenin güçlü seyretmesine ek olarak sorunlu
ülkelerden İspanya ve Portekiz’in de toparlanmaya devam
etmesi, bölgede ılımlı büyüme beklentilerini artırmıştır.
Euro bölgesi 2015 yılında %1.6 oranında büyümüş, bu
oranın 2016 yılı için de aynı seviyede gerçekleşeceği
öngörülmektedir.
Türkiye’de ise 2015 yılında ekonomik, siyasi ve jeopolitik
riskler piyasalar üzerinde etkili olmuştur. Bu kapsamda başta
AB olmak üzere yakın ticaret ortaklıklarındaki durgunluk,
finansal oynaklıklar, Suriye sınırında devam eden gerginlik
ve mülteci sorunu ile yurt içinde yaşanan terör olayları gibi
hususlar ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. Kasım
ayında Rus uçağının Türkiye tarafından düşürülmesiyle
birlikte başlayan Türkiye-Rusya gerginliği iki ülke arasında
gerçekleşen ticari ilişkileri sona erme noktasına getirmiş, dış
ticaret ve turizm gelirlerinde olumsuz etki yaratmıştır.
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Haziran ayında yapılan seçimler sonrası beklenen
koalisyon hükümetinin kurulamaması siyasi belirsizlik
yaratmış, bu durum ekonomik reformların yapılmasını
engellemiş ve TL değer kaybetmiştir. Kasım ayında yapılan
seçim sonucunda tek parti iktidarına dayalı hükümetin
kurulması ile siyasi belirsizlik son bulmuş ancak Fed’in faiz
artırımı beklentisi gibi hususlar Türkiye’nin de aralarında
bulunduğu gelişmekte olan ülke piyasalarını etkilemiştir.
Bütün bu gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi 2015
yılı son çeyreğinde %5.7 büyümüş, yıllık büyüme oranı
ise %4 olmuştur. Yılbaşında yapılan öngörülerin üzerinde
gerçekleşen büyümede iç tüketimdeki canlanma ve kamu
yatırım harcamalarındaki artış etkili olmuştur.
En önemli ihraç pazarımız olan Avrupa’nın 2016 yılında
da düşük bir büyüme göstereceği beklentisi, Rusya
ekonomisindeki küçülmenin hız kesmekle birlikte devam
edeceği öngörüsü ve Türkiye ile Rusya arasında yaşanan
siyasi gerilim, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan
silahlı çatışmalar ve anlaşmazlıklar 2016 yılı için olumsuz
beklentiler yaratmaktadır. Rusya ile yaşanan krizin
olumsuz etkilerinin 2016 yılında da devam edeceği
öngörülmektedir. Ayrıca 2016 yılı Nisan ayında TCMB
Başkanının görev süresinin sona erecek olması, yeni

anayasa ve Başkanlık sistemine geçiş ile ilgili referandum
beklentileri de Türkiye ekonomisini etkileyecek önemli
hususlar olacaktır.
Global piyasalar açısından 2016 yılında belirleyici en
önemli unsurun Fed’in para politikasında izleyeceği
strateji olacağı öngörülmektedir. Piyasalarda ekonomik
iyileşmenin yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru
işaretlerinin devam etmesi ve Fed’in yapacağı hamlelerin
net olmaması gibi etkenlerin piyasalardaki oynaklığı
artıracağına ilişkin değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2015 yılının son toplantısında tam 7 yıldır sıfıra yakın
tutulan faiz oranlarını 25 baz puan artırarak %0-%0.25
bandından %0.25-%0.50 bandına yükselten Fed’in
2016 yılında da faiz artışı gerçekleştirebileceğine ilişkin
beklentilerin yanı sıra ABD’de faiz artışının başlaması
halinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte
olan ülkelere sermaye akımının biraz daha yavaşlayacağı
ve buna bağlı olarak bu ülkelerde büyümenin olumsuz
etkileneceği öngörülmektedir. Bu gelişmelere ek olarak
ABD’de yapılacak başkanlık seçimleri, İngiltere’de
yapılacak AB’den çıkış referandumu gibi siyasi belirsizlikler
ve artan jeopolitik riskler önümüzdeki döneme ilişkin
küresel büyüme beklentilerini sınırlandırmaktadır.
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OYAK Üye Hizmetleri - Satırbaşları
OYAK 2015 yılında;
• Emeklilik yardımı almaya hak kazanarak ayrılan 8,453 üyesine
1,254.4 Milyon TL’lik Emeklilik Yardımı ödemesi,
• Emekli Maaşı Sistemindeki 45,613 üyesine 362.2 Milyon TL
maaş ödemesi,
• Emekli Maaş Sisteminden ölümle ve isteğe bağlı olarak çıkan ve
pay azaltımı yapan 3,153 üyeye 223.4 Milyon TL ödeme,
• 204 üyesine 9.2 Milyon TL maluliyet yardımı ödemesi,
• 456 üyesinin kanuni mirasçılarına 14.0 Milyon TL ölüm yardımı
ödemesi,
• 3 yıldan fazla 10 yıldan az üyelik süresiyle Kurum’dan
ayrılan 1,244 üyeye 10.2 Milyon TL aidat iadesi ödemesi
gerçekleştirmiştir.
• 2015 yılında bir önceki yıla göre %17.2 oranında artan Sosyal
Hizmet Ödemelerinin toplam tutarı 427.5 Milyon TL olmuştur.
• Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme Hizmeti’nden yararlanan üye
sayısı 340 olurken, ödeme tutarı 36.9 Milyon TL olmuştur.
• 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla BDEGS’nin yıllık getirisi %12.50;
KÖBF’in yıllık getirisi ise %12.49 oranında gerçekleşmiştir.
OYAK’ın tüm faaliyet ve hizmetlerinin odağında
üyeleri yer almaktadır.

OYAK, 2015 yılında üye birikimlerine, 3.3 milyar
TL toplam dağıtıma esas kaynak yansıtmıştır.

OYAK, üyelerinin talep ve beklentilerini kaliteli hizmetleri
ve sürdürülebilir üye memnuniyeti yaklaşımıyla
cevaplamaktadır.

2015 yılında 479.4 milyon TL teknik faiz de dahil
OYAK’ın toplam dağıtıma esas kaynağı 3,330.9 milyon
TL’ye ulaşmıştır.

OYAK, paydaşlar arası katılımcılığın ve paylaşımın başarılı
bir örneğini oluşturmaktadır.

2015 yılı ortalama ABD Doları kuru 2.72 TL kabul
edildiğinde bu tutarın 1.2 milyar ABD Doları mertebesinde
olduğu görülmektedir. %17.1’lik bir nema oranını ifade
eden bu kazancın tamamı Genel Kurul kararını takiben
OYAK tarafından üye hesaplarına aktarılacaktır.

OYAK, üyelerinden topladığı aidatları gerçekleştirdiği
yatırımlarda değerlendirmektedir. OYAK, varlıklarını
portföy yönetimi mantığı ile yönetmektedir. OYAK,
yatırımlarını gerçekleştirirken Türkiye ekonomisinin
kalkınmasına da katkıda bulunmayı öngörmekte ve
bu katkının en çok gerçekleşeceği alanlara öncelik
vermektedir.
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OYAK Üye Hizmetleri - Satırbaşları

OYAK 2015 yılında üye hizmetlerini, “memnuniyeti
sürekli geliştirmek” ana hedefi çerçevesinde
yürütmüştür.

OYAK’ın toplam üye varlıkları 22.4 milyar TL’ye
yükselmiştir.

Ekonomik büyümenin görece yavaşladığı piyasa
koşullarında, üye varlıklarını proaktif stratejiler ve
politikalarla yöneten OYAK, sağlıklı yapısını daha da
güçlendirmiştir.

OYAK üye varlıkları, 2015 yılı sonunda 22.4 milyar TL
olmuştur. Üyeleri için güvenli bir gelecek ifade eden
OYAK, sürekli ve istikrarlı mali performansı hedefleyen
tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonu ve şirketler
grubudur.

OYAK, aralıksız 15 yıldır enflasyonun üstünde
nema oranı açıklamıştır.

OYAK’ın toplam üye sayısı 2015 yılı sonunda
305,589 olmuştur.

Türkiye ekonomisinin büyümesinin %4 ve TÜFE
enflasyonun %8.81 seviyesinde gerçekleştiği 2015
yılında da OYAK, yüksek nema kaydetmeye devam
etmiştir.

OYAK’ın toplam üye sayısı 2015 yılında 305,589’a
ulaşmıştır. OYAK üyelerinin %79.5’ini (242,962) görevde
bulunan üyeler, %20.5’ini (62,627) ise OYAK Emekli
Maaşı Sistemi (EMS) kapsamındaki üyeler oluşturmaktadır.

OYAK, 2015 yılında kaydettiği %17.1’lik nema ile üye
varlıklarına TÜFE artışının 8.29 puan üstünde reel katkı
sağlamıştır. Bu sonuçla, aralıksız 15 yıldır enflasyonun
üstünde getiri sağlama başarısına imza atmıştır.

2015 yılı sonunda OYAK üyelerinin %47.9’u (146,415)
isteğe bağlı üye statüsündedir.
31 Aralık 2015 itibarıyla emeklilik yardımı alarak ayrılan
üyelerden 5,638’i EMS’ye katılmıştır. EMS’ye katılım oranı
%64.2’dir.

Emekli Olan Üyelerin
EMS’ye Katılım Oranları (%)

2013
%66

2014
%65

2015
%64
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Zorunlu (Yasal) Yardımlar
Emeklilik Yardımı Ödemeleri, OYAK üyelerine yapılan zorunlu (yasal) yardım ödemeleri içinde %67.0 ile en büyük paya
sahiptir.
OYAK’ın Zorunlu (Yasal) Yardım Ödemeleri 1,873.4 MİLYON TL olarak gerçekleşmiştir.

Zorunlu (Yasal) Yardım Ödemeleri
(Milyon TL)

2011

2012

1,612.3

1,379.3

1,141.1

1,873.4

906.0
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2013

2014

2015

Zorunlu (Yasal) Yardım Ödemelerinin Yüzdesel Dağılımı
(%)
67.0

E meklilik Yardımı

68.9

19.3 EMS Maaş Ödemeleri 17.6
11.9

EMS’den Çıkışlar

11.9

2015

2014
0.5

Aidat İadesi

0.5

0.8

Ölüm Yardımı

0.5

0.5

Maluliyet Yardımı

0.6
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10 yıl veya daha fazla süreyle sisteme katkıda bulunan üyelere yapılmaktadır.

OYAK üyesinin birikmiş aidatları ve bu aidatlara yıllar içinde işlenen nemaların toplamından oluşan Emeklilik Yardımı
120 ay ve daha fazla süre sistemde kalarak aidat ödedikten sonra ayrılan üyelere yapılır.
Sistemin uzun vadeli verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, 3 yıldan fazla 10 yıldan az süre aidat
ödeyen ve OYAK’tan ayrılan üyelere sadece birikmiş aidatları iade edilir. Üyelikteki süresi 3 yıldan daha az olan üyelerin
ayrılmaları durumunda ise hiçbir ödeme yapılmaz.
Emeklilik Yardımı ölüm ve maluliyet nedeniyle ayrılışlarda üyelik süresine bakılmaksızın ödenir.
OYAK, 2015 yılında emeklilik yardımı almaya hak kazanarak ayrılan 8,453 ÜYESİNE 1,254.4 MİLYON TL’LİK
EMEKLİLİK YARDIMI ödemesi yapmıştır.

Yıllar İtibarıyla Emeklilik Yardımı Ödemeleri
(Milyon TL)

2011

2012

2013

1,109.9

947.9

794.1

673.6

1,254.4

2014

2015

Yıllar İtibarıyla Emeklilik Yardımı Ödemeleri
(Üye Sayısı)

2011

2012

2013

7,954

6,971

5,947

5,020

8,453

2014

2015
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EMS

Üyelerimizin, OYAK gelirleri ve sosyal
hizmetlerinden yaşamları boyunca
yararlanmalarına imkan tanıyan Sistem

EMEKLİ MAAŞI
SİSTEMİ

Emekli Maaşı Sistemi (EMS) - Yaşam boyunca OYAK gelirleri ve hizmetlerinden faydalanma seçeneği
sunmaktadır.
OYAK Emekli Maaşı Sistemi, emeklilik yardımı almaya hak kazanarak daimi üyeliği son bulacak üyelerin,
Kurum gelirleri ve sosyal hizmetlerinden yaşam boyunca yararlanmalarına olanak sağlayan bir seçenektir.
Emekli Maaşı Sistemi, maaş bazlı sistemlerin ötesine geçen, kâr payı ortaklığı ve gelir paylaşımı esasına dayanan bir
ödeme sistemidir.
Emekli Maaşı Sistemi’nin temel prensibi, ilgili yılın nema oranına göre hesaplanan gelirin garanti edilen kısmı ile bunun
üstünde kalan gelirin yarısının maaş olarak üyelere ödenmesidir. Gelir ödemesi, OYAK’ın nema oranına ve üyenin
rezervine bağlı olarak dönemler arasında farklılık gösterebilir.
Emekli Maaşı Sistemi’nde klasik maaş veya emekli maaşı benzeri sistemlerde belirli bir oranda ya da katsayıya bağlı
olarak yapılan periyodik artışlar söz konusu değildir.
2015 yılında Emekli Maaşı Sistemi’ndeki 45,613 ÜYEYE 362.2 MİLYON TL tutarında maaş ödemesi yapılmıştır.

Yıllar İtibarıyla EMS Maaş Ödemeleri
Üye Sayısı Milyon TL

2012

2013

362.2

283.7

230.4

41,572
182.8

39,608
146.5

2011

43,214

45,613

36,216
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2015
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OYAK, kaza ve hastalıklarda da üyesinin yanındadır.

Bir OYAK üyesinin kaza veya hastalık gibi bir nedenle görevini tam ya da kısmi olarak yerine getiremediği durumlarda,
kendisine Maluliyet Yardımı ödemesi yapılır. Maluliyet Yardımı, Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı ve Kısmi Maluliyet Yardımı
olarak sınıflandırılır. Yapılacak ödemeler sınıflamaya göre belirlenir.
• Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı görev içi veya dışı bir kaza veya hastalık sonucunda bir işle meşgul olma yetkinliğini
kesin olarak kaybedenleri kapsar. Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı, üyenin görevinden ayrılış tarihindeki aidata esas
maaşı, albayın aidata esas maaşından düşük ise, albayın aidata esas maaşının 20 katı; yüksek ise kendisinin aidata
esas maaşının 20 katı olarak gerçekleştirilir.
• Kısmi Maluliyet Yardımı görev içi ve dışı herhangi bir kaza nedeniyle uzuv kaybına uğrayan OYAK üyelerine yapılan
yardımdır. Kısmi Maluliyet Yardımı, 205 sayılı Kanun’un öngördüğü maluliyet derecelerine göre hesaplanır ve ödenir.
OYAK 2015 yılında, 204 ÜYESİNE 9.2 MİLYON TL MALULİYET YARDIMI ödemiştir.
Yıllar İtibarıyla Maluliyet Yardımı
Üye Sayısı Milyon TL

2011

9.2

5.4

3.9

5.2

9.2

140

157

191

215

204

2012

2013

2014

2015

OYAK, üyelerinin mirasçılarına da destek olmaktadır.

Ölüm Yardımı, OYAK üyelerinin aidat ödediği süre içinde vefatları durumunda kanuni mirasçılarına yapılan
ödemedir. Ölüm yardımı; üyenin ölüm tarihindeki aidata esas maaşı, albayın aidata esas maaşından düşük ise albayın
aidata esas maaşının 20 katı; yüksek ise kendisinin aidata esas maaşının 20 katı olarak hesaplanır ve gerçekleştirilir.
Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üyenin vefatı halinde ise mirasçılarına yapılacak ölüm yardımı, üyenin ölüm tarihinde
alabileceği en yüksek aylık maaşın 10 katı olarak hesaplanır.
2015 yılında OYAK tarafından 456 ÜYENİN MİRASÇILARINA 14.0 MİLYON TL ÖLÜM YARDIMI yapılmıştır.
Yıllar İtibarıyla Ölüm Yardımı
Üye Sayısı Milyon TL

2012

14

2013

8.3

366
7.6

6.3

2011

322

11.6

410

456

309
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Üyelerin rezervleri içerisindeki ek kanuni yardım ve kâr paylarını borç olarak almalarına
olanak sunmaktadır.

Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme Hizmeti, OYAK’ta üye olarak 29 yılını dolduran ya da kadrosuzluk nedeniyle emekli
olmasına en çok iki yıl kalan üyelerin, talep tarihindeki rezervlerinin %80’ini geçmemek koşuluyla, rezervleri içerisindeki
ek kanuni yardım ve kâr paylarını borç olarak almalarına olanak sunmaktadır.
2015 yılında, 340 OYAK ÜYESİ BU HİZMETTEN YARARLANMIŞ VE 36.9 MİLYON TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
Yıllar İtibarıyla Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme Hizmeti
Üye Sayısı Milyon TL

33.1

316

30.2

280

29.2

36.9

20.9

231

311

340

2011

2012

2013

2014

2015

Yedek Subaylık Hizmet Süresinin Birleştirilmesi
Yedek subayların geçici üyelikten daimi üyeliğe geçişlerinde üyelik sürelerini birleştirmelerine imkan tanıyan hizmettir.
Hizmet İhyası
OYAK daimi üyelerinin, firar hali hariç olmak üzere çeşitli nedenlerle (doğum izni, ücretsiz izin vb.) aidat ödemedikleri
sürelere ait aidat borçlarını ve nemasını ödemek suretiyle üyelik sürelerindeki boşluğu kapatmalarına olanak tanıyan
hizmettir.
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Sosyal Hizmetler
OYAK’ın Sosyal Hizmet Ödemeleri, 2015 yılında bir önceki yıla göre %17.2 oranında artmış ve 427.5
milyon TL olmuştur.
OYAK’ın bir diğer temel hedefi üyelerinin konut sahibi olmalarıdır.
OYAK, üyelerinin konut edinmelerini iki kanal üzerinden destekler:
• Üyelere sağladığı konut finansmanı ve
• Doğrudan konut üretimi
Konut Edindirme Hizmetleri’nin sunulmaya başlandığı 1963 yılından 2015 yılı sonuna kadar toplam 103,346 üye
OYAK’ın bu hizmetinden yararlanmıştır.
İzmir OYAK Buca Konut Projesi
İzmir İli Buca İlçesi Tınaztepe bölgesinde, 2 etap olarak planlanan projenin birinci etabı olan OYAK Buca 1. Etap 272
Konut Projesinde, inşaatlarına Ekim 2013 ayı itibarıyla başlanan ve 2014 - 2015 yıllarında üyelere tahsisi yapılan 263
konut, 12-17 Ekim 2015 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilmiştir.
Toplam 522 konutun yer alacağı 2. Etap, 2 faz olarak projelendirilmiştir. İnşaatları Ocak 2015 ayı içerisinde başlanarak
üyelere duyurulan 2’nci Etap 1’inci Fazda yer alan 291 konuttan 238 adedi 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen tahsis
işlemleri ile üyelere tahsis edilmiştir. Bu fazda yer alan konutların 2016 yılı sonu veya 2017 yılı başı itibarıyla hak
sahiplerine teslim edilmesi planlanmıştır.

Kooperatif Kredisi

15,095

Kurum Konutları

10,114

Toplam

427.5
364.8

78,137

461.9

Bireysel Konut Kredisi

Sosyal Hizmet Ödemeleri
(Milyon TL)

360.2

OYAK Konut Edindirme Hizmetleri’nden
yararlanan üyelerin hizmet türüne göre dağılımı
(2015 yıl sonu itibarıyla)

561.1
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103,346

* Kurum Konutları için belirtilen sayı, OYAK konutlarının finansmanında
Kurum kaynaklı kredi kullanan üyelerin sayısıdır.

2011

2012

2013

2014

Sosyal Hizmet Ödemelerinin Yüzdesel Dağılımı
(%)
46.0

49.2

Borç Verme
2015

8.7

Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme

9.2

2014

Konut Edindirme Hizmetleri
45.3

41.6

2015
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Üyelikte 18 ayını dolduran daimi üyeler ile 36 ay üyelik süresi koşulunu karşılayan
isteğe bağlı OYAK üyeleri, Kurum kaynaklarından sunulan borç para verme hizmetinden
faydalanmaktadır.

Kurum Kaynaklı Borç Para Verme Hizmeti’ne ek olarak daimi üyelerde süre koşulu aranmaksızın; isteğe bağlı üyelerde
ise 36 ay üyelik koşulunu sağlayanlara VakıfBank kaynaklarından borç alma imkanı sunulmaktadır. 2015 yılında OYAK’ın
kendi kaynaklarından kullandırdığı Borç Para Verme Hizmeti’nden 26,110 üye yararlanmış, bu kapsamda yapılan kredi
ödemelerinin tutarı 195.9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Borç Para Verme Hizmetinde taleplerin %86.5’si online olarak OYAK’a ulaşmıştır.
2015 yılında OYAK Web Sitesi üzerinden Borç Para Verme Hizmeti’ne başvuruda bulunan üye sayısı 22,582’dir. Online
başvuru seçeneği, OYAK açısından operasyonel etkinliği ve hizmet kalitesini artırmakta önemli rol oynamaktadır. Bu
seçeneğin yüksek oranda kullanımı, hizmetin üyelere çok daha kısa sürede ulaştırılmasını desteklemektedir.

Vade

2015 yılında OYAK üyelerine ödenen
borç paraların vadelere göre dağılımı
Üye Sayısı
Ödenen Tutar (milyon TL)

6 ay

3,823

21.6

9 ay

1,900

11.1

12 ay

4,223

26.5

18 ay

2,527

17.8

24 ay

10,617

77.1

36 ay

3,010

41.7

48 ay
Toplam

10

0.1

26,110

195.9

VakıfBank Bankomat 7/24 kredileri
OYAK, VakıfBank ile işbirliği kapsamında 2000 yılından bu yana üyelerine banka kaynaklı tüketici/ihtiyaç kredisi
kullandırmaktadır.
VakıfBank’ın OYAK üyelerine özel olarak tasarladığı, düşük faizli tüketici kredisi seçenekleri, 2015 yılında da yoğun ilgi
görmeye devam etmiştir. 2015 yıl sonu itibarıyla, açık kredi ve sabit taksitli tüketici kredisi seçeneklerinde 44,920
OYAK üyesinin VakıfBank nezdindeki kredi bakiyesi 415.2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2011

32,040

2012

26,841

26,110

2013

195.9
177.7

180.2

162.1

187.3

32,684

41,052

Yıllar İtibarıyla OYAK Kaynaklı Borç Para Verme Hizmeti
Üye Sayısı Milyon TL

2014

2015

Şirketler ile işbirliği içinde geliştirilen OYAK üyelerine özel kampanyalar
MAİS’ten OYAK Üyelerine Özel Kampanya
2016 yılında satışına başlanacak olan yeni modellerin de kampanyaya dahil edilebilmesi, ayrıca, son dönemde tüm
dünyada ekonomik koşullarda (Döviz Kuru ve Faiz Oranları) meydana gelen dalgalanmalar sebebiyle gerek fiyat
gerekse kredi finansman koşullarının daha sağlıklı bir biçimde oluşturulabilmesi sebebiyle 2015 yılında kampanya
düzenlenmemiş, 2016 yılında düzenlenen kampanya, yılın ilk ayları içerisinde başvurular alınacak ve araç teslimleri
kampanya bitiş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanacak şekilde planlanmış ve uygulanmıştır.
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OYAK, konut sahibi olmak isteyen üyelerine Konut Edindirme Hizmetleri
ile katkıda bulunmaktadır.

Üyelerin ihtiyaç duyabilecekleri finansman desteğini sağlamak OYAK’ın sosyal hizmet hedeflerinden biridir.
OYAK, bu kapsamda, konut sahibi olmak isteyen üyelerine finansman sağlamanın ötesinde Konut Edindirme Hizmetleri
ile de katkıda bulunmaktadır.
OYAK’ın daimi üyelerinin konut sahibi olmalarına yardımcı olmak amacıyla sunduğu hizmetler;
• Bireysel Konut Kredisi,
• Kooperatif Kredisi,
• Toplu Konut Üretimi’dir (Kurum Konutları).
OYAK Genel Kurulu, OYAK’ın Konut Edindirme Hizmetlerine ilişkin uygulama esaslarını ve kullanım koşullarını belirleyen
organdır. Kurum, Konut Edindirme Hizmetleri kapsamında, 2015 yılında 933 ÜYESİNE 115.2 MİLYON TL KREDİ
kullandırmıştır.
Bireysel Konut Kredisi
OYAK, üyelikte 15 yılını dolduran üyelerine Bireysel Konut Kredisi Hizmeti ile destek olmaktadır.
OYAK, üyelikte 15 yılını dolduranların satın alacakları konutların finansmanında kullanılmak üzere limitleri her yıl Genel
Kurul tarafından belirlenen tutarlarda Bireysel Konut Kredisi hizmeti sunmaktadır. Bireysel krediden yararlanma hakkı,
Kurumun her bir üyesi için üyelikte 15 yılını tamamladığı ayı takip eden aybaşından itibaren geçerli olmaktadır.
OYAK Bireysel Konut Kredisi, üyelere tercihlerine bağlı olarak 36’dan 180 aya kadar değişik vade seçeneklerinde
sunulmakta; geri ödemeler, kredinin kullanıldığı ayı izleyen birinci, ikinci veya üçüncü ayda başlatılabilmektedir. Emekli
Maaşı Sistemi’ndeki üyeler katılım oranlarına göre konut kredisi kullanabilmektedirler.
2015 Yılında 881 ÜYE 108.4 MİLYON TL TUTARINDA BİREYSEL KONUT KREDİSİ kullanmıştır.

2011

2012

167.7

2013

115.2

100.8

933
878

1,550

106.3

1,081

298.3

Yıllar İtibarıyla Konut Kredisi Kullanımı
Üye Sayısı Milyon TL

2,941
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Kooperatif Kredisi
2015 yılında ortaklarının tamamı OYAK üyelerinden oluşturularak OYAK tarafından destekleme kapsamında 1 adet
üyemiz kooperatif kredisi kullanmıştır.

OYAK Toplu Konut Üretimi
OYAK satın aldığı konut imarlı arsalar üzerinde konut projeleri geliştirmekte ve konut üretmektedir. Üyelere münhasır
olan bu çalışmalar kapsamında, 2015 yılında OYAK konutlarından satın alan 51 üye 6.7 milyon TL tutarında kredi
kullanmıştır.
İzmir İli Buca İlçesi sınırları içerisindeki Tınaztepe bölgesinde, 2 etap olarak inşa edilmesi planlanan Buca konutlarının
birinci etabı olan OYAK Buca 1. Etap 272 Konut Projesinde, inşaatlarına 2013 yılı Ekim ayı itibarıyla başlanan
konutlardan üyelere yönelik tahsisi gerçekleştirilen 263 adedi 12-17 Ekim 2015 tarihleri arasında hak sahiplerine
teslim edilmiştir. Sosyal tesis, çocuk ve büyük açık yüzme havuzlarının bulunduğu projede 1+1, 2+1 ve 3+1 odalı
konutlar yer almaktadır. Projenin 2. Etap 1. Fazında yer alan 291 konutun inşaat ruhsatları 26 Kasım 2014 tarihinde
alınmış ve konutlar üyelikte 15 yılını doldurmuş ve daha önce OYAK’ın Konut Edindirme Hizmetleri’nden yararlanmamış
üyelere 09 Ocak 2015 tarihinde OYAK Web Sitesi üzerinden duyurulmuştur. Bu etapta yer alan konutlar için 2015 yılı
içerisinde sürdürülen tahsis çalışmaları ile 238 konutun üyelere tahsisi gerçekleştirilmiştir. Bu etapta yer alan konutların
Aralık 2016 - Ocak 2017 döneminde hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülmektedir.
Banka Kaynaklı Alternatif Konut Kredisi Hizmeti
OYAK, 2009 yılından beri anlaşmalı bankalar aracılığıyla üyelerine konut kredisi hizmeti sunmaktadır. Anlaşmalı 5
banka aracılığıyla yürütülmekte olan bu hizmet, konut finansmanında üyelere bir alternatif sunmaktadır. OYAK’ın
garantörlüğünün devrede olmadığı bu krediler, üyelik süresine ve/veya üyelerin daha önce OYAK’ın Konut Edindirme
Hizmetlerinden yararlanma durumlarına bakılmaksızın kullandırılmaktadır. Banka kaynaklı konut kredisi hizmeti
kapsamında 2015 yılında 1,614 üye toplam 161.3 milyon TL kredi kullanmıştır.
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Üyelerimizin, konut edinmelerini
kolaylaştıran bir yatırım fonu.

Bir yatırım fonu olan Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF)’nun misyonu, OYAK daimi üyelerinin konut edinmelerini
sağlamaktır.
OYAK, daimi üyelerinin ön biriktirim yaparak konut edinmeleri için gerekli özkaynağı sağlamaları amacıyla
KÖBF’i kurmuştur.
KÖBF, OYAK tüzel kişiliği içerisinde, Genel Müdürlük tarafından idare edilmekte ve Kurum’un yetkili organlarınca
denetlenmektedir. Fon mevcutları, OYAK mevcutlarından ayrı olarak işletilmekte ve hiçbir surette Kurum’un finansman
ihtiyacında kullanılmamaktadır. Fon hesaplarının muhasebesi ayrı tutulmakta, ayrı bilanço ve kâr-zarar tablosu
düzenlenerek Genel Kurul’a sunulmaktadır.
KÖBF’in 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla getirisi (Aralık 2014 – Aralık 2015) %12.49 oranında gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla KÖBF’DEKİ ÜYE SAYISI 100,464, Fon’daki birikimlerini çekerek konut edinmek
amacıyla kullanan TOPLAM ÜYE SAYISI İSE 133,801 olmuştur.
OYAK’tan konut kredisi kullanmamış bütün üyeler isteğe bağlı olarak Fon’a katılabilmektedir. Fon’a katılan üyelerden,
OYAK üye aidatına esas maaş veya ücretleri tutarından %10 oranında ek aidat kesilmektedir. Fon’daki her üye için, cari
yıl Fon hesabında tahakkuk eden ek aidatlar, o yıl için belirlenen nema oranı ile adat usulüne göre nemalandırılarak üye
cari hesaplarına aktarılmaktadır. Cari yıla devreden geçmiş yıllar hesap bakiyeleri, cari yıl için geçerli nema oranı ile
nemalandırılmakta ve yılsonunda toplam hesap bakiyesi hesaplanmaktadır.
Konut Edindirme Yardımının ödenmesi aşağıda belirtildiği şekillerde olur;
a) Kurum konut kredisi kullanmaya hak kazanan üyelere, konut kredisini kullandığı tarihte Fon’daki birikimleri nemasıyla
birlikte konut kredisine ek olarak,
b) Konut kredisi hakkı doğmadan veya kredi hakkı doğduğu halde kullanmak istemeyenlere konut edindiğini
(kooperatiflerde, kooperatif ortağı olduğunu) belgelediklerinde ya da Noter Satış Vaadi Sözleşmesi ile başvurmaları
halinde Fon’daki birikimleri nemasıyla birlikte,
c) Vefat eden üyelerin Fon’daki birikimleri nemasıyla birlikte yasal mirasçılarına,
d) Emekli Maaşı Sistemi’ne giren ve Fon’a devam etmek istemeyen üye veya üye eşlerinin Fon’daki birikimleri nemasıyla
birlikte,
e) Yukarıda belirtilenlerin dışında, diğer nedenlerle üyeliğin sona ermesi durumunda Fon’daki birikimleri nemasıyla
birlikte,
Konut Edindirme Yardımı adı altında ödenir.
İlişiği kesilenler tekrar Fon’a katılamazlar.
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Yıllar İtibarıyla KÖBF Getiri Oranı - Enflasyon (TÜFE) Karşılaştırması (%)
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BDEGS
BAĞIŞA DAYALI
EMEKLİ GELİRİ
SİSTEMİ

Yaşam boyunca ek gelir sağlamayı hedefleyen
isteğe bağlı katılımlı bir Sistem

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi (BDEGS) 205 sayılı OYAK Kanunu’nun 34’üncü maddesi çerçevesinde,
üyelere yaşamları boyunca ek gelir sağlamak amacıyla kurulmuş, isteğe bağlı katılımlı bir Sistem’dir.
1961 yılından itibaren,
• Emeklilik yardımı almak suretiyle ayrılan ve ayrılacak olan üyeler ile Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üye eşleri,
• Görevde bulunan en az 10 yıllık OYAK daimi üyeleri,
• OYAK ve OYAK’ın sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu veya iştirak ettiği şirketlerde en az 10 yıl müddetle
çalışanlar ile bunlardan en az 10 yıl çalıştıktan sonra emekli olarak ya da yaş haddinden ayrılanlar
belirlenen limitler dahilinde Sistem’e katılabilmektedir.
BDEGS, Kurum tüzel kişiliği içerisinde, Yönetim Kurulu kararlarına göre Kurum Genel Müdürlüğü tarafından idare
edilmekte ve Kurum’un yetkili organlarınca denetlenmektedir.
Sistem mevcutları, Kurum mevcutlarından ayrı olarak işletilmekte, Sistem mevcutları hiçbir suretle Kurum’un finansman
ihtiyacında kullanılmamaktadır. Sistem hesaplarının muhasebesi ayrı tutulmakta, ayrı bilanço ve kâr-zarar tablosu
düzenlenerek OYAK Genel Kurulu’na sunulmaktadır.
Kurum, iştirakçinin bağışlayacağı meblağın yıllık %5’i nispetinde iştirakçiye emekli geliri ödemeyi garanti eder. Ayrıca,
bağışta bulunmak suretiyle Sistem’e katılan iştirakçilerden alınan paralardan oluşan Fon nemalarının %5’in üstünde
gerçekleşmesi halinde, bu nemalardan, İŞTİRAKÇİNİN YAŞI / 100 oranına göre hesaplanan kısmı garanti edilen gelirle
birlikte ek ödeme adı altında Kurum tarafından iştirakçiye ödenir.
Sistem’in gelir ödemeleri iştirakçinin tercihine bağlı olarak sabit ya da enfleteli yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.
İştirakçi tercihini zaman içerisinde değiştirebilir.
İştirakçi isterse gelir ödemelerini üçer aylık dönemlerde alabilir, isterse tüm gelirini Sistem’deki rezervine ilave ettirebilir.
Rezerve ilave talebi müteakip rezerv yenileme döneminden önce değiştirilebilir.
Gelir ödemeleri, Sistem’e katıldıktan 1 yıl sonra başlar ve her üç ayda bir dönem başını izleyen ayın ilk 15 günü içinde
yapılır.
Yapılacak ödemeler iştirakçi tarafından hiçbir suretle bir başkasına devir ve temlik edilemez. İştirakçinin 1 yılı
tamamlamadan vefatı halinde, Sistem’deki rezervinin neması, 1 yılın tamamlanmasından sonra vefatı halinde ise varsa
hak edilen gelirler, bunların neması ve rezervinin neması mirasçılık (veraset ilamı) belgesinde yer alan varislerine
Kurum tarafından ödenmektedir. Vefat durumunda, brüt rezerv tutarı ise ilgili sigorta/hayat sigorta şirketi tarafından
lehtarlara/varislere ödenmektedir.
BDEGS’nin 2015 yılı getirisi (Aralık 2014 – Aralık 2015) %12.50 olmuştur.
BDEGS iştirakçilerine 2015 yılı üçer aylık gelir ödemeleri olarak toplam 10.4 MİLYON TL tahakkuk ettirilmiştir.
Aynı dönemde iştirakçilerin Sistem’deki rezervlerine ilave edilen tutar ise 4.2 MİLYON TL olmuştur.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla SİSTEM’İN İŞTİRAKÇİ SAYISI 4,934, İLAVE İŞLEM SAYISI İSE 7,992’dir.
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Yıllar İtibarıyla BDEGS Getiri Oranı - Enflasyon (TÜFE) Karşılaştırması (%)
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OYAK Üye İletişimi

OYAK-Üye İletişimi

14

milyon

2015 yılında çeşitli kanallar üzerinden gerçekleşen OYAK-Üye
iletişimi sayısı yaklaşık 14 MİLYON olmuştur.

OYAK üye iletişiminde;
• Üyeye ve OYAK’a değer yaratmayı,
• Etkin raporlama ve analiz teknikleriyle üyelerin
ihtiyaçlarını tespit etmeyi,
• Kaynaklarını verimli biçimde kullanarak üyeler
tarafından arzulanan hizmetleri yerine getirmeyi,
• Sürekli, hızlı ve yüksek kaliteli hizmet sunmayı hedefler.
2015 yılında da üye daimi temas noktası olarak, OYAK
Çağrı Merkezi, OYAK Web Sitesi, OYAK Mobil Uygulaması,
OYAK Sesli Yanıt Sistemi, yüz yüze, posta, faks, e-posta,
üye dilek ve temenni kutusu, brifing, dergi, bülten gibi
tüm etkin iletişim kanallarıyla hizmet verilmeye devam
edilmiştir.
OYAK üyeleri interneti etkin olarak kullanmaktadır.
OYAK Web Sitesi, OYAK üye iletişiminde kilit önem
taşımaktadır. 2015 yılında OYAK Web Sitesinin ana
sayfa erişim sayısı 4 milyonu; Online Üye Hizmetlerini
kullanarak bireysel hesaplara erişim sayısı ise 2
milyonu aşmıştır.
2014 yılı Mayıs ayı içerisinde devreye alınan OYAK Mobil
Uygulamasını kullanan üye sayısı 101,728’dir.
Toplam erişim sayısı 4 milyon mertebesinde
gerçekleşmiştir.
OYAK üyeleri yıl boyunca Online Üye Hizmetlerine OYAK
Web Sitesi üzerinden 2,341,644 kez, mobil uygulamadan
da 4,335,301 kez girerek bireysel hesaplarına
erişmişlerdir. Üyeler, aynı dönemde, Web Sitesi üzerinden
bilgi ve işlemlerine ulaşmak için 4.5 milyondan fazla
tıklama gerçekleştirmişlerdir.

Alternatif hizmet kanallarının OYAK-Üye ilişkisindeki
önemi artıyor.
OYAK, 300 bini aşan üyesiyle birebir iletişimini alternatif
hizmet kanalları aracılığıyla gerçekleştirir:
• OYAK Çağrı Merkezi
• OYAK Sesli Yanıt Sistemi
• Yüz Yüze
• Posta, Faks, E-posta
• Üye Dilek ve Temenni Kutusu
OYAK’ın değişmez hedefi üye taleplerini mümkün
olan en hızlı şekilde cevaplamaktır.
OYAK’ın hızlı ve etkin hizmet sunma anlayışı doğrultusunda
üye talepleri kayıt altına alınmaktadır. Bu kapsamda
istatistikler tutularak değerlendirilmekte, hizmet sürecine
ilişkin bulgular üst yönetime raporlanarak hizmet
kalitesinin ve ürünlerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.
Üye bilgi talepleri, sorun veya şikâyet bildirimleri, üye
memnuniyeti ve hedeflenen hizmet seviyesi ön planda
tutularak sonuçlandırılmaktadır. Kapsamları nedeniyle
anında çözüme kavuşturulamayan üye talep ve önerileri
ise OYAK Kanunu, Genel Kurul kararları ve mevzuat
çerçevesinde değerlendirilmekte ve gerekli aksiyonlar
alınmaktadır.
OYAK güvenli bir iletişim altyapısına sahiptir. Bu altyapı
aynı zamanda OYAK’ın sürdürülebilir hizmet kalitesi ve
üye memnuniyetinin de teminatıdır.
OYAK ürün ve hizmetlerini tanıtım çalışmaları 2015
yılında devam etmiştir.
OYAK, 2015 yılında da faaliyetlerini ve üyelerinin
emeklilik sürecinde yararlanabileceği hizmetlerini tanıtan
sunumlar, konferanslar ve toplantılar düzenlemiştir.
TSK’nın yurt çapına yayılmış farklı birliklerinde düzenlenen
toplantılarda, OYAK’ın hizmetleri ve emeklilik sistemi
ayrıntılı olarak tanıtılmıştır.
OYAK’ın hedefi, tanıtım çalışmalarında, üyelerinin objektif
bilgilerle karar almalarına destek olmaktır.
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OYAK Tanıtım Konferansları

OYAK Çağrı Merkezi

2015 yılında OYAK ve Genelkurmay Başkanlığı’nın
koordinasyonunda kuvvet karargâhları, askeri okullar ile
asgari tugay düzeyindeki birliklerde personele yönelik 68
adet OYAK Tanıtım Konferansı düzenlenmiştir.

OYAK Çağrı Merkezi, OYAK-üye iletişiminin temelini
oluşturmaktadır. 2015 yılında toplam 240,347 çağrı
alınmış ve üye temsilcileri tarafından cevaplanan 225,674
çağrının %90’ı ilk 15 saniye içinde karşılanmıştır.

Asgari tugay düzeyindeki birlikler belirlenirken önceki
dönemlerde tanıtım konferansı verilmemiş olan birlikler
tercih edilmiştir. 2015 yılında düzenlenen konferanslar
sonucunda OYAK toplam 18,250 üyesine ulaşmıştır.

2015 yılında Hizmet Sunum Müdürlüğü servislerinde
doğrudan telefonla 54,913 adet üye iletişimi
gerçekleşmiştir.

Konferanslar; OYAK’ın üye taleplerini tespit etmek, gelen
sorulara cevap vermek, görüş ve önerileri kayıt altına
almak adına son derece verimli bir ortam sunmaktadır.
Konferanslarda elde edilen geri bildirimler Genel Müdürlük
tarafından değerlendirilmekte ve gerekli noktalarda
çalışmalar yapılmakta ve uygulamaya alınmaktadır.
Hizmetlere yönelik iyileştirme çalışmaları ve temenniler,
Yönetim Kurulu’nun onayı sonrasında Genel Kurul
ön çalışmalarında Genel Kurul üyeleriyle görüşmeye
açılmaktadır. OYAK 2016 yılında da tanıtım amaçlı
konferanslara devam edecektir.

www.oyak.com.tr’nin ziyaretçi sayısı yaklaşık
olarak 6 milyona ulaşmıştır.
OYAK Web Sitesi, sürekli güncellenen içeriğiyle 2015
yılında da üyelerin yoğun olarak kullandığı bir hizmet ve
iletişim kanalı olmaya devam etmiştir.
Mayıs 2014’te OYAK Mobil Uygulaması geliştirilmiştir.
IOS, Android ve Windows tabanlı cep telefonu ve
tabletler için geliştirilmiş olan uygulama ücretsiz olarak
kolaylıkla indirilebilmektedir. Uygulama ile üyelik bilgileri
görüntülenebilmekte, sosyal hizmetler ile ilgili bilgi
alınabilmekte, hesaplamalar yapılabilmekte, talepte
bulunabilmekte ve iletişim bilgileri güncellenebilmektedir.
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OYAK MOBİL UYGULAMASI hizmete girdiği tarihten itibaren 101,728 ÜYE TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR.
OYAK WEB SİTESİNİN ana sayfa ERİŞİM SAYISI 2015 YILINDA 4,871,406 olmuştur.
OYAK üyeleri 2,341,644 kez Online Üye Hizmetlerini kullanarak bireysel hesaplarına erişmiş, bilgi ve işlemlerine
ulaşmak için 6 MİLYONDAN FAZLA TIKLAMA gerçekleştirmişlerdir. Mobil uygulamada da üyeler 4,335,301 kez
Online Üye Hizmetlerinden bireysel hesaplarına erişmişlerdir.
OYAK Web Sitesinde yer alan ONLİNE ÜYE HİZMETLERİNİ şifreleri ile KULLANAN ÜYE ORANI %96’ya ulaşmıştır.
İnternet ortamında ve çağrı merkezinde güvenlik açıklarına karşı geliştirilmiş bulunan kişisel şifre uygulaması 2015
yılında da OYAK üyeleri arasında yaygınlaşmaya devam etmiştir.
2015 yılı sonuna kadar 53,990’ı Emekli Maaşı Sistemi üyesi olmak üzere, kişisel şifre alan üye sayısı 292,502’ye
ulaşmıştır.

OYAK, üyelerine web alanında kişiselleştirilmiş
hizmetler sunmaktadır.

OYAK Sesli Yanıt Sistemi en çok tercih edilen iletişim
kanallarından biri olmaya devam ediyor.

OYAK, üyelerine web alanında kişiselleştirilmiş
hizmetler de sunmaktadır. Bu kapsamda, gerek üyelerin
OYAK’ın sunduğu hizmet ve uygulamalar hakkında
gerekse OYAK’taki kişisel hesapları konusunda düzenli
bilgilendirilmesi amacıyla, her bir üye için Web Sitesi
kapsamında elektronik arşiv alanı oluşturulmuştur.

Sesli Yanıt Sistemi, OYAK üyeleri arasında en çok rağbet
gören iletişim kanallarından biridir.

Üyelere gönderilen duyuru ve mektup niteliğindeki
dokümanların sürekli olarak yer aldığı elektronik arşiv,
görevdeki ve Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üyelerin bilgi ve
iletişim takiplerini kişiselleştirilmiş bir düzenleme içinde
yapmalarını sağlamaktadır.
2015 yılında yapılan toplu gönderiler kişisel arşivlere
eklenmiş; üyeler Online Üye Hizmetleri’ndeki kişisel
sayfalarından toplu gönderilen dokümanlara kolaylıkla
ulaşmışlardır.
2015 yılında, 12,317 üye e-posta yoluyla OYAK’la
iletişim kurmuştur.
OYAK, bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak 2015
yılında 254,143 adet e-posta, 1,974,894 adet SMS
gönderimi gerçekleştirmiştir.

2015 yılında 119,516 çağrı Sesli Yanıt Sistemine
ulaşmıştır. Sistemi geliştirme çalışmaları, üyelerin talep
ve ihtiyaçları doğrultusunda aralıksız devam etmektedir.
OYAK tarafından sunulan hizmetler kapsamında 2015
yılında faks ve posta yoluyla 28,979 adet başvuru
yapılmıştır.

OYAK Hizmet Sunum Müdürlüğü
2015 yılında OYAK Hizmet Sunum Müdürlüğü’nde yüz
yüze görüşme yapan veya şahsen hizmet başvurusunda
bulunan üye sayısı 20,093 olmuştur.
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Yıllar itibarıyla OYAK - Üye İletişimi
(İletişim Sayısı)

2011

2012

13,906,056

13,428,687

10,633,821

10,877,564

13,813,375

2013

Geleceğe bakarken
OYAK’ın temel hedefi;
• Yardım ve hizmetlerini “bireysel eşitlik”, “kaynakların
katılımcılara adil dağılımı” prensipleri doğrultusunda
sunmak,
• Üyelerinin birikimlerini artırmak,
• Üyeleri için kurup geliştirdiği sistemlerin tamamıyla üye
memnuniyetini sağlamak,
• Gelecek nesillere karşı da sorumluluklarının bilinciyle
üye birikimlerini uzun vadeli bir yaklaşım içinde
değerlendirmek,
• Elde edilen getirileri üyelerinin rezervlerine nema
oranında yansıtmaktır.
Üye birikimleri OYAK’ta;
• Risk-getiri dengesini gözeten,
• Uzun vadeli bir yaklaşıma dayanan,
• Toplum ve çevreye duyarlı,
• Kısa vadeli getiriler ile kaynak yaratan bir iş anlayışı
kapsamında değerlendirilmekte ve portföy yatırımlarına
yönlendirilmektedir.
Tüm faaliyetlerini üye birikimlerini koruma ve artırmaya
yönelik bir anlayışla yürüten ve kaliteli hizmet prensibini

2014

2015

özenle koruyan OYAK, hizmetlerini aktüeryal dengesini
bozmadan ve üyeleri için sürekli olarak güvenli bir geleceği
gözeterek sunmaktadır.
OYAK’ın hedefi, hizmetlerinde en üst düzeyde katma
değer sunarak üye memnuniyetini sürekli artırmak ve
aidiyet duygusunu geliştirmektir.
OYAK, tüm çalışanlarının etkin katılımıyla;
• ISO9001 “OYAK Kalite Yönetim Sistemi”,
• ISO27001 “OYAK Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”,
• ISO20000 “OYAK Bilgi İşlem Hizmetleri Yönetim
Sistemi”
çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
OYAK, 2015 ve sonrasında da;
• Üye mutluluğunu daima göz önünde tutarak,
• Değişim gerekliliğini benimseyip dünya ve Türkiye’deki
yenilikleri yakalayarak,
• OYAK’a olduğu kadar ülkeye de yararlı yatırımlar
yaparak,
• OYAK’ın kaynaklarını riske sokmadan üyelere her yıl
artan reel kâr dağıtmayı hedefleyerek,
• Üyelerine en iyi, en kaliteli ve en hızlı hizmeti
sürdürülebilir bir şekilde sunmaya kararlıdır.
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Sürdürülebilirlik
Bölümü
Hakkında
Bu bölüm, OYAK Grubunun 2015 yılına ait
sürdürülebilirlik performansını tüm paydaşlarına
sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
OYAK Grubunun çevresel, sosyal, ekonomik
ve kurumsal yönetim alanlarındaki öncelikli
konulara ilişkin 2015 yılı faaliyetleri,
ilerlemeleri ve hedeﬂerine yönelik gelişmeler
aktarılırken, eğilimleri ortaya koymak
amacıyla 2013 ve 2014 yıllarına ait bilgiler
ile karşılaştırma yapılmıştır. Bu bölümde yer
alan bilgiler, aksi belirtilmediği sürece
Türkiye’de faaliyet gösteren OYAK Sanayi
Grubu Şirketlerinin tamamını ve OYAK
Hizmet Grubu Şirketlerinin bir bölümünü1
kapsamaktadır.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Çevre Programının
(UNEP) birim ekonomik getiri başına daha az
doğal kaynak kullanmak olarak tanımladığı
“decoupling” konseptine paralel olarak
2015 yılında başlatılan çalışmaya yer
verilmiştir. Bu kapsamda, önümüzdeki
yıllarda eğilim yansıtabilecek yeterli zaman
diliminde veriye ulaşıldığında Grup
Şirketlerinin seçilmiş olan ekonomik ve
çevresel performans göstergeleri üzerinden
analiz çalışmasının olgunlaştırılması
hedeﬂenmektedir.

Yöntem
Sürdürülebilirlik Bölümü, Küresel Raporlama
İnisiyatiﬁnin (Global Reporting Initiative) G4
Rehberi referans alınarak hazırlanmıştır.

Erdemir, İsdemir, Erdemir Maden, Ersem, Adana Çimento, Mardin Çimento, Denizli Çimento, Bolu Çimento, Ünye Çimento,
Aslan Çimento, OYAK Beton, Modern Beton, HEKTAŞ, OYKA, Akdeniz Kimya, OYAK Renault, MAİS, İSKEN, OMSAN.

1
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“Decoupling”
Birim Ekonomik Getiri Başına
Daha Az Doğal Kaynak
İş dünyası rekabetçi konumunu koruyarak, süreçlerinin
çevresel etkilerini azaltabilmek için çok yönlü
sürdürülebilir stratejiler belirlemektedir.
Bu stratejiler enerji ve doğal kaynak
verimliliği sağlamak üzere gerekli teknolojik
kapasitenin artırılmasına, inovasyonun teşvik
edilmesine ve uygulamaların geliştirilmesine
dayanmaktadır. Tüm bu kapsamlı dönüşümün
ekonomik yansımalarını görebilmek için
ayrıntılı analizlerin yapılması gerekmektedir.
Bu çerçevede yapılan çalışmalardan biri de
ekonomik getiri ile doğal kaynak tüketimi
arasındaki ilişkiyi açıklayan “decoupling
(ayrışma)” analizleridir.

Bu başlangıç çalışmasında decoupling
analizlerine temel teşkil etmek üzere
OYAK Grubu Şirketlerinde belirlenmiş
çevresel parametreler üzerinden yapılan
izleme ve raporlama çalışmalarının
sonuçları paylaşılmaktadır. Önümüzdeki
yıllarda çalışmanın olgunlaşması ile
ekonomik ve çevresel performansın
ayrışma etkisi analizlerinin sunulması
planlanmaktadır.

Bu kapsamda OYAK Demir-Çelik Grubu2 ve Çimento Grubu3 Şirketlerinin enerji tasarrufu ve
spesiﬁk enerji tüketimi verileri4 paylaşılmaktadır.

Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminin %28’ine sahip
OYAK Demir-Çelik Grubu Şirketlerinde,
2013 yılından
itibaren
toplamda

945 milyon kWh’in
üzerinde tasarruf sağlanmıştır.

Bu tasarruf Erdemir ve İsdemir’in enerji verimliliği yatırımlarının hayata geçirilmesi ile
sağlanmıştır.
Erdemir, İsdemir
Adana Çimento, Mardin Çimento, Bolu Çimento, Ünye Çimento, Aslan Çimento
4
Denizli Çimento ve Modern Beton 2014 yılı rapor kapsamında olmaması sebebiyle Decoupling çalışmasına
dahil edilmemiştir.
2
3
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Milyon kWh

Demir-Çelik Grubu Enerji Tasarrufu Performansı
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OYAK Çimento Şirketleri %16’lık pazar payı ile Türkiye
klinker kapasitesinin %15’ini temsil etmektedir. OYAK
Çimento Şirketlerinde 2013-2015 döneminde;
2013 yılından
itibaren
toplamda

173 milyon

kWh’in üzerinde enerji
tasarrufu sağlanmıştır.

OYAK Çimento Şirketlerinde hammadde hazırlama ve öğütme süreçlerinde yapılan
iyileştirmeler, atık ısıdan geri kazanım projeleri, fosil yakıt yerine atıktan türetilmiş
yakıt (ATY) kullanımı bu tasarrufun en temel sebepleridir. Aslan, Bolu, Ünye ve
Adana Çimento ATY kullanım hedeﬂerini her yıl arttırmaktadır.

OYAK’ın sürdürülebilir büyüme ve değer üretme gücü
önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da “daha az kaynakla,
daha çok değer” yaklaşımıyla bir kez daha ortaya
konmuştur.
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Sürdürülebilirlik
Yönetimi ve
Stratejisi
Kurulduğu 1961 yılından bu yana her geçen gün büyüyen ve Grup Şirketleri ile daha
geniş bir coğrafyaya yayılan OYAK, gelecek yatırımlarına yön verecek kararlarını
alırken ülkesine değer katma vizyonuyla da hareket etmektedir. OYAK Grubu
sürdürülebilir nema hedeﬁ ile karlılığını uzun vadede garanti altına alarak büyürken
çevresel ve sosyal fayda sağlayacak alanlarda “etki yatırımcılığı*” konusunu
gündemine almıştır.

Etki yatırımlarına bir örnek, 2015 yılında tıbbi
teknolojiler alanında çalışmalar yapan ABD
merkezli MicroMedicine’in çoğunluk hisselerinin
satın alınmasıdır. OYAK bu yatırımı ile Harvard
Tıp Okulu bünyesindeki hâlâ ABD’nin en büyük
araştırma hastanesi olan Massachusetts General
Hospital ile ortak olmuştur.
Etki yatırımcılığı küresel anlamda giderek artan yenilikçi bir ﬁnansal seçenek olarak
karşımıza çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına (UNDP) göre etki
yatırımcılığı son 10 yılda hızla büyümüştür ve küresel çapta büyümeye devam
edecektir. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Global Impact Investing Network’e
göre etki yatırımcılığının 2 trilyon ABD Doları kadar bir potansiyel pazarı mevcuttur.
OYAK Grubu geleceğe hazırlanırken, 300 bini aşan üyelerine, 29 binden fazla
çalışanına, topluma ve çevreye olan sorumluluklarının bilinciyle hareket etmektedir.
OYAK Grup Şirketlerinin çalışma prensiplerinin temelini oluşturan ve
uygulamalarına yansıyan sürdürülebilirlik anlayışı, üst yönetim desteği ile tüm
Grupta bütüncül ve kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirilerek yayılmıştır.

* Etki yatırımcılığı: Finansal getiri yaratan ve aynı zamanda toplumsal ve/veya çevresel
değer oluşturmak amacıyla yapılan yatırımlardır.
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OYAK Grubu, küresel gelişmeleri yakından takip ederken
Türkiye’nin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmakta ve
liderlik reﬂeksi çerçevesinde gelecek stratejisini ortaya
koymaktadır.
2015 yılı küresel sürdürülebilirlik gündeminde önümüzdeki döneme şekil verecek kararların
alındığı bir yıl olmuştur.
Paris Anlaşması, tüm ülkelerin rol üstleneceği, kapsamlı ilk küresel iklim anlaşması olarak
kabul edilmiştir. OYAK Grubu, düşük karbonlu ve iklime dirençli bir dönüşüm için hükümetler
dışı inisiyatiﬂerin bu süreçte belirleyici olacağı bilinci ile faaliyetlerine yön vermektedir.
Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında hükümetler; çevresel, sosyal ve ekonomik gelişmenin
dengeli olarak başarılabilmesi için “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri”yle yeni bir
küresel yol haritası oluşturmuştur.
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri ile OYAK Grubu sürdürülebilirlik hedeﬂeri büyük ölçüde
bağdaşmaktadır ve bu hedeﬂer küresel gündemle paralel bir şekilde uygulanmaktadır.

OYAK Grubu Sürdürülebilirlik Hedefleri ile
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

OYAK 2014 -2016
Sürdürülebilirlik Hedeﬂeri

BM 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeﬂeri
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Paydaş
İlişkileri
OYAK, gelecek nesillere karşı ortak sorumluluğu
çerçevesinde başta çalışanlar olmak üzere tüm
paydaşlarının sürdürülebilirlik faaliyetleriyle ilgili
süreçlere katılmasına önem vermektedir.
2014 yılı Faaliyet Raporunda ayrıntıları ile
aktarılan sektör birlikleri, iş platformları, tedarikçi
toplantıları gibi paydaş katılım süreçleri etkin bir
şekilde yürütülmeye devam etmektedir. Bu
kapsamda OYAK 2015 yılında bu iletişim
kanallarına bir yenisini ekleyerek dış paydaşlarını
bilgilendirmek amacıyla OYAK web sitesinde
sürdürülebilirlik sekmesini yayına almıştır.
OYAK Grubu, Karbon Yönetimi Bültenleri ve rutin
bilgilendirmeler gibi sistematik iç iletişim
kanallarına yeni araçları da eklemiştir.

Küresel, ulusal ve Grup içi gelişmelere ilişkin,
OYAK Sürdürülebilirlik Grubu Aylık
Bilgilendirme yayını her ayın ilk iş günü OYAK
üst yönetimine ve Sürdürülebilirlik Grubu
üyelerine gönderilmektedir.

Bilgilendirmenin yanı sıra çiﬅ yönlü iletişimin
gereği olan geribildirimler de OYAK nezdinde
etkili bir araçtır. 2015 yılında faaliyete
geçen ve Genel Müdürlük çalışanlarından
oluşan “Çalışma Grupları”; kurumsal
yönetimden, inovasyona; gelecek
stratejisinden rutin işleyişlere kadar her
konuda ﬁkirlerin, geliştirmeye açık noktaların

ya da önerilerin paylaşıldığı platformlardır.
Çalışma Gruplarınca yapılan toplantılar
sonucu tüm üyelerin katılımı ile oluşturulan
raporlar OYAK Yönetim Kurulu Başkanlığına
sunulmuştur. En üst düzeyde değerlendirilen
geribildirimler aracılığı ile Kurum stratejisi
ve uygulamalarına tüm çalışanlar katkı
sağlamaktadır.
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İklim
Değişikliği
ve Enerji
Paris’te gerçekleşen 21. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraﬂar
Konferansında katılımcı ülkeler, küresel sıcaklık artışının 2°C altında
tutulması ve mümkün olduğunca 1.5°C ile sınırlandırılması konusunda
anlaşmıştır. Türkiye, sunduğu ulusal katkı çerçevesinde 2020 yılından
başlayarak sera gazı salımlarında azaltım yapmayı hedeﬂemektedir.

OYAK, Türkiye’nin ulusal katkısının Grup Şirketlerine olası
etkilerini belirlemek ve ulusal politikaların oluşum
sürecinde katkı verebilmek amacıyla sektör birlikleri ve
ilgili kamu kurumları ile yakın çalışmalar yürütmektedir.

Atık ısıdan enerji üretimi, verimli motor yatırımları, gibi çok
çeşitli boyutlardaki enerji verimliliği projeleriyle

OYAK Demir Çelik ve Çimento Grubu
Şirketlerinde toplamda

791,075 MWh enerji
tasarrufu gerçekleştirilmiştir.

Atık ısıdan enerji üretimi, enerji yoğun üretim sektörlerinde başlıca enerji
verimliliği ve sera gazı azaltım uygulamalarındandır. OYAK Çimento Şirketleri
2015 yılında atık ısıdan enerji üretimini önceki yıla göre beş kat artırarak
yaklaşık 93,000 MWh enerji üretmiştir.

Atık ısıdan üretilen enerji miktarı
yaklaşık 28,000 kişinin
yıllık ortalama elektrik tüketimine eşdeğerdir.6
Çimento Şirketlerinde gerçekleştirilen enerji verimliliği yatırımlarının
2’sinde gönüllü karbon sertiﬁkalandırma süreci tamamlanmıştır.
6

Kişi başı elektrik tüketimi TÜİK’ten alınan 2014 yılı nüfus ve elektrik tüketimi verileri ile hesaplanmıştır.
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OYAK Grubu Şirketlerinin öncü çevresel yatırımları uluslararası düzeyde de
desteklenmektedir.

Erdemir Grubunda atık gazların yeniden
kullanımı ve enerji üretimi amacıyla yapılacak
yatırımlar Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD) tarafından desteklenecektir.
EBRD, proje kapsamında Erdemir Grubuna 75 milyon Euro kredi sağlayacaktır. Erdemir
ve İsdemir tesisleri bu yatırımla, yüksek fırınlardaki son teknolojiye sahip tepe basıncı
genleşme türbinlerindeki yüksek basınçlı gazları kullanarak enerji üretecektir.
Ayrıca Erdemir’de gerçekleştirilen enerji verimliliği yatırımlarının 6’sında gönüllü karbon
sertiﬁkalandırma süreci tamamlanmıştır.
Diğer taraﬅan OYAK Çimento Şirketlerinde, klimalarda yaz/kış aylarına yönelik
uygulamalar ve bilgi sistemleri alanında daha az enerji tüketen makine yatırımları ile
elektrik tüketimi sınırlandırılmaktadır.
Üretim ve hizmet süreçlerindeki uygulamalara ek olarak, OYAK Grubunda personel
faaliyetleri de daha az çevresel etki yaratmak ve kaynakları daha etkin kullanmak
yönünde şekillendirilmektedir.
OYAK Grubundaki çalışmalarda en küçük detaylara dahi özen gösterilmesi prensibi ile;
büyük çaplı karbon salımı azaltım faaliyetlerine ek olarak, sürdürülebilirlik raporlaması
sürecindeki toplantılar video/telekonferans şeklinde gerçekleştirilerek, seyahatlerden
kaynaklanabilecek karbon salımları da önlenmiştir.

Fidan dikimi ile karbon
dengelemesi yapılan
personel faaliyetleri:
OYAK Sürdürülebilirlik
Değerlendirme Toplantısı:

Sürdürülebilirlik
Komitesi Toplantıları:

Teknik Saha
Ziyaretleri:

5 Haziran 2015, 55 Kişi
(tüm seyahat, konaklama
ve toplantı faaliyeti)

Hava, kara ve deniz
yoluyla 32 gidiş-dönüş
şehirlerarası seyahat

Kara ve hava yoluyla 15 şehre
24 gidiş-dönüş şehirlerarası
seyahat ve 59 kişi*gün konaklama
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Yenilenebilir
Enerji
Uluslararası Enerji Ajansının 2015 yılı Enerji
Görünümü Raporu, inovasyonun hız
kazanması ile yenilenebilir enerjinin
önümüzdeki dönemde küresel enerji
dengelerindeki etkisinin iş pratiklerini
doğrudan etkileyecek bir düzeye ulaşacağını
öngörmektedir. OYAK Grubu Şirketleri de
küresel gelişmelere paralel olarak bu
alandaki yatırımlarına devam etmekte ve
üretimlerini artırmaktadır.

OYKA,
2015 yılında
bir önceki
yıla göre

8.4

%

oranında bir
artış ile yaklaşık

Güneş enerjisi santrali
bulunan Adana
Çimento’nun 2015 yılı
kurulu gücü iki kat artarak
yaklaşık 1,000 kWp’e
çıkmıştır, 2018 yılında
kurulu gücün 2,000 kWp’e
çıkması hedeﬂenmektedir.

2,000
kWp

OYKA, OYAK Grubu Şirketleri arasında en
yüksek yenilenebilir enerji kullanım oranına
sahip şirkettir. 2008 yılından bu yana
Fabrikadan ve çevreden temin edilen ağaç
kabuğu, fındıkkabuğu ve talaş gibi organik
malzemeleri kullanarak biyokütleden
yenilenebilir enerji üretmektedir.

570,217 MWh
yenilenebilir
enerji üretmiştir.

OYAK Grubu Şirketlerinin 2015
yılında ürettiği toplam
yenilenebilir enerji miktarı
yaklaşık 214,000 kişinin yıllık
ortalama elektrik tüketimine
denk gelmektedir.

1,000
kWp

2015

2018

214,000 kişi
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Çevresel
Sürdürülebilirlik
OYAK Grubu çevre yönetimi yaklaşımının en önemli unsurları; döngüsel üretim modelleri
geliştirmek ve üretim süreçlerini sürekli iyileştirmektir.

OYAK, çok sektörlü yapısının avantajlarını kullanarak
endüstriyel simbiyoz seçeneklerinin hayata geçirilmesi ile
Grup Şirketleri arasında sinerji yaratmaktadır.
Geri dönüşüm, alternatif hammadde kullanımı, atık ve hammadde oranlarını düşürme
faaliyetleri ‘‘daha az kaynakla daha çok değer’’ yaratma anlayışının önde gelen
odakları arasında yer almaktadır.

Bir önceki yıla göre %5 artışla;
74 milyon TL çevre
yatırım ve harcaması

ISO 14001
sertiﬁkalı
44 tesis

Doğal Kaynak Kullanımı
OYAK Grubunda doğal kaynak yönetimi ve ekosistemin korunması öncelik verilen konular
arasında yer almaktadır. Bu koruma bilinciyle OYAK Çimento Şirketleri alternatif hammadde
kullanımında Türkiye'nin en büyük cüruﬂu çimento üretim kapasitesine sahiptir. Ayrıca cüruf
dışı katkılı çimento üretiminde öncü bir rol üstlenilmektedir.
OYAK Hedeﬁ:
Hammadde temininin
sürdürülebilirliğine yönelik
projeksiyon çalışmalarının
yapılması

12. BM 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeﬁ:
Sorumlu Üretim ve Tüketim
12.2 Doğal kaynakların sürdürülebilir
yönetiminin ve verimli kullanımının sağlanması
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OYAK Grubu demir çelik entegre tesisleri Erdemir ve
İsdemir’in bir yan ürünü olan yüksek fırın cürufu,
katkılı çimento üretimi için hammadde olarak
kullanılmaktadır. Çimento üretiminde kullanılan
öğütülmüş cüruf katkısı ile hem enerji verimliliği
sağlanmakta hem de karbon salımları azaltılmaktadır.
OYAK Grubunda klinkerin çevresel etkisini
azaltmak üzere gerçekleştirilen bir diğer iyi
uygulama ise mermerin çıkarılması ve
işlenmesi esnasında ortaya çıkan mermer
parça ve tozlarından oluşan pasanın Denizli
Çimento tarafından klinker hammaddesi olan
kalker yerine kullanılmasıdır.

Denizli Çimentonun
2015 yılı kalker ihtiyacının
tamamı pasa kullanılarak
karşılanmıştır.

Bu şekilde traverten madenciliği sırasında
ortaya çıkan ve açık alanlarda stoklanan
pasanın girdi olarak kullanılması ile
hammadde kullanımından kaynaklı çevresel
etki azaltılmaktadır.
İSKEN’in, üretimi sonucunda ortaya çıkan kül
ve alçıtaşı, yapı malzemesi üretiminde
kullanılmaktadır.
Adana Çimento, üretimde %74 oranında
alternatif hammadde kullanarak doğal
hammadde kullanımında önemli bir düşüş
sağlamıştır.

Su Yönetimi
Dünya Ekonomik Forumu 2015 yılı Küresel Riskler Raporuna göre su kıtlığı ve bağlantılı
krizler en önemli küresel riskler arasında yer almaktadır. OYAK Grubu Şirketleri su yönetiminin
öneminin farkında olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Soğutma suyunun, kapalı çevrim
sistemleri ile yeniden kullanılması OYAK Grubu Şirketlerinde en büyük su tasarrufu
yöntemlerinden biridir. Bunun yanı sıra arıtma sularının geri kazanımı ve yağmur sularının
toplanması diğer su yönetimi projeleri arasında yer almaktadır.

OYAK Grubunda tekrar kullanılan suyun
toplam su tüketimindeki payı
%9
Tekrar kullanılan su

%91

Kaynaklardan çekilen su
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OYAK Renault Araç Başına Su Tüketimi (m3)
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OYAK Renault araç başına su tüketimindeki düşüş
eğilimini 2015 yılında da devam ettirmiş, 2013’e göre %18
azaltım sağlayarak araç başına 1.2 m3 su tüketmiştir.

Atık Yönetimi
OYAK Grubunun sürdürülebilirlik stratejisi kapsamındaki hedeﬂerinden biri, daha az atık
üretmeye yönelik çalışmalar yapılmasıdır. Faaliyet gösterdiği sektörlerde uygun olan atıkların
bir girdiye ve değere dönüştürülmesi anlayışını benimseyen OYAK Grubu bu çerçevede
çalışmalarına yön vermektedir.

OYAK Hedeﬁ:
Üretim süreçlerinde
daha az atık üretilmesine
yönelik çalışmalar yapılması

12. BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬁ:
Sorumlu Üretim ve Tüketim
Hedef 12.5: Atıkların azaltılması, geri
dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması ile
büyük oranda atık üretiminin azaltılması

Alternatif yakıt kullanımı, çimento şirketlerinde fosil yakıt tüketimini düşüren, karbon
salımlarını azaltan ve katı atık sahasına giden atık miktarını sınırlayan bir uygulamadır.
Adana, Denizli, Bolu, Ünye ve Aslan Çimento alternatif yakıt kullanan Grup Şirketleridir.

Aslan Çimento 2015 yılı hedeﬁne ulaşarak %30 oranında alternatif yakıt
kullanmış, 63,000 ton atıktan enerji üretmiştir. Adana Çimento 2015
yılında başladığı ATY tesis kapasitesini yükseltme yatırımını 2016
başında tamamlayarak %16 oranında alternatif yakıt kullanımı
hedeﬂemektedir. Bolu Çimento ise bu yıl %17 oranında gerçekleşen
alternatif yakıt kullanımını 2016’da %20’ye çıkarmayı planlamaktadır.
OYAK Renault atık yönetimi hedeﬁ çerçevesinde 2015 yılında 2,000 ton atık yağın enerji
amaçlı geri kazanımını sağlamıştır. OYAK Renault’un diğer bir iyi uygulaması olarak evsel ve
ambalaj atıklarının daha etkin biçimde ayrıştırılması ile geri dönüşüm oranı artmış ve kişi
başına düşen evsel atık miktarı %15 azalmıştır.
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Biyoçeşitlilik
OYAK Grubu Şirketleri çevresel etkilerini yönetirken faaliyet bölgelerindeki doğal hayatın
devamlılığını sağlamak amacıyla biyoçeşitliliğin korunmasına ve yönetimine özel bir önem
göstermektedir. Bu amaçla oluşturulan Biyoçeşitlilik Politikası, faaliyetlerin biyoçeşitlilik
üzerine olan doğrudan ve dolaylı muhtemel etkilerinin azaltılması, biyoçeşitliliğin korunması
ve yönetimi konularını kapsamaktadır.
Bu doğrultuda belirlenen biyoçeşitlilik hedeﬂerine uygun olarak Grup çapında eylemlerin
planlanması ve sistematik olarak yönlendirilmesi için Biyoçeşitlilik Çalışma Grubu
bulunmaktadır.

Biyoçeşitlilik Çalışma Grubu, Biyoçeşitlilik
El Kitabı’nı 2015 yılında yayımlamıştır.
Biyoçeşitlilik konusunda kılavuz doküman olması hedeﬂenen El Kitabı, bu alanda özel sektör
tarafından hazırlanan ilk ve tek yayındır. Ulusal ve uluslararası düzenlenmelerden operasyonel
süreçlerin biyoçeşitliliğe etkisine kadar birçok konu El Kitabında geniş bir perspektifte ele
alınmaktadır. Biyoçeşitlilik eğitimlerinin 2016 yılı ilk yarısında "çalışan oryantasyon
programına" dahil edilmesi hedeﬂenmektedir.

OYAK Grup Şirketleri, toprak kalitesini yükseltmek, karbon
azaltımına katkıda bulunmak ve yerel biyoçeşitliliğin yaşam
alanı için gerekli doğal ortamı korumak amacıyla düzenli
olarak ﬁdan dikimi yapmaktadır.
2015 yılında;
Grup şirketleri tarafından

155 hektar alan
ağaçlandırılmıştır.

2014 yılına oranla ağaçlandırılan alan

%29’luk bir artış göstermiştir.
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Günümüzde artan nüfus ve kentleşme ile beraber arazinin de tıpkı diğer doğal kaynaklar gibi
sınırlı hale geldiğinin bilincinde olan OYAK Grubu, endüstriyel faaliyetler kapsamında arazi
tahribatının engellenmesi için sürdürülebilir arazi yönetimi çalışmalarına katkı vermektedir.

12-24 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin 12.
Taraﬂar Konferansı (UNCCD COP 12) bünyesinde düzenlenen
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İş Forumunda OYAK,
Türk özel sektörünü temsil etmiştir.
OYAK Hedeﬁ:
Rehabilitasyon, doğaya yeniden
kazandırma ve biyoçeşitliliğin
korunması ile ilgili öncelikler
belirlenmesi

15. BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬁ:
Karasal yaşam
Hedef 15.2: Doğal alanların bozulmasını ve
biyoçeşitlilik kaybını engellemek üzere acil
adımların atılması

Forumda, biyoçeşitlilik çalışmalarının görünürlük kazanması ve bu tip uygulamaların küresel
düzeyde yaygınlaştırılmasını teşvik etmek amacıyla Biyoçeşitlilik Çalışma Grubu faaliyetleri
hakkında bilgilendirme yapılmış ve Biyoçeşitlilik El Kitabı katılımcılarla paylaşılmıştır.
OYAK Grup Şirketlerinde 2014-2016 yılı hedeﬂeri çerçevesinde biyoçeşitliliğin korunması
doğrultusunda faaliyetler yürütülmektedir.

Çimento Grubu
Şirketlerinde, alternatif
hammadde kullanımı ile
doğal kaynak tasarrufu
yapılarak ve alternatif
yakıta dönüştürülen
malzeme için depolama
sahası olarak
kullanılabilecek arazilerin
bozulması engellenmiş,
yaklaşık

5.4 milyon m3
hacimde arazi
korunmuştur.

Aslan Çimento’da doğaya yeniden
kazandırma çalışmaları kapsamında
yüzey yumuşatma, kırma ve taşıma
işlemlerinin yapıldığı dekapaj alanına
fidan dikimi yapılmıştır.
Denizli Çimento, madencilik faaliyeti
gösterdiği alanda teraslandırma
çalışması ile toprak kayması ve
ağaçların heyelan altında kalma
riskini engellemiştir.
İSKEN, Yumurtalık Körfezinin temiz
tutulması, doğal dengenin sağlanması,
yerel geçim kaynağı olan balıkçılığın
geliştirilmesi ve biyoçeşitliliğe zarar
veren kaçak avlanma faaliyetlerinin
engellenmesi amacıyla balık çeşitliliği
ve popülasyonu koruma projesi
yürütmektedir.
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Çalışma
Hayatı
OYAK Grubu yenilikçi, rekabetçi ve
toplum için değer yaratan gücünü 29
bini aşan çalışanından7 almaktadır.
Çalışanlarına güvenliğin, mutluluğun ve profesyonel tatminin gözetildiği bir iş ortamı sunmaya
önem veren OYAK, Grup Şirketlerinin insan kaynakları politikalarını bu doğrultuda
şekillendirmektedir.
OYAK, kadın istihdamının ekonomik büyüme için yarattığı fırsatların bilincindedir. Birleşmiş
Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂerinin 5.si olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Sağlanması” hedeﬁ ile uyumlu olarak OYAK Grup Şirketleri, kadın çalışan sayısını artırmak, onların
iş hayatını kolaylaştırmak ve kadın çalışanlarına eşit kariyer olanakları sunmak konularına önem
vermektedir.

2015 yılı itibarıyla OYAK Grubu Şirketlerinde 31 kadın yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.
2016 yılında bu temsiliyeti %48 oranında artırmak için çalışmalara başlanmıştır.
Buna ek olarak, Grup Şirketlerinde orta ve üst düzey kadın yönetici sayısı

2013-2015 arasında
%19 artış göstermiştir.
Mavi yakalı çalışanlardan toplu iş
sözleşmesi kapsamında olanların yüzdesi

%86

Çalışanların
dağılımı

%65

Mavi yakalı çalışan

7

Çalışanlar başlığı altında verilen Grup Şirketlerine ait istatistiklere OYAK Renault dahil değildir.

%35

Beyaz yakalı çalışan
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Mutlu, Verimli ve
Güvenli Çalışma
Ortamı
OYAK Grubu, iş ortamında en temel sorumluluğu olarak iş sağlığı ve
güvenliği (İSG) konusunu görmektedir. İSG uygulamaları tüm
tesislerde, olası risklerin belirlenmesi, eğitimler, göstergelerin takibi,
iyileştirme çalışmaları ve bunların raporlanmasından oluşan entegre bir
yaklaşımla yönetilmektedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği sertiﬁkasına sahip

45 tesis
İSG konusunda duyarlılığı yaygınlaştırmak amacıyla çalışanlara,
tedarikçilere, taşeronlara, çalışan ailelerine ve faaliyet bölgelerindeki
halka İSG eğitimleri verilmektedir. 2015 yılında İSG konularında
verilen eğitimlerin tüm eğitimler içerisindeki payı %2.4 artmıştır.

OYAK Grubu Şirketleri; kendi sahalarında faaliyet gösteren
alt yüklenicilere, güvenliklerinin sağlanması ve çevreye
zarar vermeden çalışmalarını garanti etmek amacıyla İSG
ve çevre eğitimleri vermektedir.
Erdemir’de sağlık ve güvenlik
komitelerinde temsil edilen çalışan oranı
yasal gerekliliğin yaklaşık 4 kat üzerindedir.
Geniş katılımın sağlandığı komitelere her
üniteden sorumlu mühendisler ve bakım
görevlilerinin yanı sıra sendika temsilcileri
de katılabilmektedir.

İsdemir Dünya Çelik Birliğinin (worldsteel)
2006-2013 yılları arasındaki büyük iş
kazalarını ve sebeplerini belirlediği çalışmayı
referans alarak sistematik denetimler
yapmaya başlamıştır. Yapılan denetimlere
işletme üniteleri haricinde, sahada faal
olmayan çalışanlar ve yöneticiler de katılarak
İSG tespitlerine farklı bir bakış getirmektedir.
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Erdemir Maden üst yönetimi ve teknik
bölüm yöneticileri her ay tesiste belirlenen bir
bölgeye İSG risklerine yönelik iç tetkik
gerçekleştirmekte ve tespit edilen konularda
düzeltici önleyici faaliyet başlatmaktadır.
Yine Şirket bünyesinde, “işbaşı konuşmaları”
projesi adı altında her haﬅa farklı bir konuda
tüm tesis personeline İSG eğitimi
verilmektedir.

OYAK Çimento Şirketlerinde, LEAP
Çalışan Destek Programı çerçevesinde çalışan
motivasyonuna olumsuz etki eden sorunlarla
başa çıkılması amacıyla; iş yükü ve zaman
yönetimi, çalışan ilişkileri gibi başlıklarda
çalışanların %49’una eğitim verilmiştir.

Eğitim ve Gelişim
Programları
OYAK Grup Şirketleri alanlarında uzman, nitelikli çalışan proﬁline sahiptir. Çalışanların mesleki ve
kişisel gelişimleri, kariyerleri boyunca eğitimlerle desteklenmektedir. İSG acil durum ve çevre
eğitimleri gibi temel konuların yanı sıra çalışanların yeni teknik ve mesleki beceriler kazanması
amacıyla farklı eğitim olanakları sunulmaktadır. Çalışanların uzmanlık alanlarındaki ulusal ve
uluslararası etkinliklere katılmaları teşvik edilmektedir.

Çalışan başına
düşen yıllık eğitim
saati, 2013
yılına kıyasla

% 25’lik

bir artış göstererek

2015 Toplam Eğitim
Saati Dağılımı

%58

Mavi yakalı çalışan

2015 yılında

45.1 saate

ulaşmıştır.

Çalışan Başına Ortalama
Yıllık Eğitim Saati

%42

Beyaz yakalı çalışan
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2002 yılından bu yana kullanılan OYAK
Akademi Eğitim Platformu, çalışanların işlerinde
daha yetkin olmalarına yardımcı olacak bilgi ve
becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır.
OYAK SGS tarafından aidiyeti arttırma, sinerji
yaratma ve etkin iletişim kurma yeteneklerini
geliştirme amacıyla 17 ilde 180 orta düzey
yöneticiye eğitim verilmiştir.
OMSAN’da “Güncel miyim?” adıyla beyaz
yakalı çalışanlar için başlatılan e-bilgi uygulaması;
güncel gelişmelerin takibi ve teknik eğitimlerin
pekiştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Performans ve
Yetenek Yönetimi
OYAK Grup Şirketleri; piyasa koşullarında avantajlı olması,
kariyer gelişimi bakımından cazip olanaklar sunması
sebebiyle nitelikli mezunlar ve alanında uzman kişiler
tarafından tercih edilmektedir. OYAK Grubu Şirketlerinde
sürdürülebilir başarı elde etmek için çalışanlara performans
ve yetenek yönetimi programları uygulanmaktadır.
OYAK Çimento Şirketleri bünyesinde düzenli aralıklarla gerçekleştirilen çalışan memnuniyeti
anketlerine %95’in üzerinde katılım sağlanmıştır. Anket çıktılarına göre çalışan memnuniyeti
oranı %78-90 aralığındadır. Anketlerde belirtilen istek ve beklentilere göre iyileştirmeler
yapılmaktadır. Ayrıca, yapılan memnuniyet anketleri yerel halk, çevrede bulunan resmi kurumlar
ve sivil toplum kuruluşlarına da genişletilmiştir.
OYAK Çimento Şirketleri motivasyonu ve performansı yüksek nitelikli insan gücüyle fark
yaratma vizyonuyla işe alım sürecinde DISC (Dikkat, Sezgi ve Algılama Testi) Analizleri, mesleki
kişilik envanteri, İngilizce seviyesi tespiti, adayların yetkinliklerini ölçen farklı değerlendirme
araçlarına başvurmaktadır.
Erdemir yetenek yönetimi sistemi kapsamında, çalışanlarının performanslarını takip etmekte,
değerlendirmekte ve tespit edilen gelişim alanlarında çalışanlarını teşvik etmektedir. Bu
doğrultuda Erdemir Grup Akademi kurularak Liderlik Gelişim Programı başlatılmıştır.
OMSAN’da 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme Sistemi ile beyaz yakalı çalışanların sadece
üstleri tarafından değil, astları, ekip arkadaşları ve diğer çalışanlarca da değerlendirildiği bir
sistem kurulmuştur.
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Ar-Ge ve
İnovasyon
Günümüzde inovasyon, sürdürülebilir büyüme sağlanmasında ve rekabet gücünün
artırılmasında hükümetlerin gündeminde gittikçe daha çok yer almaktadır. Bu kapsamda
Sanayi 4.0 kavramı, 2015 yılı Dünya Ekonomik Forumunun ana gündemi olmuştur.
Bilgi teknolojileri ile dönüştürülecek yeni üretim modellerinin devamlılığı eskisinden daha
fazla nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyacaktır. OYAK Grubu inovasyon yönetimi yaklaşımı;
çalışanlarının sürekli öğrenme ve ﬁkir üretme motivasyonunun sağlanmasına, bugün ve
gelecekteki paydaşlarına yüksek katma değer yaratmaya odaklanmıştır.
OYAK Grubu, Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklenmesine yönelik 80 milyar Euro bütçeli
Avrupa Birliği HORIZON 2020 programının sunduğu olanaklardan faydalanmayı
hedeﬂemektedir. HORIZON 2020 programları ile sürdürülebilirlik çatısı altında birbirini
tamamlayan farklı konularda geliştirilecek projelerin sosyal, çevresel ve ekonomik çıktılarının
tüm paydaşlara değer katacağına inanılmaktadır. Bu amaçla, bilgilendirme toplantıları
düzenlenmekte, ilgili çağrı başlıkları ve etkinlikler takip edilmekte ve proje geliştirme
faaliyetleri sürdürülmektedir.
OYAK Grup Şirketleri, küresel ve ulusal ölçekte rekabet gücünü artırmak, paydaşlarının ihtiyaç
ve beklentilerine cevap vermek amacıyla inovasyon çalışmalarına hız vermektedir.

Bu çerçevede, 2015 yılı
içerisinde OYAK Grubu
Şirketlerinde Ar-Ge,
inovasyon ve optimizasyon
çalışmalarına yaklaşık

OYAK Hedeﬁ:
Sürdürülebilirliğin bir
yaşam biçimi olarak
benimsenmesi

17.8

milyon TL
yatırım
gerçekleştirilmiştir.

9. BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬁ:
Sanayi, İnovasyon ve Altyapı
Hedef 9.5: 2030 yılına kadar, gelişmekte olan ülkeler
öncelikli olmak üzere, tüm sanayi sektörlerinde bilimsel
araştırmaların artırılması, teknolojik altyapının
geliştirilmesi, inovasyon ve Ar-Ge'nin teşvik edilmesi
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Erdemir Grubunda Ar-Ge Direktörlüğü önderliğinde, sektörde
rekabet avantajı yaratacak ﬁkir, ürün ve sistem geliştirme
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede,

Türkiye’de bir ilk olan Hammadde ve
Ürün Geliştirme Simülasyon Merkezinin,
laboratuvarlarında “Deneysel Simülasyon Kabiliyetlerinin
Kazanılması” projesi yürütülmektedir.

Erdemir Grubu, saygın çelik araştırma
şirketlerinden biri olan World Steel
Dynamics’in “Dünyanın En İyi Çelik
Üreticileri 2015” listesinde 36 şirket
arasında Türkiye’yi 10. sırada temsil
etmektedir.
Erdemir Grubu 2015 yılında WorldAutoSteel’e üye olarak;
Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile üretim süreçlerini
iyileştirmeyi, daha düşük karbonlu ürünler geliştirmeyi ve
gelecek nesiller için fayda sağlamayı taahhüt etmiştir.

Erdemir Ar-Ge Müdürlüğü ve İsdemir
Ar-Ge birimleri ortaklığı ile 2015 yılında;

36 optimizasyon ve
25 Ar-Ge projesi
başarı ile tamamlanmış; bu çalışmalara

9.2 milyon TL
harcama yapılmıştır.
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Grup çapında Ar-Ge ve inovasyon projeleri
Teknoloji ve Ar-Ge Komitesi aracılığıyla takip
edilmektedir. Adana Çimento, Grubun Ar-Ge
merkezi olarak belirlenmiştir. Ayrıca OYAK
Çimento Şirketlerinde kalite ve üretim
müdürlükleri bünyesinde Şirketler bazında da
Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir.
Adana Çimento
Çalışanlarının Ar-Ge yetkinliğini artırmaya yönelik Adana Üniversitesi Sanayi Ortak
Araştırma Merkezi (ÜSAM) ile bir anlaşma imzalamıştır. Çukurova Üniversitesi ve Adana
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile yapılan Üniversite-Sanayi İş Birliği Protokolleri
kapsamında öğretim üyeleri ile ortak TÜBİTAK projeleri ve bilimsel makale çalışmaları
yürütülmektedir.

Ünye Çimento
Ar-Ge projeleri çerçevesinde, yüksek performanslı, katkılı POWERCİM ve POWERCİM PLUS
çimento ürünleri geliştirilmiştir. Bileşiminde yüksek fırın cürufu bulunan bu ürünler ile daha
az miktarda klinker kullanılarak CO2 salımları önemli ölçüde azaltılmaktadır.

Aslan Çimento
Şirket, aynı miktarda klinker ile daha fazla çimento üretilmesi hedeﬁ çerçevesinde yüksek
performanslı, katkılı CEMENTUM ve POWERCEM çimento ürünlerini geliştirmiş; bu sayede
maliyet avantajı elde edilirken aynı zamanda CO2 salımlarının düşürülmesi de mümkün
kılınmıştır.

Akdeniz Kimya
PVC katkı kimyasalları
sektöründe sürdürülebilir
ürün, hizmet ve üretim
süreçleri geliştiren Şirket,
Ar-Ge ve inovasyon
çalışmalarına 2015 yılında

4.5

milyon TL
harcama
yapmıştır.

Şirket bünyesinde “Yeni Ürüne Yönelik Ar-Ge Projeleri”, “Ürün Kalitesini ve Standardını
Yükseltmeye Yönelik Projeler” ve “Maliyet Düşürücü Yeni Teknolojilerin Uygulanması”
olmak üzere üç ana başlık altında 5 Ar-Ge projesi, ayrıca ürün kalite ve standardını
yükseltmeye yönelik 4 proje tamamlanmıştır.
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Sürdürülebilir Ürün
ve Hizmetler
OYAK Hedeﬁ:
Sürdürülebilirliğin yaşam biçimi olarak
belirlenmesi / Üretim süreçlerinde daha az atık
üretmeye yönelik çalışmalar yapılması / Kaynak
devamlılığına yönelik ﬁnansal ve ﬁnansal
olmayan unsurları içeren ayrıntılı analizler
yapılması / Hammadde temininin
sürdürülebilirliğine yönelik projeksiyon
çalışmalarının yapılması/ Yaşam döngüsü
analizleri ile ürün verimliliğinin artırılması

9. BM 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeﬁ:
Sanayi, İnovasyon ve Altyapı
9. Dayanıklı altyapıların
inşası, kapsayıcı,
sürdürülebilir sanayileşmenin
desteklenmesi ve
inovasyonun güçlendirilmesi

Küresel ölçekte yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip eden OYAK Grubu, inovatif
süreçlerle geliştirdiği ürünlerini çok sayıda sanayi koluna tedarik ederek günlük yaşamdaki birçok
alanda değer yaratmaktadır.
Yıllık yaklaşık 9.5 milyon tonluk nihai ürün kapasitesine sahip, ülkemizin en büyük entegre yassı
çelik üreticisi olan Erdemir Grubu, 300’den fazla kalitede ürünle inşaat, otomotiv, dayanıklı ev
aletleri, gıda ve ambalaj malzemeleri gibi pek çok sektörde paydaşlarına hammadde tedarik
etmektedir.
Akdeniz Kimya 2011 yılından bugüne Ar-Ge laboratuvarında Bisfenol A içermeyen uygulamalara
yönelik antioksidan eldesi, ﬁtalatsız plastifiyan eldesi gibi biyo bazlı ürünlerin sentezi kapsamında
çalışmalar yürütmektedir.
OYAK Beton sektöründe DURABET®, DURABET®PLUS, DURABET®SELF, SKYBET® gibi spesiﬁk
ürünlerde klinker miktarı yüksek olan CEM I çimentosu yerine, klinker miktarı daha düşük olan
CEM II ve CEM III sınıfı farklı tip çimentolar kullanarak, hazır beton üretimi sırasında oluşan toplam
karbon salımının azaltılmasına ve daha çevreci ürünlerin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

OYAK Beton Ürünleri ve Büyük Kamu Projeleri
DURABET®

Marmaray Projesi
Mimar Sinan Cami
Avrasya Tüneli

DURABET® PLUS

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü
Ankara Ulus Cami
Adana Entegre Sağlık Kampüsü

CEM I 42,5 N Çimento

Marmaray Projesi

CEM II/A, CEM II/B Çimento

Kuzey Marmara Otoyolu
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Sürdürülebilir
Değer Zinciri
OYAK Grup Şirketlerinin tedarikçilerine yönelik öncü uygulamalarına bir yenisi eklenerek,
2015 yılında “Atık Firmaları Denetimi Kontrol Listesi” oluşturulmuştur. Tedarikçi skor
kartı niteliğindeki kontrol listesi, birlikte çalışılan veya çalışılması öngörülen atık
ﬁrmalarının seçiminde ve ﬁrmalara yönelik saha ziyaretlerinde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Liste, 2015 yılında Grup Şirketleri tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
Kontrol Listesi sayesinde OYAK Grubunun atık yönetimi kriterlerinin, tedarikçileri
tarafından da benimsenmesi ve uygulanması hedeﬂenmektedir. Bu sayede OYAK sadece
kendi faaliyet alanlarında değil ilişkili olduğu tüm sahalarda sürdürülebilir ve doğa dostu
uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır. Akdeniz Kimya ve OMSAN, 2015 yılında
tedarikçilerini Atık Firmaları Denetimi Kontrol Listesini kullanarak değerlendirmeye
başlayan ilk Grup Şirketleri olmuştur.

Grup çapında ürün ve hizmet alınan
tedarikçilerin yaklaşık %79’unu yerli
ﬁrmalar oluşturmaktadır.

Çevre ve İSG kriterlerine göre belirlenen tedarikçilerin,
örnekleme yöntemi ile seçilen yaklaşık %9’u çevre ve İSG
standartlarına uygunluk kapsamında yerinde denetlenmiştir.
OYAK Grubu gerek kendi bünyesinde gerek tedarikçilerinde
çocuk işçiliğine ve zorla çalıştırmaya izin vermeyerek
Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerine uyum
göstermektedir.
Grup Şirketlerinde, yurt içi tedarikçi seçim kriterlerinden
biri, tedarikçilerin OHSAS 18001 ve ISO 14001
sertiﬁkalarına sahip olmasıdır.
OYAK Çimento Şirketleri tedarikçiler ile olan ilişkilerini İş
Etiği Kurallarına göre düzenlemektedir. İSG ve Çevre
Protokolünde; ödül ve yaptırım talimatları bulunmakta,
tedarikçiler belli kriterler çerçevesinde denetlenerek İSG ve
Çevre Yaptırımları Değerlendirme Matrisi oluşturulmaktadır.
MAİS’te 2015 yılı sonunda başlatılan projeyle tüm
tedarikçilerin Şirketin etik kurallarına uyumunu amaçlayan
Çerçeve Sözleşmesi imzalatılmaktadır. Sözleşmeye
uyumun gözetildiği tetkiklere de 2016 yılında
başlanması hedeflenmektedir.
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Toplumla
Bağımız
OYAK Grubu faaliyette bulunduğu sektör ve bölgelerde; toplumun ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurmakta, bölgesel istihdam olanaklarını geliştirmekte ve sosyo-ekonomik kalkınma
yaratmak üzere eğitim, sağlık, çevre, kültür, sanat ve spor alanlarında pek çok proje
geliştirmekte, gönüllü girişimleri desteklemektedir.

Üyeler, çalışanlar, üyelerin ve OYAK Grubu çalışanlarının
aileleri ile birlikte yaklaşık

1.5 milyon hayata değer katan OYAK,

gerçekleştirdiği sosyal projelerde yerel halkın
refah, farkındalık ve yaşam kalitesinin artırılmasını
amaçlamakta; bu projeleri gerçekleştirirken çalışanlarının
gönüllü desteğini almaktadır.

Erdemir Grubu
Erdemir, ülkenin sanat eğitimine katkıda bulunmak, bu alandaki genç yetenekleri
desteklemek ve çeliğin yaşamdaki yerine dikkat çekmek amacıyla, Türkiye’deki
üniversitelerin heykel bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim gören
öğrencilere yönelik “Çelik ve Yaşam” konulu 3. Ulusal Çelik Heykel Öğrenci
Yarışmasını düzenlemiştir.

Yarışmaya 14 okuldan,
Erdemir ürünlerinin
de yapımında kullanıldığı

144

eser katılmıştır.
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Ereğli’de küçük yaştaki çocuklara tiyatro sevgisini aşılamak,
sanat aracılığı ile çocukların zihinsel ve duygusal gelişimine
katkıda bulunmak amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı haﬅasında geleneksel hale gelen çocuk tiyatrosu
etkinliği gerçekleştirilmektedir. Etkinlik ile Ereğli’deki ilkokul
öğrencileri ve Erdemir çalışanlarının çocuklarından oluşan 800
kişilik bir izleyici grubu, geri dönüşümün önemine ve çevre
bilincine dikkat çekmeyi amaçlayan “Ben Çöp Değilim” isimli
müzikal oyunu seyretme imkanı bulmuştur.

Erdemir Maden, İSG Haﬅası etkinlikleri kapsamında
İSG konusuna dikkat çekmek ve öğrencileri bu konuda
bilinçlendirmek amacıyla ilköğretim düzeyindeki
600 öğrenciye “Güvenli Yaşam” konulu bir seminer
düzenlemiştir.

Çimento Grubu
OYAK Çimento Şirketleri, Türk Böbrek Vakfı ile yaptığı işbirliği
kapsamında; Mardin, Ordu, Kocaeli ve Bolu illerinde böbrek
sağlığına ilişkin eğitim projesi başlatmış; diyabet hastalığı ve
önlemleri hakkında konferanslar düzenlemiştir. Bu illerdeki
merkezlere Diyaliz Makinesi bağışlamıştır.
Aslan Çimento, her kademeden mavi ve beyaz yaka çalışanları ile
sektörle ilgili bölümlerde okuyan öğrencilere uygulamalı ve teorik
İSG eğitimi verilmesi amacıyla İSG Eğitim Merkezi kurmuştur.

Merkezde, 2016 yılında toplamda

239
günlük

50

eğitim

verilmesi hedeﬂenmektedir.
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İSKEN
İSKEN, toplumsal sorumluluk projelerini tek bir platformda toplayarak
internet sitesinde yer vermektedir.

Balıkçılığı Geliştirme Projesi ve Engelsiz Yumurtalık Projesi
bu projelerden yalnızca bazılarıdır. İSKEN bugüne kadar
faaliyet bölgesi olan Adana Yumurtalık’ta yerel değer
yaratmak amaçlı yaklaşık 400,000 ABD Dolar’lık yatırım
projesi gerçekleştirmiştir.

Balıkçılığı Geliştirme Projesi

Engelsiz Yumurtalık Projesi

Sürdürülebilir balıkçılık modeli oluşturmak ve
yöre balıkçılarına ekonomik katkıda bulunmak
amacıyla Adana Valiliği ve Çukurova
Üniversitesi işbirliğiyle 2004 yılında
başlatılan proje çerçevesinde balıkçıların
doğru av gereçleri ile avlanmalarını sağlamak
amacıyla av malzemesi desteği sağlanmıştır.

Yumurtalık Kaymakamlığı, Devlet
Hastanesi, Halk Eğitim Müdürlüğü, Halk
Kütüphanesi, Yumurtalık Lisesi’nin de
dahil olduğu pek çok kurum ve alanda
ﬁziksel iyileştirme çalışmaları
gerçekleştirilmiş, engelsiz bir Yumurtalık
yaratılmasına katkıda bulunulmuştur.

MAİS

Sokakta İlk Adımlar

Sizin Fikriniz Sizin Projeniz

Türkiye’nin yol güvenliği alanında ‘en uzun
soluklu’ sosyal sorumluluk projesi olan
Sokakta İlk Adımlar kapsamında MAİS,
çocukların traﬁkte karşılaşabilecekleri
risklerin farkına varmalarını sağlamayı ve
onlara güvenli davranış alışkanlıkları
kazandırmayı amaçlamaktadır. Bugüne kadar

Ehliyet alabilecek yaşa gelmiş ve toplumsal
sorumluluklarının farkında olan gençlerin
daha güvenli ve bilinçli sürücüler olmalarına
katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje
kapsamında 2011’den bugüne 10 bine

1 milyon 789 bin çocuğa ulaşılan
projeden 2015 yılında 1,368 okulda
216,000 çocuk yararlanmıştır.

yakın öğrenci 110 farklı projeyi
hayata geçirme imkanı bulmuştur.

Bu proje ile gençlerin yaşadıkları yerlerde
karşılaştıkları trafik ve ulaşım sorunları
iyileştirilmiş ve çevrelerinde farkındalık
yaratılmıştır.
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OYAK Grup Şirketleri,
2015 yılında kaydettikleri
güçlü sonuçlarla, paydaşlarına
ve Türkiye ekonomisine
katkılarını daha da
büyütmüştür.
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2015 yılında OYAK Grup Şirketleri toplam
3,288 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmiştir.

3,288

milyon ABD Doları

OYAK Grubunun 2015 yılında kaydettiği sonuçlar; OYAK’ın Türkiye ekonomisindeki yerini pekiştirdiğine
ve topluma/çevreye karşı sorumlulukları konusundaki uygulamalarının somut bir sonucu olarak ülkemizin
sürdürülebilir kalkınma ve gelişmesindeki etkisini her geçen gün artırdığına işaret etmektedir.

OYAK Grup Şirketleri 2015 yılında;
• Toplam 3,288 milyon ABD Doları ihracat
gerçekleştirmiştir.
• 11.0 milyon ton çimento üretmiş, satışlarda yaklaşık
%15.6’lık pazar payı ile Türkiye çimento sektöründe
liderliğini sürdürmüştür.
• 339,240 adet otomobil üretimi ile Türkiye binek
otomobil üretiminin %42.9’unu gerçekleştirmiş ve
üretiminin 270,229 adedini ihraç etmiştir.
• 8.96 milyon ton toplam nihai çelik ürünü üretmiştir.
• 7.4 milyon ton nihai yassı çelik ürünü üretimi ile
Türkiye toplam yassı çelik üretiminin %71.2’sini
gerçekleştirmiştir.

• 8,723 GWh’in üzerinde net elektrik üretmiş ve
ulusal şebekeye vermiştir. Bu üretim seviyesiyle
Türkiye elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %3.5’ini
karşılamıştır.
• Yurt içi kraft torba ve ambalaj kağıdı pazarında ihtiyacın
%20’sini karşılamıştır.
Vergisel anlamda hiçbir ayrıcalığa sahip olmayan OYAK
Grup Şirketleri ile OYAK’ın dolaylı ve dolaysız tüm vergileri
bir arada değerlendirildiğinde, 2015 yılında toplam
4,608.1 milyon TL vergi ödenmiştir.
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2015 yılı OYAK Grup Şirketlerinden Satırbaşları
Erdemir, Borsa İstanbul’un Sürdürülebilirlik
Endeksindeki ilk çelik şirketi oldu.
Erdemir Grubu ana şirketi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları
T.A.Ş (Erdemir), Borsa İstanbul’un (BİST), Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde yer almıştır.
Türkiye’de sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve
uygulamaların artmasını amaçlayan BİST Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde yer alan şirketler çevre, biyoçeşitlilik, iklim
değişikliği, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle
mücadele, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre
değerlemeye tabi tutularak belirlendi. BİST 50 şirketlerine
yönelik yapılan değerlendirme sonucu Kasım 2015-Ekim
2016 döneminde Endekste 29 şirket yer almıştır.

Doları ihracat tutarı ile Türkiye genel sıralamasında 3.,
sektör sıralamasında ise 2. sırada yer almıştır. Şirket,
2015 yılında yaklaşık 339 bin adet otomobil üretimi
gerçekleştirmiş ve 270 bin adet binek otomobil ihracatı
gerçekleştirerek hem otomobil üretimi hem de ihracatta
sektörde ilk sırada yer almayı başarmıştır.

MAİS: Türk otomotiv pazarında Renault, 2015
yılında da en çok satan markalar arasında yer
almıştır.
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) düzenlediği
2015 yılı “Gladyatör Ödülleri” organizasyonunda Renault,
Clio modeli ile “Yılın Gazete Uygulaması” kategorisinde
birincilik elde etmiştir.

Ersem, Manisa Çelik Servis Merkezi açıldı.
Ersem ’in yürütmekte olduğu, Manisa Çelik Servis Merkezi
yatırımının ilk fazı olan bina ve soğuk dilme hattını
kapsayan bölümü tamamlanmış, tesisin açılışı 12 Kasım
2015 tarihinde yapılarak, ticari üretime başlanmıştır.

OYAK Renault’nun ihracattaki başarısı kesintisiz
devam ediyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2015 yılı Mayıs
ayında açıklamış olduğu 2014 yılı ilk 1,000 ihracatçı
firma listesinde OYAK Renault, 3.02 milyar ABD

OMSAN, sunduğu hizmetler ile çeşitli kuruluşlar
tarafından 2015 yılında da ödüllendirilmiştir.
OMSAN, çevre alanındaki başarıların ve önde gelen
sürdürülebilir uygulamaların tanınması ve takdir edilmesi
amacıyla Fransa merkezli Otherways Management
& Consulting Association tarafından düzenlenen
organizasyon kapsamında, uluslararası düzeyde saygın
bir çevre ödülü olan “The Green Era Award” ödülünü
kazanarak söz konusu ödüle layık görülen ilk ve tek Türk
lojistik firması olmuştur.
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OYAK Grup Şirketleri ile OYAK’ın ödediği dolaylı ve dolaysız
tüm vergiler bir arada değerlendirildiğinde 2015 yılında
toplam 4,608.1 milyon TL vergi ödenmiştir.

OYAK Çimento Grubunda yaşanan gelişmeler
%100 OYAK iştiraki olarak 2015 yılı Kasım ayında kurulan
OYAK Çimento A.Ş. 03 Aralık 2015 tarihi itibarıyla OYAK
Çimento Grubu şirketlerinin OYAK’a ait olan hisselerini
devralmıştır.
Bolu Çimento’nun Ankara şubesinde 2013 yılında
başlanan döner fırın ve öğütme kapasite artış yatırımı
tamamlanmış olup yeni tesis yıllık 1.2 milyon ton klinker,
1.8 milyon ton çimento öğütme kapasitesine sahiptir.

2015 yılında bir dünya lideri daha OYAK Grubuna
katıldı: Almatis
OYAK Grubu, 14 Temmuz 2015 tarihinde imzalanan
hisse alım sözleşmesi çerçevesinde alümina sektöründe
dünya lideri olan Hollanda merkezli Almatis’in %100’ünü
Ağustos ayında devralmıştır. Almatis’in, ABD’de 4 fabrika
ve bir rafinerisi, Almanya, Hollanda, Japonya, Çin ve
Hindistan’da birer fabrikası ile Brezilya, ABD, Almanya,
Hindistan, Japonya ve Çin’de satış ofisleri bulunmaktadır.

OYAK, MicroMedicine Şirketi’nin çoğunluk
hisselerini satın aldı.
Yüksek teknoloji endüstrileri alanında da yatırım
fırsatlarını takip etme stratejisini benimseyen OYAK,
2015 yılında merkezi ABD’de bulunan MicroMedicine
Şirketi’nin çoğunluk hisselerini satın alarak bu alandaki ilk
yatırımını gerçekleştirmiştir.

4,608
milyon TL

Bağımsız sıralamalar OYAK Grup Şirketlerinin
sektörlerindeki seçkin konumlarını işaret ediyor.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2014 yılı
üretimden satışlar sonuçları baz alınarak hazırlanan
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi (İSO500)
Haziran 2015 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. OYAK
Grubu şirketlerinden 12’si listede yer almış olup bu
şirketler OYAK Renault (3.), İsdemir (7.), Erdemir (8.),
Ersem (137.), Erdemir Maden (221.), Akdeniz Kimya
(227.), Adana Çimento (228.), OYAK Beton (237.), Bolu
Çimento (321.), Denizli Çimento (392.), Aslan Çimento
(447.) ve Ünye Çimento (454.)’dur.
2014 yılı üretimden satışlar rakamları baz alınarak
hazırlanan ve Temmuz 2015’te yayımlanan İSO İkinci
500 listesinde de OYAK Grubu Şirketlerinden Mardin
Çimento (31.), OYKA (43.), Modern Beton (140.) ve
HEKTAŞ (315.) yer almışlardır.

Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat
sektörlerini kapsayan ve konsolide finansal
tabloları baz alarak hazırlanan Fortune Türkiye
500 listesi kamuoyu ile paylaşılmıştır.
2014 yılı net satışlarına göre Erdemir (15.), OMSAN
Lojistik (257.), Adana Çimento (328.) ve Bolu Çimento
(426.) olmak üzere 4 OYAK Grup Şirketi listede yer
almıştır
2014 yılı hesap dönemi kurumlar vergisi tahakkuk tutarına
göre Adana Çimento, Bolu Çimento, Ünye Çimento, Denizli
Çimento, Mardin Çimento, Erdemir faaliyet gösterdiği
illerde 1’inci, OYKA ise faaliyet gösterdiği Çaycuma/
ZONGULDAK bölgesinde 3’üncü olmuştur.
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Demir Çelik Grubu

Ürünleri 42 ülkede tercih edilen ve yaklaşık 13 bin
kişiye istihdam sağlayan Erdemir Grubu, küresel
vizyonu ve güçlü mali yapısıyla uluslararası arenada
Türkiye’nin gururudur.

7

Şirket

Erdemir Grubu, bünyesindeki yedi şirket ile yassı çelik ve uzun çelik üretimi, çelik servis merkezi
hizmetleri, madencilik, mühendislik ve proje yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor.

Erdemir Grubu;
• Türkiye’nin tek entegre yassı çelik üreticisi, sektörün değişmez lideri ve en beğenilen şirketidir.
• 2015 yılında, Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminin %28’ini tek başına gerçekleştirdi.
• Kapasite, katma değerli ürün gamı, üretim maliyeti, finansal yapı, rekabet ve benzeri kriterlere göre World Steel
Dynamics tarafından yapılan çalışmada, dünyanın en iyi çelik şirketleri sıralamasında 10’uncu sırada yer aldı.
• 2015 yılında Erdemir Grubu, 688 bin ton yassı ve 162 bin ton uzun ürün olmak üzere toplam 850 bin ton nihai
mamul ihraç etti.
40’ı aşkın ülkeye ihracat yapan ve yine yaklaşık 13 bin kişiye istihdam sağlayan Erdemir Grubu, küresel vizyonu ve
güçlü mali yapısıyla uluslararası arenada Türkiye’nin gururudur. Erdemir Grubu; müşterilerin ihtiyaçlarını şekillendirerek,
çevreye ve topluma saygıyı en üst düzeyde tutarak dünya klasında bir şirket ve küresel bir oyuncu olma yolunda emin
adımlarla ilerlemektedir.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2005

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2005
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Çeşitli sektörlerde faaliyet
gösteren şirketlere iştirak etmek

İnternet Adresi

www.ataer.com.tr

ATAER HOLDİNG A.Ş.
Ataer Holding A.Ş. (ATAER), 2005 yılında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (Erdemir) özelleştirmeye tabi
hisselerini satın almak amacıyla OYAK tarafından özel amaçlı bir şirket olarak kurulmuştur. ATAER, 27 Şubat 2006
tarihinde Türkiye’nin en büyük demir çelik kuruluşu ve entegre yassı çelik üreticisi Erdemir’in %49.29 oranındaki
hisselerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan devralmıştır. Devir ile beraber Erdemir ve Erdemir’in hissedarı olduğu
şirketlerin yönetimi ve kontrolü ATAER Holding’e geçmiştir.
Şirket aynı zamanda OSİAT Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş. ve OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.’nin de ortağıdır.

EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir), 1960 yılında, ülkemizin ithalat yoluyla karşılanan yassı haddelenmiş
demir çelik ihtiyacının yurt içinde üretilmesi hedefiyle Karadeniz Ereğli’de kurulmuştur. 1961 yılında temeli atılan
tesisler, 1965 yılında fiilen işletmeye alınmıştır. 2005 yılında Erdemir’in özelleştirilmesine yönelik olarak düzenlenen
ihale sonucunda, Şirket’in %49.29 oranındaki hisselerinin, %100 OYAK iştiraki olan ATAER tarafından devralınması
işlemi 27 Şubat 2006 tarihinde tamamlanmıştır. Hisse devri ile birlikte Erdemir ve iştirakleri OYAK Grubu Şirketleri
arasına katılmıştır.
Şirket’in hisseleri 1986’dan bugüne borsada işlem görmektedir.
Uluslararası kalite standartlarında levha, sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ile kalay, krom ve çinko kaplamalı sac üreten
Erdemir, ürünleri ile inşaat, boru, otomotiv ve yan sanayi, gemi yapımı, dayanıklı ev aletleri, tarım aletleri, basınçlı kap,
gıda ve ambalaj malzemeleri, büro malzemeleri gibi sektörlere girdi sağlamaktadır. Erdemir 2015 yılsonu itibarıyla yurt
içi ve yurt dışı pazarlarda kalite ve fiyatta rekabet edebilir düzeyde, 419 adet yassı ürün kalitesini pazara sunmaktadır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1960

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2006
OYAK Grubunun Payı

%49.29

Faaliyet Konusu

Yassı çelik üretimi ve satışı

İnternet Adresi

www.erdemir.com.tr

BİST Kodu

EREGL

Erdemir Grubu, World Steel Dynamics’in (WSD) dünyanın en iyi çelik üreticilerini seçtiği “World-Class Steelmakers”
sıralamasında 2015 yılı Haziran ayı itibarıyla, bir önceki değerlendirmedeki yerini koruyarak 10. sırada yer almıştır.
Ayrıca, Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) tarafından şirketlerin ham çelik üretimlerine göre yapılan sıralamada Erdemir
Grubu 2014 yılındaki 8.5 milyon ton ham çelik üretimi ile Avrupa Birliği çelik üreticileri arasında 3, Avrupa’da 8, dünyada
ise 45. sırada yer almıştır.
2015 yılında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service, Erdemir’in Ba3 olan kredi notunu
Ba2’ye yükseltmiş, görünümünü ise “durağan” olarak teyit etmiştir. Diğer bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Standard & Poor’s ise Şirket’in “B+” olan kredi notunu “BB-”ye yükseltmiş, görünümünü “Durağan” olarak teyit etmiştir.
Erdemir, 2014 yılı sonuçları bazında hazırlanan ve 2015 yılı Haziran ayında açıklanan İSO500 sıralamasında üretimden
satışlar kriterine göre 8’inci, 2015 Temmuz ayında açıklanan Fortune Türkiye 500 listesinde de satışlara göre 15.
sırada yer almıştır. Ayrıca Şirket, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 2015 yılında açıklanan 2014 yılı Kurumlar
Vergisi Rekortmenleri listesinde Türkiye geneli sıralamasında 18. sırada yer almıştır.
Erdemir 2015 yılında BİST Kurumsal Yönetim Endeksine girmiştir. Erdemir’in 29 Temmuz 2015 - 29 Temmuz 2016
tarihleri arasındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu 8.83 (%88.32) olarak belirlenmiştir.
İş ve Ekonomi Dergisi Capital’in bu yıl 15’incisini gerçekleştirdiği Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasında
Erdemir, son beş yıldır olduğu gibi bir kez daha demir çelik sektörünün en beğenilen şirketi seçilmiştir.
Erdemir’in 2015 yıl sonu itibarıyla tamamına veya çoğunluk hisselerine sahip olduğu toplam 6 iştiraki bulunmaktadır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1970

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2006
OYAK Grubunun Payı

%95.07

Faaliyet Konusu

Uzun ve yassı çelik üretimi
ve satışı

İnternet Adresi

www.isdemir.com.tr

İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş.
1970 yılında İskenderun’da kurulmuş olan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir), ülkemizin kuruluş tarihi itibarıyla
üçüncü ve uzun ürün üretim kapasitesine göre de en büyük entegre demir çelik tesisidir. İsdemir hisseleri, 2002 yılında
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Erdemir’e devredilmiştir. Şirket, 27 Şubat 2006 tarihinde Erdemir’in, OYAK’ın
iştiraki olan ATAER’e devri sonucunda, OYAK Grubu Şirketleri arasına katılmıştır.
İsdemir, 2015 yılında 5 milyon tonun üzerinde sıvı çelik üretimi gerçekleştirerek, Türkiye’deki en yüksek üretim değerine
ulaşmıştır. Ayrıca 2015 yılında 1.6 milyar ton olan dünya çelik üretiminin içinde, yılın son çeyreğindeki güncel verilere
göre, en düşük üretim maliyetli ilk 40 üretici arasında yer almıştır.
İsdemir, 2014 yılı sonuçlarına göre hazırlanmış olan ve 2015 yılı Haziran ayında açıklanan İSO500 sıralamasında
üretimden satışlar kriterine göre 7’nci sırada yer almıştır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1938

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2006
OYAK Grubunun Payı

%90.00

Faaliyet Konusu

Demir cevheri madenciliği
ve peletleme

İnternet Adresi

www.erdemirmaden.com.tr

ERDEMİR MADENCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. (Ermaden), 1938 yılında demir cevheri üretimi amacıyla kurulmuş ve Şirket 15
Nisan 2004 tarihinde Erdemir tarafından özelleştirme uygulaması kapsamında satın alınmıştır. Kasım 2004’te Şirket’in
%10 hissesi Kardemir’e satılmıştır. Şirket, 27 Şubat 2006 tarihinde Erdemir’in, OYAK’ın iştiraki olan ATAER’e devri
sonucunda, OYAK Grubu Şirketleri arasına katılmıştır.
Ermaden, Sivas Divriği’de bulunan Konsantrasyon ve Türkiye’deki tek Pelet Tesisi’nin yanı sıra 9 adet demir madeni
sahası ve 1 adet manganez sahası olmak üzere toplam 10 adet maden sahası ile Türkiye’nin en büyük demir madeni
sahibi ve üreticisidir. Türkiye’nin işletilebilir demir madeni rezervinin %25’i Şirket’in ruhsatlı alanlarında bulunmaktadır.
Şirket aynı zamanda ülkemizin tek pelet tesisini de bünyesinde bulundurmaktadır.
Ermaden, 2014 yılı sonuçlarına göre hazırlanan ve 2015 yılı Haziran ayında açıklanan İSO500 sıralamasında üretimden
satışlar kriterine göre 221’inci sırada yer almıştır. Ayrıca Şirket, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2015 yılında
açıklanan 2014 yılı Kurumlar Vergisi Rekortmenleri listesinde Türkiye geneli sıralamasında 99’uncu sırada yer almıştır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2001

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2006
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Yassı çelik mamulleri kesme,
dilme, biçimlendirme

İnternet Adresi

www.erdemir-csm.com.tr

ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SAN. ve TİC. A.Ş.
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. (Ersem), 2001 yılında kurulmuş ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde
2002 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 27 Şubat 2006 tarihinde Erdemir’in, OYAK’ın iştiraki olan ATAER’e devri
kapsamında, OYAK Grubu Şirketleri arasına katılmıştır.
Ersem, Gebze, Ereğli, İskenderun ve 2015 yılsonunda ticari üretime başlayan Manisa tesislerinde toplam 1.95 milyon
ton/yıl kapasite ile başta otomotiv ve beyaz eşya sektörleri olmak üzere sanayinin ebatlanmış yassı çelik ihtiyaçlarını
karşılamaktadır.
Türkiye’nin başlıca sanayi bölgelerinden biri olan Ege Bölgesi’nde, Erdemir ve İsdemir’in üretmiş olduğu ürünlerin daha
geniş tabanlı bir piyasaya ulaşmasını sağlamak, bölgesel müşterilerin taleplerine en kısa sürede cevap verebilmek ve
bölgesel rekabet gücünü artırmak amaçlarıyla, Ersem tarafından Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bir çelik servis
merkezi kurulmuş ve tesiste 2015 yılı Aralık ayında ticari üretime başlanmıştır.
Ersem, 2014 yılı sonuçlarına göre hazırlanan ve 2015 yılı Haziran ayında açıklanan İSO500 sıralamasında üretimden
satışlar kriterine göre 137’nci sırada yer almıştır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2001

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2006
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Mühendislik, yönetim ve
danışmanlık hizmetleri

İnternet Adresi

www.muhendislikerdemir.com.tr

ERDEMİR MÜHENDİSLİK YÖNETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Ağustos 2001’de kurulmuş ve Nisan 2002’de faaliyete
başlamıştır. Şirket, 27 Şubat 2006 tarihinde Erdemir’in, OYAK’ın iştiraki olan ATAER’e devri sonucunda, OYAK Grubu
Şirketleri arasına katılmıştır.
Erdemir Mühendislik, demir çelik endüstrisi ve ilgili sektörlerde kazanılan deneyim, uzmanlık ve bilgi birikimini maksimum
düzeyde değerlendirmek amacıyla mühendislik ve proje yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
2015 yılında Erdemir Mühendislik, Erdemir Grubu yatırımları ile ilgili faaliyetlerini sürdürmüştür.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2002

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2006
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Silisyumlu yassı çelik ürünleri

İnternet Adresi

www.erdemir.ro

ERDEMİR ROMANIA SRL
Erdemir Romania, 2002 yılında yurt dışında demir çelik sektöründeki özelleştirme fırsatlarından yararlanmak amacıyla
kurulmuştur. Şirket, Romanya’da silisyumlu yassı çelik üreten Laminorul De Benzi Electrotehnice (LBE) tesisini satın
almıştır. Bu tesiste üretilen ürünler ile Türkiye, Romanya ve diğer ülkelerin elektrik çeliği talepleri karşılanmaktadır.
Şirket 27 Şubat 2006 tarihinde Erdemir’in, OYAK’ın iştiraki olan ATAER’e devri sonucunda, Erdemir Romania OYAK
Grubu Şirketleri arasına katılmıştır.
Romanya’nın Targovişte kentinde bulunan üretim tesisinde motor, transformatör, jeneratör ve trafo sanayinin ana
girdilerinden olan silisyumlu yassı çelik (elektrik çeliği) üretilmektedir.
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OYAK Grup Şirketleri

Erdemir ASIA PACIFIC PRIVATE LIMITED

Kuruluş Tarihi

2014

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2014
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Erdemir Grubu uzakdoğu ticaret
işlemleri

ERDEMİR ASIA PACIFIC PRIVATE LIMITED
Erdemir tarafından, satın alma faaliyetlerinin yanı sıra nihai ve yan ürün satış ve pazarlama faaliyetlerinde de Erdemir
Grubuna fayda sağlaması amacı ile, 04 Temmuz 2014 tarihinde Singapur’da kurulan Erdemir Asia Pacific Private Ltd.
faaliyetlerine bu kapsamda devam etmektedir.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2013

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2013
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Sigorta Acenteliği Faaliyetleri

OSİAT SİGORTA ACENTELİK HİZMETLERİ A.Ş.
OYAK ve Grup Şirketlerinin sigorta işlemlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla 10 Aralık
2013 tarihinde, ATAER’in %100 iştiraki olarak kurulan OSİAT Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş., yasal işlemlerin
tamamlanmasıyla 16 Ocak 2014 tarihinde faaliyete başlamıştır. Şirket Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde
münhasıran sigorta acenteliği yapmakta olup bu çerçevede de sigorta şirketlerinin acenteliğini almak suretiyle tüm
sigorta branşlarında faaliyet göstermektedir.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1969

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 1969
OYAK Grubunun Payı

%49.00

Faaliyet Konusu

Renault marka binek
otomobillerin ve mekanik
parçaların üretimi ve ihracatı

İnternet Adresi

www.oyak-renault.com.tr

OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.
OYAK Renault, 1969 yılında OYAK ve Fransız Renault Grubunun hakim ortaklığı ile Renault markalı araçların Türkiye’de
imal edilmesi amacı ile kurulmuştur. 1997 yılında iki hissedar arasında varılan anlaşma ve hisse değişimi sonucunda,
Şirket’in hissedarlık yapısı bugünkü durumu olan %49 OYAK, %51 Renault şekline gelmiştir. OYAK Renault, Renault
Kalite Sistemi Belgesi’ne sahip ilk Renault fabrikalarından biridir.
Yıllık 360 bin otomobil ve 450 bin motor üretim kapasitesine sahip olan Şirket, halen yurt içi ve yurt dışı pazarlara yönelik
olarak; Fluence, Clio IV modelinin Hatchback ve Sport Tourer versiyonları ve Megane Hatchback ile bu otomobillerin
motor ve mekanik aksamlarını üretmektedir.
OYAK Renault, 2015 yılında 339 bini aşkın binek otomobil üretimi gerçekleştirerek, binek otomobil üretiminde sektörde
%42.9 oranında pay almış ve ilk sıradaki yerini korumuştur.
Şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2015 yılı Mayıs ayında açıklamış olduğu 2014 yılı ilk 1,000 ihracatçı firma
listesinde ihracat tutarı bazında Türkiye genel sıralamasında 3’üncü, sektör sıralamasında ise 2. sırada yer almıştır. OYAK
Renault, Bursa ilinde 2014 yılı Kurumlar Vergisi sıralamasında 3’üncü sırada, 2014 yılı rakamlarına göre hazırlanan ve
2015 yılı Haziran ayında açıklanan İSO500 listesinde ise üretimden satışlar kriterine göre 3’üncü sırada yer almıştır.
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OYAK Çimento Grubu

2015 yılında 11 milyon ton çimento üretimi ile
Türkiye çimento pazarında liderliğini sürdürmüştür.

14

Şirket

Türkiye Çimento Endüstrisi’nin kapasite ve pazar lideri olarak faaliyetlerini 6 fabrikada, satışlarını 7 coğrafi bölgede
sürdüren OYAK Çimento Grubu, verimlilik, yaratıcılık ve kâr odaklılık ilkeleri ile ülke pazarında etkin rol oynayan,
saygın ve lider bir topluluk olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir. OYAK Çimento Grubunu oluşturan şirketlerin
11.3 milyon tonluk toplam klinker kapasitesi, Türkiye klinker kapasitesinin %15’ini oluşturmaktadır. OYAK Çimento
Grubu şirketleri 2015 yıl sonu itibarıyla 11 milyon ton toplam çimento üretimi gerçekleştirmiş ve satışlarda yaklaşık
%15.6 pazar payı elde etmiştir.

OYAK Çimento Grubu

Türkiye klinker üretim kapasitesinin
%15’ini temsil etmektedir.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2015

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2015
OYAK Grubunun Payı

%100

Faaliyet Konusu

Çimento, hazır beton ve kağıt
sektörlerinde yatırım yapmak

İnternet Adresi

www.oyakcimento.com

OYAK ÇİMENTO A.Ş.
OYAK’ın çimento ve buna bağlı sektörlerde faaliyet gösteren iştiraklerini tek çatı altında toplamak amacı ile 2015 yılı
Kasım ayında kurulan Şirket, 03 Aralık 2015 tarihinde OYAK Çimento Şirketleri ile birlikte OYKA’nın OYAK’a ait olan
hisselerini devir almıştır.

OYAK 2015 Faaliyet Raporu

OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1954

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 1963
OYAK Grubunun Payı

%57.77

Faaliyet Konusu

Klinker, çimento, hazır beton
üretim ve satışı

İnternet Adresi

www.adanacimento.com.tr

BİST Kodu

ADANA, ADBGR, ADNAC

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
OYAK, 1954 yılında kurulan Şirket’e, 1963 yılında iştirak etmiştir. Şirket’in unvanı 1986 yılında Adana Çimento Sanayii
olarak değiştirilmiş ve hisseleri 1991 yılından itibaren borsada işlem görmeye başlamıştır.
Adana Çimento, çeşitli tiplerde gri ve beyaz çimento ile klinker üretmektedir. Şirketin İskenderun’da çimento üretim tesisi,
İskenderun Sarıseki Limanı’nda ihracata yönelik stoklama ve yükleme üniteleri, 7 adet hazır beton tesisi bulunmakta
olup 4’ünü kiraya vermiştir. Ayrıca Adana’dan gönderilen çimentonun paketlenmesi ve satışını gerçekleştirmeye yönelik
olarak K.K.T.C. Gazi Magosa’da, Adana Çimento San. ve Tic. Ltd. ve Serbest Bölge’de Adana Çimento Free Port Ltd.
adında iki iştiraki faaliyet göstermektedir.
Adana Çimento, Adana ilinde 2014 yılı Kurumlar Vergisi rekortmeni olmuştur. 2014 yılı sonuçlarına göre hazırlanan
ve 2015 yılı Haziran ayında açıklanan İSO500 listesinde üretimden satışlar kriterine göre 228., Fortune Türkiye 500
sıralamasında ise 328. sırada yer almıştır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2004

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2004
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Hazır beton üretimi ve satışı

İnternet Adresi

www.oyakbeton.com.tr

OYAK BETON SAN. ve TİC. A.Ş.
OYAK Beton, Adana Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento’nun aynî, OYAK’ın ise nakdî sermaye katılımlarıyla 2004
yılında kurulmuştur. 2010 yılı Aralık ayı içerisinde OYAK Beton’un ana hissedarı olan OYAK’ın elindeki tüm hisseler,
OYAK Grubu Çimento Şirketleri’nden Adana, Bolu, Ünye ve Aslan Çimento tarafından satın alınmıştır.
OYAK Beton, Türkiye genelinde Akdeniz, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyada,
29 adet hazır beton tesisine sahiptir. Bunun yanı sıra Şirket’in İstanbul’da faaliyet gösteren 1 adet agrega ocağı
bulunmaktadır.
Sektörün en güçlü hizmet sağlayıcılarından olan OYAK Beton;
• Avrasya Tüneli (Boğaz altından geçen karayolu tüneli),
• Kuzey Marmara Otoyolu 3. Köprü Bağlantı Yolları Projesi,
• Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Projesi,
• EMAAR Square Projesi,
• Çamlıca Cami ve Çamlıca Tüneli Projeleri,
• Kartal-Kaynarca-Sabiha Gökçen Metro Projeleri,
• Bilkent, Adana ve İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projeleri
gibi birçok büyük projede ve Türkiye’nin markalı konut projelerinde çözüm ortağı olarak 2015 yılında da tercih edilen
bir firma olmuştur.
OYAK Beton, 2015 yılı Haziran ayında açıklanan ve 2014 yılı sonuçlarına göre hazırlanmış olan İSO500 sıralamasında
üretimden satışlar kriterine göre 237’nci sırada yer almıştır.

OYAK 2015 Faaliyet Raporu

OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1969

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 1969
OYAK Grubunun Payı

%54.86

Faaliyet Konusu

Klinker, çimento üretimi ve satışı

İnternet Adresi

www.mardincimento.com.tr

BİST Kodu

MRDIN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Mardin Çimento 1969 yılında, OYAK’ın %40 oranında iştiraki ile kurulmuştur. Yapımına 1972 yılında başlanan Fabrika,
1975 yılında işletmeye alınmıştır. Mardin Çimento hisse senetleri 1987 yılında borsada işlem görmeye başlamıştır.
Şirket, çeşitli tiplerde gri çimento ve klinker üretmektedir.
Mardin Çimento, Mardin ilinde 2014 yılı Kurumlar Vergisi rekortmeni olmuştur. Şirket 2015 yılı Temmuz ayında
açıklanan İSO ikinci 500 listesinde üretimden satışlar kriterine göre 31’inci sırada yer almıştır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1988 (işletmeye alınma tarihi)

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2014
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Klinker, çimento üretimi ve satışı

İnternet Adresi

www.denizlicimento.com.tr

DENİZLİ ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
OYAK Grubu Çimento Şirketleri arasına 2014 yılı Kasım ayında katılan Denizli Çimento, çeşitli tiplerde çimento
üretmekte olup yıllık klinker üretim kapasitesi 1.8 milyon ton ve çimento öğütme kapasitesi 3 milyon ton’dur. 1998
yılında işletmeye alınan dizel çevrimli birleşik ısı ve güç santralinin 2006 yılında doğal gaz dönüşümü yapılmış olup
14 MW kurulu gücü ile fabrikanın elektrik enerjisi ihtiyacının %50’sini karşılamaktadır.
Denizli Çimento’nun hazır beton sektöründe faaliyet gösteren ve hisselerinin tamamına sahip olduğu “Modern Beton
San. ve Tic. A.Ş.” adında bir iştiraki bulunmaktadır.
Denizli Çimento, Denizli ilinde 2014 yılı Kurumlar Vergisi rekortmeni olmuştur. Şirket 2014 yılı rakamlarına göre
hazırlanan ve 2015 yılı Haziran ayında açıklanan İSO500 listesinde üretimden satışlar kriterine göre 392’nci sırada
yer almıştır.

OYAK 2015 Faaliyet Raporu

OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1993

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2014
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Hazır beton üretimi ve satışı

İnternet Adresi

www.modernbeton.com.tr

MODERN BETON SAN. ve TİC. A.Ş.
Modern Beton San. Tic. A.Ş., 1993 yılında Ege ve Akdeniz bölgelerinin hazır beton ihtiyacını karşılamak üzere bir Denizli
Çimento iştiraki olarak kurulmuştur. Hisseleri %100 oranında Denizli Çimento’ya ait olan Şirket 8 ilde, 17 hazır beton
tesisi, 1 agrega kırma eleme tesisi, 1 beton boru elemanları büz (künk) tesisi ile birlikte, üretim faaliyetine devam
etmektedir.
Şirket 2014 yılı rakamlarına göre hazırlanan ve 2015 yılı Temmuz ayında açıklanan İSO İkinci 500 listesinde üretimden
satışlar kriterine göre 140’ıncı sırada yer almıştır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1968

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 1969
OYAK Grubunun Payı

%49.99

Faaliyet Konusu

Klinker, çimento üretimi ve satışı

İnternet Adresi

www.bolucimento.com.tr

BİST Kodu

BOLUC

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
1968 yılında kurulan Bolu Çimento’ya OYAK, 1969 yılında %25 oranında iştirak etmiştir. 1974 yılında sürekli üretime
başlayan Bolu Çimento’nun hisse senetleri 1986 yılında borsada işlem görmeye başlamıştır. Bolu Çimento, çeşitli
tiplerde gri çimento ile klinker üretimi yapmaktadır. Şirket, 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete giren Marmaray projesi
kapsamında su altı ve su üstü kısımları için gereken özel tip çimentoyu üretmiştir.
Şirket’in Erdemir üretiminin yan ürünü olan cürufun değerlendirilmesi için Karadeniz Ereğli’deki şubesi bünyesinde bir
öğütme tesisi ile Ankara’daki şubesinde bir öğütme ve paketleme tesisi bulunmaktadır. Şirketin Bolu Merkez Fabrikasında
yapılan yeni çimento değirmeni yatırımı 2015 yılı ilk çeyreği içerisinde devreye alınmıştır.
2015 yılı Temmuz ayı itibarıyla Ankara tesisinin devreye alınmasıyla Şirket’in toplam klinker üretim kapasitesi 2.5
milyon ton/yıl, çimento öğütme kapasitesi 5.5 milyon ton/yıla ulaşmıştır.
Bolu Çimento, Bolu ilinde 2014 yılı Kurumlar Vergisi rekortmeni olmuştur. 2014 yılı rakamlarına göre hazırlanan ve
2015 yılı Haziran ayında açıklanan İSO 500 listesinde üretimden satışlar kriterine göre 321’inci, Fortune Türkiye 500
sıralamasında ise 426. sırada yer almıştır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1969

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 1969
OYAK Grubunun Payı

%51.33

Faaliyet Konusu

Klinker, çimento üretimi ve satışı

İnternet Adresi

www.unyecimento.com.tr

BİST Kodu

UNYEC

ÜNYE ÇİMENTO SAN. ve TİC. A.Ş.
Ünye Çimento, 1969 yılında OYAK’ın %40 iştiraki ile kurulmuştur. İlk çimento üretimine 1974 yılında başlayan Ünye
Çimento’nun hisse senetleri, 1990 yılında borsada işlem görmeye başlamıştır. Çeşitli tiplerde gri çimento ile klinker
üreten Ünye Çimento’nun Rize-Çayeli’nde kendisine ait bir limanı ve pompalama/paketleme tesisi bulunmaktadır.
Şirket’in, Romanya’da çimento mamullerinin ithalat, ihracat ve ticari satışını dökme ve ambalajlı olarak gerçekleştiren
Ünye Cem SRL adında bir iştiraki bulunmaktadır.
Ünye Çimento, Ordu ilinde faaliyet gösteren firmalar arasında, 2014 yılı Kurumlar Vergisi rekortmeni olmuş, 2014 yılı
rakamlarına göre hazırlanan ve 2015 yılı Haziran ayında açıklanan İSO 500 listesinde üretimden satış kriterlerine göre
454’üncü sırada yer almıştır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1910

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2009
OYAK Grubunun Payı

%96.67

Faaliyet Konusu

Klinker, çimento üretimi ve satışı

İnternet Adresi

www.aslancimento.com.tr

BİST Kodu

ASLAN

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Türkiye’nin ilk çimento fabrikası olan Aslan Çimento, 20 Aralık 1910 tarihinde Memalik-i Osmaniye’de Sun’i Çimento ve
Hidrolik Kireç İmalına Mahsus Arslan Osmanlı Anonim Şirketi adıyla kurulmuştur. Şirket’in hisse senetleri 1986 yılında
borsada işlem görmeye başlamıştır.
OYAK 2009 yılı Aralık ayında Fransız Lafarge Grubuna ait olan Aslan Çimento hisselerini satın almıştır. Hisse devri
ile birlikte Lafarge Marmara Grubuna ait 5 şirket (Aslan Çimento, Aslan Beton, Marmara Madencilik, Birtaş ve Assan)
bünyesinde bulunan; 1 entegre çimento fabrikası, 9 hazır beton tesisi ve 3 agrega ocağı ile birlikte OYAK Grubu’na
katılmıştır. Ayrıca, Şirket’in ihracat ve ithalat işlemleri için kullanmakta olduğu bir iskelesi de bulunmaktadır.
Aslan Çimento’nun Marmara Madencilik dışındaki diğer iştirakleri ile birleşme işlemleri 2013 yılı Aralık ayında
gerçekleştirilmiştir.
2014 yılı rakamlarına göre hazırlanan ve 2015 yılı Haziran ayında kamuoyuna açıklanan İSO 500 sıralamasında Aslan
Çimento üretimden satış kriterlerine göre 447’nci sırada yer almıştır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1963

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 1998
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Kağıt, kağıt torba üretimi
ve satışı

İnternet Adresi

www.oyka.com.tr

OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (OYKA), 1963 yılında Adana Kağıt Torba Sanayii Türk A.Ş. adıyla Türkiye
Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.’nin ve 10 adet çimento fabrikasının iştirakiyle kağıt torba üretmek ve satmak üzere
kurulmuştur. Şirket ortaklık yapısında yıllar itibarıyla değişiklikler yaşanmış olup son durumda ortaklık yapısı %51 OYAK
Çimento, %49 Adana Çimento şeklindedir.
OYKA, Türkiye’de selüloz ve selülozdan kraft kağıt üretimini entegre olarak yapan tek firmadır. Çimento, kireç, alçı,
kimya, madencilik, yapı ürünleri, gıda gibi sektörlere iç pazar için üretim yaparken, çeşitli ülkelere torba ve kraft kağıt
ihraç etmektedir.
OYKA, Zonguldak/Çaycuma’da kağıt ve torba üretimi tesisinden oluşan 2 ayrı fabrikada hizmet vermektedir. Şirket’in
toplam torba üretim kapasitesi 220 milyon adet/yıl kağıt üretim kapasitesi ise 100 bin ton/yıldır.
Şirket 2015 yılı Temmuz ayında açıklanan İSO ikinci 500 listesin üretimden satışlar kriterine göre 43’üncü sırada yer
almıştır.
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Kuruluş Tarihi

2006

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2006
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu düzenlemeleri ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde faaliyet gösteren
şirketler de dahil olmak üzere,
sermaye şirketleri kurmak ve/
veya kurulmuş olan sermaye
şirketlerine iştirak etmek.

OYAK BİRLEŞİK ENERJİ A.Ş.
OYAK Grubu enerji şirketlerinin tek bir çatı altında toplanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, kuruluşunda BİRÇİM
Çimento ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş. olan Şirket unvanı, 04 Eylül 2012 tarihinde OYAK Birleşik Enerji A.Ş. (BİREN)
olarak değiştirilmiştir.
Şirket’in, enerji sektöründe yer alan İSKEN, AYAS Enerji ve OYAK Enerji adında iştirakleri bulunmaktadır.

OYAK 2015 Faaliyet Raporu

OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1998

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2004
OYAK Grubunun Payı

%49.00

Faaliyet Konusu

Enerji

İnternet Adresi

www.isken.com.tr

İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM ve TİC. A.Ş.
İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. (İSKEN), elektrik enerjisi üretimi ve satışı amacıyla 1998 yılında kurulmuştur.
İSKEN, Türkiye’de kurulan ithal kömüre dayalı ilk termik santraldir.
Yap-işlet modeli çerçevesinde Kasım 2003 tarihinde, İskenderun, Sugözü Mevkiinde işletmeye alınan santral, her biri
660 MW büyüklüğünde iki üniteden oluşmaktadır ve bu özelliğiyle Türkiye’nin en büyük termik santrallerinden biridir.
OYAK, Nisan 2004 tarihinde Evonik 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. Santralin 2015 yılındaki net elektrik üretimi Türkiye’nin toplam
elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %3.5’ini karşılamıştır.
OYAK Grubu enerji sektörü iştiraklerinin tek bir çatı altında toplanması çalışmaları kapsamında, Şirket’in OYAK’a ait
hisseleri 2012 yıl sonu itibarıyla OYAK Birleşik Enerji’ye devredilmiştir.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2002

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2009
OYAK Grubunun Payı

%50.00

Faaliyet Konusu

Enerji

AYAS ENERJİ ÜRETİM ve TİCARET A.Ş.
AYAS Enerji, Adana-Yumurtalık bölgesinde İSKEN’in hemen yanında, çevreye duyarlı, yüksek kaliteli ithal kömür ile
çalışacak bir termik santral yatırımını gerçekleştirmek amacıyla 2002 yılında kurulmuştur. Kurulacak olan termik
santralin 625 MW güce sahip olması ve yılda yaklaşık 4.5 milyar kWh elektrik üretmesi planlanmıştır.
OYAK Grubu enerji sektörü iştiraklerinin tek bir çatı altında toplanması çalışmaları kapsamında, Şirket’in OYAK’a ait
hisseleri 2012 yıl sonu itibarıyla OYAK Birleşik Enerji’ye devredilmiştir.
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OYAK Grup Şirketleri

OYAK ELEKTRİK ENERJİSİ
TOPTAN SATIŞ A.Ş.

Kuruluş Tarihi

2002

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2002
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Toptan veya serbest tüketicilere
elektrik enerjisi satışı

OYAK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.
OYAK Enerji San. ve Tic. A.Ş., enerji sektöründe oluşabilecek yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla 2002
yılında kurulmuştur. 2009 yılında Şirketin unvanı OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Şirket, 11 Kasım 2009 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Toptan Satış Lisansı almıştır. Söz konusu
lisans EPDK Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile 02 Kasım 2013 tarihinde Tedarik Lisansı’na
dönüştürülmüştür.
OYAK Grubu enerji sektörü şirketlerinin tek bir çatı altında toplanması çalışmaları kapsamında, Şirket’in OYAK’a ait
hisseleri 2012 yıl sonu itibarıyla OYAK Birleşik Enerji’ye devredilmiştir.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1956

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 1963
OYAK Grubunun Payı

%53.81

Faaliyet Konusu

Bitki ve Hayvan Sağlığı İlaçları

İnternet Adresi

www.hektas.com.tr

BİST Kodu

HEKTS

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
HEKTAŞ, tıbbi ilaç üretimi ve pazarlaması amacıyla 1956 yılında kurulmuştur. Şirket, 1962 yılında bugünkü faaliyet
konusunu oluşturan bitki koruma ve hayvan sağlığı ilaçları üretim ve pazarlamasına yönelmiştir. Kuruluşundan bu yana
kesintisiz olarak tarım ilacı üreten HEKTAŞ, Türkiye tarım ilaçları sektörünün en köklü firmalarından biridir. OYAK,
Şirket’e 1963 yılında iştirak etmiş ve 1981 yılında da en büyük ortak durumuna gelmiştir. 1986 yılından itibaren
hisseleri borsada işlem gören HEKTAŞ, 2005 yılında ürün portföyünü genişleterek, veteriner ilaçlarının üretim ve
satışına da başlamıştır.
HEKTAŞ, dünya tarım ilaçları sektörünün en büyük firmaları arasında yer alan uluslararası firmaların Türkiye
distribütörüdür. Şirket, aynı zamanda, 250’den fazla bitki koruma ürünü ve bitki besleme ile 30’a yakın hayvan sağlığı
ilacı ve yem katkı maddesi üreticisi olarak faaliyetini sürdürmektedir. Şirket 2014 sonuçları baz alınarak Temmuz
2015’te açıklanan İSO İkinci 500 sıralamasında 315’inci sırada yer almıştır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1976

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2012
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Kimya

İnternet Adresi

www.akdenizkimya.com.tr

AKDENİZ KİMYA SAN. ve TİCARET A.Ş.
Akdeniz Kimya San. ve Tic. 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, 19 Aralık 2012 tarihinde Akdeniz Kimya’nın
hisselerinin tamamını satın almış ve Şirket OYAK Grubuna katılmıştır.
Şirket’in 2013 yılı sonu itibarıyla hisselerinin tümünü satın aldığı Lüksemburg merkezli Atterbury S.A. unvanlı bir iştiraki
ile Almanya ve Rusya’da iştirakleri bulunmaktadır.
Bugün dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan Akdeniz Kimya, yıllık 130 bin ton nihai ürün üretim kapasitesine
sahiptir. Şirket, kalsiyum/çinko ve kurşun bazlı stabilizatör hammaddelerinin %100’ünü kendi bünyesinde üreten tek
kuruluştur. 90’ın üzerinde ülkeye ihracat yapan Şirket 2014 yılı rakamlarına göre hazırlanan ve 2015 yılında açıklanan
ISO 500 sıralamasında 227’nci sırada yer almıştır.
Kuruluş Tarihi
AKDENİZ KİMYASAL ÜRÜNLER
PAZARLAMA İÇ ve DIŞ TİC. A.Ş.

2001

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2012
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Akdeniz Kimya tarafından
üretilen mamullerin ihracatı

İnternet Adresi

www.akdenizkimya.com.tr

AKDENİZ KİMYASAL ÜRÜNLER PAZARLAMA İÇ ve DIŞ TİC. A.Ş.
Şirket, Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin ihracat faaliyetlerini yürütmek üzere 2001 yılında kurulmuştur. Akdeniz
Kimya’nın hisse devri ile aynı dönemde, Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. de, OYAK Grubu
Şirketleri arasına katılmıştır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2008

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2013
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Çeşitli sektörlerde faaliyet
gösteren şirketlere iştirak etmek

ATTERBURY S.A.
Atterbury S.A. 2008 yılında Lüksemburg’da kurulmuş özel amaçlı bir şirkettir. Chemson AG hisselerini elinde bulunduran
Şirket, 14 Temmuz 2015 tarihinde imzaladığı hisse alım sözleşmesi ile özellikli alümina sektöründe dünya lideri olan
Almatis Grup hisselerinin de tamamını devralmıştır. Ayrıca, 2015 yılı Ekim ayı içerisinde ABD merkezli MicroMedicine
Inc. Şirketi’nin çoğunluk hisseleri Atterbury S.A. tarafından alınarak OYAK Grubu’nun tıbbi teknolojiler alanındaki ilk
yatırımı gerçekleştirilmiştir.

OYAK 2015 Faaliyet Raporu

OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2004

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2015
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Özellikli Alümina

İnternet Adresi

www.almatis.com

ALMATIS
Temmuz 2015’te imzalanan hisse alım sözleşmesi ile özellikli alümina sektöründe dünya lideri olan ALMATIS Grup
hisselerinin tamamı Atterbury S.A. tarafından devralınmıştır. Ürünleri temel olarak refraktör üretimi, seramik ve cilalama
sektörlerinde kullanılmakta olan Almatis’in ABD’de 4 fabrika ve 1 rafinerisi, Almanya, Hollanda, Japonya, Çin ve Hindistan’da
birer fabrikası ile Brezilya, ABD, Almanya, Hindistan, Japonya ve Çin’de satış ofisleri bulunmaktadır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1986

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2013
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Kimya

İnternet Adresi

www.chemson.com

CHEMSON POLYMER-ADDITIVE AG
2013 yılı Kasım ayında Atterbury S.A. hisselerinin Akdeniz Kimya tarafından satın alınması ile Chemson AG ve iştirakleri
OYAK Grubu bünyesine katılmıştır.
Chemson AG, PVC bazlı pencere ve yapı profilleri, enjeksiyon ürünleri, kablo izolasyon ve yumuşak yüzey kaplamalarına
renk, esneklik, dayanıklılık gibi özellikler veren katkı maddeleri üretmekte olup alanında pazar liderlerinden biri
durumundadır.
Chemson Grubunun yıllık 170 bin tondan fazla üretim kapasitesi bulunmakta olup Chemson AG, gelişen talep ve yeni
düzenlemeler çerçevesinde kapasitesini kurşun bazlı üretimden kalsiyum-çinko bazlı üretime kaydırarak yatırımlarını
sürdürmüştür.
Chemson AG’nin, Avusturya’daki tesislerine ek olarak İngiltere, ABD, Brezilya, Çin ve Avustralya’da üretim tesisi,
Almanya ve Hollanda’da satış ofisi olarak faaliyet gösteren iştirakleri bulunmaktadır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2015

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2015
OYAK Grubunun Payı

%55

Faaliyet Konusu

Tıbbi teknolojiler

İnternet Adresi

www.micro-medicine.com

MICRO MEDICINE
OYAK Grubu, 2015 yılında merkezi ABD’de bulunan ve tıbbi teknolojiler alanında çalışmalar yapan MicroMedicine Inc.
Şirket’inin çoğunluk hisselerini alarak bu alandaki ilk yatırımını gerçekleştirmiştir.
MicroMedicine; tanı, tedavi ve klinik araştırmalar alanlarında uygulanmak üzere kan ayrıştırma teknolojileri geliştirme ve
ticari kullanıma hazır hale getirme konularında çalışmalar yapmaktadır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1968

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 1968
OYAK Grubunun Payı

%51.00

Faaliyet Konusu

Renault ve Dacia marka binek
otomobillerin satışı ve satış
sonrası hizmetleri

İnternet Adresi

www.renault.com.tr

MAİS MOTORLU ARAÇLAR İMAL ve SATIŞ A.Ş.
MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (MAİS), 1968 yılında %100 OYAK Grubu iştiraki olarak kurulmuş, 1993 yılında
Renault Grubu MAİS’e %20 oranında iştirak etmiştir. 1997 yılında iki hissedar arasında yapılan anlaşma ve hisse
değişimleri sonucunda hisse yapısı %51 OYAK ve %49 Renault şeklinde olmuştur.
2007 yılında OYAK ve Renault arasında varılan anlaşma çerçevesinde, Dacia marka otomobillerin Türkiye genel
distribütörü olan DOSSD firması da MAİS bünyesine katılmıştır.
MAİS, Renault ve Dacia markalı otomobillerin Türkiye genel distribütörüdür. Şirket’in faaliyet alanları; Renault ve
Dacia markalı otomobillerin satışını gerçekleştirmek, satış sonrası hizmetlerini vermek, bakım ve onarım istasyonları
kurmaktır. Renault ve Dacia markalı otomobillerin ithalatını da gerçekleştiren MAİS, bunlarla ilgili her türlü yedek parça
ve servis güvencesini, 4 şubesi ve yurt çapında faaliyet gösteren şebekesi aracılığı ile sağlamaktadır.
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) düzenlediği 2015 yılı Satış&İletişim ödüllerinde Renault, Yılın Gazete
uygulaması Renault Clio ödüle layık görülmüştür.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1978

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 1978
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Lojistik hizmet; yurt içi ve
yurt dışı kara, hava, deniz ve
demiryolu taşımacılığı

İnternet Adresi

www.omsan.com.tr

OMSAN LOJİSTİK A.Ş.
OMSAN Lojistik A.Ş. (OMSAN), 1978 yılında otomotiv yan sanayinde faaliyet göstermek üzere bir OYAK iştiraki olarak
kurulmuş, ilerleyen yıllarda faaliyet alanını değiştirerek lojistik sektöründe uzmanlaşmıştır.
1982 yılında şirket faaliyetleri, yapılan ana sözleşme değişikliği ile yurt içi ve uluslararası taşımacılık alanlarına
yöneltilmiştir. OMSAN Uluslararası Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. olan şirket unvanı, 2001 yılında OMSAN Lojistik A.Ş. olarak
değiştirilmiştir.
OMSAN, kara, deniz, demiryolu ve hava kombine taşımaları gerçekleştirebilen, ülkemizin önde gelen, saygın taşımacılık
ve lojistik şirketlerinden birisidir. World Cargo Alliance (WCA) üyesi olan OMSAN’ın yurt dışı taşımalarının yüksek
standartlarda, etkili ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren 5 adet iştiraki ve
1 adet irtibat bürosu bulunmaktadır.
Ayrıca OMSAN, 2008 yılı Mayıs ayında havacılık ve havacılık ile ilgili işler konusunda faaliyet göstermek üzere OMSAN
Havacılık A.Ş.’yi ve 2008 yılı Temmuz ayında da denizcilik ve denizcilik ile ilgili işler konusunda faaliyet göstermek üzere
OMSAN Denizcilik A.Ş.’yi kurmuştur.
OMSAN, 2015 yılında yayınlanan Fortune Türkiye 500 Listesinde 257. sırada yer almaktadır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2008

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2008
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Havacılık ve havacılık
ile ilgili işler

İnternet Adresi

www.omsan.com/havacilik

OMSAN HAVACILIK A.Ş.
OMSAN iştiraki olarak 2008 yılında kurulan OMSAN Havacılık, müşterilerine Sikorsky S 76C serisi helikopteri ile Avrupa
standartlarında hava taksi hizmeti sunmaktadır. İki saatin üzerinde kesintisiz uçabilen Sikorsky helikopteri, belirli
noktalarda yakıt ikmali yaparak yurt dışı ve tüm Türkiye’ye uçuşları güvenle gerçekleştirmektedir. Türk sivil havacılık
sektörüne deneyimli uçuş ekibi ile yeni bir güç katan OMSAN Havacılık; üstün güven, güç, hız ve VIP standartlarında
konfor imkanlarıyla müşterilerine ayrıcalıklı hizmet vermektedir. Bu hizmet kapsamında, iş dünyasına zaman ve esneklik
kazandıran kurumsal taşımacılığın yanı sıra özel turlar ve çevre gezileri de düzenlemektedir. OMSAN Havacılık 2012
yılında, öğretmen pilotları ile Sikorsky tip intibak eğitimini Türkiye’de verebilen ilk ve tek firma olmaya hak kazanmış ve
Türk havacılık sektörüne sağladığı katkılarından ötürü 2012 ve 2014 yıllarında Sikorsky tarafından Başarı Ödülü ile
ödüllendirilmiştir.
OMSAN Havacılık, ekibinde yer alan pilot ve teknisyenler, yurt içi ve dışı eğitimlerini başarıyla tamamlamış, sivil havacılık
alanında deneyimli, seçkin havacılardan oluşmaktadır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2008

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2008
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Denizcilik ve denizcilik
ile ilgili işler

İnternet Adresi

www.omsan.com/denizcilik

OMSAN DENİZCİLİK A.Ş.
Bir OMSAN iştiraki olan OMSAN Denizcilik, 2008 yılında denizcilik ve denizcilik ile ilgili konularda faaliyet göstermek
üzere kurulmuştur.
OMSAN Denizcilik, kurulduğu dönemde öncelikle OYAK Grup Şirketlerinin deniz taşımacılığı ihtiyaçlarını karşılamak
üzere gemi kiralama yoluyla hizmet sunmuştur. Şirket, başta Erdemir ve İsdemir olmak üzere, OYAK Grubunun deniz
yolu taşıma potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmalarını takiben 2010 yılında kuru yük gemisi Fortune Express’i
satın almış ve hizmetlerinde bu gemiyi de kullanmaya başlamıştır.
Ayrıca, Şirket tarafından çimento taşımalarına yönelik, hizmet vermek amacıyla 2013 yılında “MV UNYE CEM 1” adlı
gemi satın alınarak hizmete sunulmuştur.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2000

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2000
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Fiziki ve Elektronik Güvenlik
Sistemleri Hizmetleri

İnternet Adresi

www.oyaksgs.com.tr

OYAK SAVUNMA ve GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.
OYAK Güvenlik A.Ş. adıyla 2000 yılında kurulan Şirket’in unvanı, 2002 yılında OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri
A.Ş. (OYAK SGS) şeklinde değiştirilmiş ve Şirket’e 2495 sayılı özel güvenlik yasası çerçevesinde hizmet sunma imkânı
sağlanmıştır.
OYAK SGS, müşterilerine fiziki ve elektronik güvenlik konularında hizmet vermektedir. İçişleri Bakanlığı’ndan özel
güvenlik personeline eğitim verebilmek için faaliyet izin belgesi alan OYAK SGS, Ocak 2005’ten bu yana eğitim
faaliyetlerine de devam etmektedir.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1982

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 1982
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Her türlü yapının proje,
inşaat ve montaj işleri

İnternet Adresi

www.oyakinsaat.com.tr

OYAK İNŞAAT A.Ş.
OYAK İnşaat A.Ş., OYAK’ın konut alanındaki sosyal hizmet faaliyetleri çerçevesinde, esas olarak OYAK üyelerine ucuz ve
belirli nitelikte konutlar üretmek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur. Konut, hastane, sanayi yapıları, turizm tesisleri,
askeri tesisler gibi her türlü yapının proje, inşaat ve montaj işlerini taahhüt etmekte olan Şirket, klasik inşaat sistemlerinin
yanında; prefabrike, tünel kalıp, çelik konstrüksiyon gibi çağdaş yapı teknikleri uygulayabilecek organizasyon ve
kapasiteye sahiptir.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1998

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 1998
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Hijyen Hizmetleri,
Teknik Hizmetler, TurizmOrganizasyon Hizmetleri ve
Teknolojik Hizmetler

İnternet Adresi

www.oyakpazarlama.com.tr

OYAK PAZARLAMA HİZMET ve TURİZM A.Ş.
1998 yılına kadar OYAK bünyesinde hizmet sunan Ordu Pazarları, 1998 yılında OYPA adı altında bir anonim şirket
statüsüne dönüştürülmüştür. Şirket’in büyük mağazacılık alanındaki faaliyetlerine 2002 yılında son verilmiş, 2004 yılı
Eylül ayından itibaren mevzuattaki değişiklik nedeniyle o döneme kadar OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
tarafından yürütülen hijyen faaliyetleri OYAK Pazarlama bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır. OYAK Pazarlama’nın
faaliyet alanına, yine 2004 yılı sonunda gerçekleşen OYAK Turizm ile birleşme neticesinde turizm, organizasyon ve bilet
satış faaliyetleri de eklenmiştir.
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri A.Ş.’nin (OYTEK) OYAK Grubuna yönelik hizmet vermek üzere OYAK Pazarlama
içerisinde bir birim olarak yapılandırılması kararı çerçevesinde bu iki Şirket 2014 yılı Nisan ayında OYAK Pazarlama
çatısı altında birleştirilmiştir.
OYAK Pazarlama halen, hijyen, turizm, bahçe bakım, teknik hizmetler ve bilgi teknolojileri alanlarında faaliyetlerini
sürdürmektedir.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2011

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2011
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Yatırım fırsatlarının
değerlendirilmesi

OYAK GİRİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.
OYAK Girişim, OYAK Grubu yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, yeni yatırım fırsatlarının ve Grup Şirketleri
tarafından gerçekleştirilecek yatırımların değerlendirilmesi amacıyla, %100 OYAK şirketi olarak 2011 yılında
kurulmuştur.
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OYAK Grup Şirketleri

ORF KİRALAMA PAZARLAMA VE
PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI A.Ş.

Kuruluş Tarihi

2009

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2013
OYAK Grubunun Payı

%50.00

Faaliyet Konusu

Renault Filo Kiralama markası
ile kurumsal firmaların araç
kiralama işlemlerine aracılık
etmek, elektrikli araçların
pillerinin kiralanması vb.’dir.

ORF KİRALAMA PAZARLAMA ve PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI A.Ş.
2009 yılında RCI Banque tarafından kurulan RCI Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin %50 oranındaki
hissesi 21 Haziran 2013 tarihi itibarıyla OYAK tarafından satın alınmış olup söz konusu hisse devri 16 Temmuz 2013
tarihinde tescil edilmiştir.
22 Ocak 2014 tarihinde Şirket’in unvanı ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Şirket’in faaliyet konuları;

•
•

Renault Filo Kiralama markası ile kurumsal firmaların araç kiralama işlemlerine aracılık etmek,
Elektrikli araçların pillerinin kiralanması, Maxxi Bakım markası ile Renault ve Dacia markalı araçlara bakım paketi
satışıdır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1958

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 1996
OYAK Grubunun Payı

%100.00

Faaliyet Konusu

Bankacılık

İnternet Adresi

www.oyakankerbank.de

OYAK ANKER BANK GmbH
OYAK Grup Şirketleri’nden Türk Boston Bank (sonraki unvanıyla OYAK Bank) tarafından, 1995 yılında, bankacılık
faaliyetlerinin uluslararası alanda geliştirilmesi stratejisi kapsamında AB Anker Bank satın alınmıştır. 2004 yılı Ağustos
ayında OYAK tarafından hisselerinin tamamı OYAK Bank’tan satın alınan OYAK Anker Bank, bu tarihten itibaren OYAK’ın
doğrudan iştiraki olmuştur.
Alman Bankalar Birliği üyesi olan OYAK Anker Bank, kurumsal ve bireysel bankacılık alanlarında hizmet sunmaktadır.
Banka, Alman ve uluslararası müşterilerine, Almanya’daki bir şubesi ve internet bankacılığı uygulamaları aracılığı ile
hizmet vermektedir. Alman Bankalar Birliğine bağlı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Kredibilite Derecelendirme
Şirketi tarafından, Banka’nın derecelendirmesi BBB- “yatırım yapılabilir” seviyesinde teyit edilmiştir. OYAK Anker
Bank, yazılı ve görsel basındaki ekonomi programlarını karşılaştırmalı bilgilerle besleyen FMH adlı kuruluş ve Ntv haber
kanalı tarafından 2015 yılında 40 banka arasında “2,500 – 3,000 Euro tutarındaki mini krediler” alanında en iyi banka
seçilmiştir.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

1982

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 1982
OYAK Grubunun Payı

%99.44

Faaliyet Konusu

Sermaye piyasalarında
aracılık işlemleri

İnternet Adresi

www.oyakyatirim.com.tr

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OYAK Menkul Değerler A.Ş., 1982 yılında kurulmuş ve 1984 yılında Borsa Bankerlik Belgesi alarak faaliyete geçmiştir.
2001 yılında Şirket, menkul kıymetler pazarında yerini güçlendirmek ve ulaşılan pazar payını artırmak amacı ile Yaşar
Yatırım’ı bünyesine katmıştır. 2002 yılında OYAK Bank ve OYAK Menkul Değerler’in iştiraki olan OB Menkul Değerler,
tasarruf sağlanması ve işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması amacıyla Şirket’in bünyesine dahil edilmiş; Şirket’in
unvanı OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
OYAK Yatırım, Türkiye’nin 11 iline yayılmış 13 şubesiyle, sayıları 30 bin civarında olan bireysel - kurumsal, ulusal uluslararası müşterilerine sermaye piyasası araçlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık ve yatırım
danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.
OYAK Yatırım, SPK tarafından verilen tüm lisanslara sahip olup, Aralık 2014 itibarıyla SPK tarafından “Geniş Yetkili Aracı
Kurum” olarak yetkilendirilmiş, sektörün öncü kuruluşlarından biridir.
OYAK Yatırım’ın OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. adında iki iştiraki bulunmaktadır.
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OYAK Grup Şirketleri

Kuruluş Tarihi

2011

OYAK Grubunun İştirak Tarihi 2011
OYAK Grubunun Payı

%50.00

Faaliyet Konusu

Renault ve Dacia marka
otomobillerin satışlarının
finansmanı

ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
ORFİN Finansman A.Ş. (ORFİN), OYAK-RCI Banque S.A. eşit ortaklığı ile Renault ve Dacia marka otomobillerin, öncelikle
tüketici finansmanı imkanları değerlendirilerek, otomobil satış koşullarını kolaylaştırmak amacıyla faaliyet göstermek
üzere 2011 yılı Kasım ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun izni ile kurulmuş ve 2012 yılında
faaliyetlerine başlamış olup kuruluş amacı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
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1 Ocak-31 Aralık 2015 Hesap Dönemine Ait
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Finansal Tablolar

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) - VARLIKLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
31 Aralık 2015

(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
31 Aralık 2014

Nakit ve Nakit Benzerleri

6,658,848

7,010,176

Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar

3,434,755

4,441,619

Ticari Alacaklar

4,102,604

3,675,917

146,095

99,665

Varlıklar
Dönen Varlıklar

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

3,956,509

3,576,252

Verilen Krediler

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

571,729

624,330

Diğer Alacaklar

99,023

53,946

521

23,772

98,502

30,174

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Finansal Araçlar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar
Toplam Dönen Varlıklar

44,445

90,146

4,658,394

4,129,917

103,787

81,967

16,811

28,582

155,174

132,524

717

14,998

19,846,287

20,284,122

483,256

475,625

-

13,133

Duran Varlıklar
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

-

13,133

48,306

52,969

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

30,082

26,772

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

18,224

26,197

Diğer Alacaklar

Türev Finansal Araçlar
Verilen Krediler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

42,564

55,684

1,922,664

1,659,408

1,645,460

1,390,034

19,019,615

15,091,189

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

3,369,763

3,212,783

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

4,920,954

2,632,095

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

2,556,546

1,489,022

Şerefiye

Maddi Duran Varlıklar

2,364,408

1,143,073

Peşin Ödenmiş Giderler

75,545

57,106

Ertelenmiş Vergi Varlığı

218,124

181,839

10,659

4,531

Toplam Duran Varlıklar

31,756,910

24,826,396

Toplam Varlıklar

51,603,197

45,110,518

Diğer Duran Varlıklar
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ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) YÜKÜMLÜLÜKLER VE NET POZİSYON
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
31 Aralık 2015

(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
31 Aralık 2014

2,391,693
2,131,604
33,118
1,579,348
19,437
1,559,911
152,725
152,725
1,367,361
45,139
189,482
831,574
5,079
826,495
302,180
197,483
78,678
916
77,762

3,763,358
1,652,450
207,256
1,358,153
17,752
1,340,401
157,230
157,230
1,171,506
16,537
255,784
577,432
577,432
160,943
127,295
59,198
985
58,213

9,300,385

9,507,142

5,861,849
13,407
1,174
1,174
136
136
425,140
32,396
2,837
2,226,906
1,022,468
865,763
156,705
440

4,537,279
502
1,855
1,855
16,092
16,092
319,014
27,155
448
1,497,667
854,812
729,712
125,100
804

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler

9,586,753

7,255,628

Net Pozisyon
Üye Rezervleri
Diğer Net Pozisyon Kalemleri

19,113,008
3,330,875

16,802,673
2,948,217

Ana Ortaklık Üyelerine Ait Net Pozisyon

22,443,883

19,750,890

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

10,272,176

8,596,858

Toplam Net Pozisyon

32,716,059

28,347,748

Toplam Yükümlülükler ve Net Pozisyon

51,603,197

45,110,518

Yükümlülükler ve Toplam Net Pozisyon
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Mevduatlar
Türev Finansal Araçlar
Ertelenmiş Gelir
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Diğer Karşılıklar
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Mevduatlar
Türev Finansal Araçlar
Ertelenmiş Gelir
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Diğer Karşılıklar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
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ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

(Bağımsız Denetimden Geçmiş) (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
1 Ocak - 31 Aralık 2015
1 Ocak - 31 Aralık 2014

Hasılat

23,526,433

21,085,868

(18,681,029)

(16,021,982)

4,845,404

5,063,886

Genel Yönetim Giderleri (-)

(810,314)

(638,941)

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)

(452,520)

(396,066)

(24,658)

(17,603)

Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kâr

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Esas Faaliyet Kârı

525,774

463,449

(420,232)

(214,292)

3,663,454

4,260,433

206,004

158,537

64,893

80,735

(75,290)

(60,934)

3,859,061

4,438,771

352,516

368,635

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kâr / (Zarar)'ındaki Paylar
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Kârı
Finansman Gelirleri

(863,207)

(671,886)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr

Finansman Giderleri (-)

3,348,370

4,135,520

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)

(334,687)

(442,839)

(615,482)

(420,589)

280,795

(22,250)

3,013,683

3,692,681

-

(30,276)

3,013,683

3,662,405

2,321,314

2,691,307

692,369

971,098

3,013,683

3,662,405

Dönem Vergi (Gideri)
Ertelenmiş Vergi (Gideri)
Sürdürülen Faaliyetler Net Dönem Kârı
Durdurulan Faaliyetler Net Dönem (Zararı)
Diğer Kapsamlı Gelir Öncesi Net Dönem Kârı
Diğer Kapsamlı Gelir Öncesi Net Dönem Kârının Dağılımı:
Ana Ortaklık Üyelerine Ait Paylar
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
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ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

(Bağımsız
Denetimden Geçmiş)
1 Ocak - 31 Aralık 2015

(Bağımsız
Denetimden Geçmiş)
1 Ocak - 31 Aralık 2014

3,013,683

3,662,405

106,896

45,513

28,989

(109,233)

3,895

(7,458)

(9,131)

20,263

Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim

2,983,056

834,352

Fonksiyonel Para Birimi TL Dışında Olan Bağlı Ortaklıklara
İlişkin Yatırım Riskinden Korunma (Kayıpları)

(299,250)

-

(6,997)

33,344

(14,260)

21,650

3,726

(6,824)

2,796,924

831,607

Ana Ortaklık Üyelerine Ait Paylar

1,009,561

256,910

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

1,787,363

574,697

5,810,607

4,494,012

Ana Ortaklık Üyelerine Ait Paylar

3,330,875

2,948,217

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

2,479,732

1,545,795

Net Dönem Kârı
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider):
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)
Özkaynak Yöntemi ile Değ. Yat. Diğer Kapsamlı
Gelirinden Kâr / Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı
Gelir / (Gider)'deki Değişimin Vergi Etkisi
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme
ve / veya Sınıflandırma Kazançları / (Kayıpları)
Finansal Riskten Korunma Kazançları / (Kayıpları)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı
Gelir / (Gider)deki Değişimin Vergi Etkisi
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider), Vergi Sonrası
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)'in Dağılımı:

Toplam Kapsamlı Gelir
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
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ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1. GRUBUN YAPISI VE FAALİYET ALANI
Ordu Yardımlaşma Kurumu (“OYAK” veya “Kurum” ve bağlı ortaklıkları ile birlikte, “Grup”) 9 Ocak 1961 tarihli 10702 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 205 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. Kurum’un merkezi Ankara’dadır. Kuruluş yasasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, “Emekli
Maaşı Sistemi”ne katılanlar ile isteğe bağlı olarak Kurum’da ve Kurum’un %50’den fazla iştirak ettiği şirketlerde çalışanlar daimi üye; yedek
subaylar ise geçici üye olarak belirlenmiştir. Kurum daimi üyelere; emeklilik, ölüm, maluliyet yardımı ve “Emekli Maaşı Sistemi”ne katılım
hakkı, geçici üyelere ise aidat kesildiği müddetçe ölüm ve maluliyet yardımı sağlamaktadır. Üyelikte 29 yılını dolduran üyeler, rezervlerinin
%80’ine kadar tutarı borçlanabilmektedirler. Kanun’da OYAK üyeleri arasında sadece daimi üye ve geçici üye ayrımı yapılmış olup, bu ayrım,
kesilecek aidatın oranını ve üyelere yapılacak ödeme çeşitlerini belirlemektedir.
OYAK üye aidatları, 205 sayılı Kanun’un 17. maddesinde tanımlanan üyelerin, ilgili Kanunun 18. maddesi çerçevesinde hesaplanan matrahlar
üzerinden daimi üyeler için %10, geçici üyeler için %5 oranında yapılan kesintilerden oluşmaktadır. Bu şekilde kesilen aidatlar karşılığında
Kurum; (1) daimi üyelere; emeklilik, ölüm, maluliyet yardımı ve “Emekli Maaşı Sistemi”ne katılım hakkı ile katılan daimi üyelere emekli maaşı
ve ölüm yardımı, (2) geçici üyelere ise aidat kesildiği müddetçe ölüm ve maluliyet yardımı sağlamaktadır.
Sistemin uzun vadede verimliliği düşünülerek, 3 ile 10 yıl arasında aidat ödeyen ve sistemden ayrılma durumunda kalanlar yalnızca birikmiş
aidatlarını alabilmektedirler. Üyelik süresi 3 yıldan daha az olanların üyelikten ayrılmaları halinde hiçbir ödeme yapılmamaktadır.
Vefat eden üyeler ile maluliyet durumu Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (T.S.K.) görev yapmasına mani olan ve maluliyet yardımı almaya hak
kazanan üyeler, üyelik süresi 10 yılın altında olsa da emeklilik yardımına hak kazanmaktadırlar.
On yılı tamamladıktan sonra hizmetten ayrılmak isteyen üyeler; üyelikleri süresince birikmiş olan tasarruf primlerini ve tasarruf primleri
üzerinden hesaplanan yıllık %5 teknik faizi emeklilik yardımı olarak, elde edilen ilave karlardan paylarına isabet eden kısmı ise ek yardım
ve kar payı olarak alırlar. Muvazzaf daimi üyelere yapılacak emeklilik yardımı hesabında sadece üyelerin yatırdığı fiili aidat tutarları ve bu
aidatların sistemde kaldığı süre esas alınmakta, üyeler arasında; kuvvet, rütbe ve sınıf ayrımı yapılmamaktadır.
Emeklilik yardımı almaya hak kazanan üyeler, ya emeklilik yardımı, ek yardım ve kar paylarını tek seferde alıp sistemden ayrılabilir ya da
tercih ettikleri katılım payları doğrultusunda Emekli Maaşı Sistemi’ne bırakarak OYAK üyeliklerini devam ettirebilirler. 205 Sayılı Kanun ile
üyelerin tercih edebilecekleri katılım oranları 1/4, 2/4, 3/4 ve 4/4 olarak tanımlanmıştır. Emekli Maaşı Sistemi’ndeki üyeler için yapılan
emekli maaşı hesabı üyenin Sistem’deki rezervine ve nema oranına bağlı olup, maaş hesabında kuvvet, rütbe ve sınıf ayrımı yapılmamaktadır.
Ayrıca, tüm daimi üyelerin emeklilik yardımı veya emekli maaşı hesaplarında, hiçbir ayrım yapılmadan aynı nema oranı kullanılmaktadır.
OYAK; demir ve çelik, çimento ve beton, otomotiv ve lojistik, kimya, finansal hizmetler, enerji ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren 88 tane
doğrudan ve dolaylı iştirak, müşterek yönetime tabi ortaklık ve bağlı ortaklığın sahibi olup bu anlamda bir yatırım holding kuruluşu niteliği
taşımaktadır.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla OYAK Grubu’nun yılsonu personel sayıları toplamı 29,494’tür (31 Aralık 2014: 27,685). Grup ve Gruba
bağlı iştiraklerin 2015 yılında ödediği toplam vergi tutarı 4,608,129 Bin TL (2014: 3,676,648 Bin TL); kurumlar vergisi tutarı 635,498
Bin TL dir (2014: 367,479 Bin TL).
Grup Şirketleri hiçbir vergisel ayrıcalığa tabi olmadan, benzer şirketlerde olduğu gibi faaliyette bulundukları ülkelerin vergi mevzuatının
öngördüğü her türlü vergileri eksiksiz ve zamanında ödemektedir. OYAK Grup Şirketlerinin, vergisel hususlar dışında ticari ve sınai faaliyetleri
ile ilgili de hiçbir ayrıcalıkları yoktur. OYAK Grup Şirketi olmaları onlara vergisel ve ticari alanda herhangi bir farklılık sağlamamaktadır.
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1. GRUBUN YAPISI VE FAALİYET ALANI (devam ediyor)
Bağlı Ortaklıklar
Etkin Ortaklık Oranı (%)
Şirket İsmi

Faaliyet Yeri Faaliyet Alanı

Sektör

1 Ataer Holding A.Ş. (“ATAER”)

Türkiye

Finansal Holding

Demir ve Çelik

100.00

100.00

2 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ("Erdemir")

Türkiye

Demir ve Çelik

Demir ve Çelik

52.97

52.97

3 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ("İsdemir")

Türkiye

Demir ve Çelik

Demir ve Çelik

50.36

50.36

4 Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

Türkiye

Maden Cevheri

Demir ve Çelik

47.67

47.67

5 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. Tic. A.Ş. ("Ersem") Türkiye

Çelik Servisi

Demir ve Çelik

52.97

52.97

6 Erdemir Müh. Yön. ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Türkiye

Mühendislik ve Danışmanlık Demir ve Çelik

52.97

52.97

7 Erdemir Romania S.R.L.

Romanya

Demir ve Çelik

Demir ve Çelik

52.97

52.97

8 Erdemir Asia Pacific Private Limited (EAPPL)

Singapur

Ticaret

Demir ve Çelik

52.97

52.97

9 OSİAT Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş.

Türkiye

Sigorta Acenteliği

Demir ve Çelik

100.00

100.00

Türkiye

Çimento

Çimento ve Beton

100.00

-

11 Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.

Türkiye

Çimento

Çimento ve Beton

57.77

57.77

12 Adana Çimento Free Port Ltd.

Kıbrıs

Ticaret

Çimento ve Beton

57.77

57.77

13 Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd.

Kıbrıs

Ticaret

Çimento ve Beton

57.77

57.77

14 OYAK Beton A.Ş.

Türkiye

Hazır Beton

Çimento ve Beton

63.70

63.70

15 Bolu Çimento Sanayii A.Ş.

Türkiye

Çimento

Çimento ve Beton

49.99

49.99

16 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Türkiye

Çimento

Çimento ve Beton

51.33

51.33

17 Ünye Cem SRL

Romanya

Ticaret

Çimento ve Beton

51.33

51.33

18 Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Türkiye

Çimento

Çimento ve Beton

54.86

54.86

19 Aslan Çimento A.Ş.

Türkiye

Çimento

Çimento ve Beton

96.67

96.67

20 Marmara Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.

Türkiye

Maden Cevheri

Çimento ve Beton

95.60

95.60

21 Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Türkiye

Kağıt ve Ambalaj

Çimento ve Beton

79.31

79.31

22 Denizli Çimento San. T.A.Ş.

Türkiye

Çimento

Çimento ve Beton

100.00

100.00

23 Modern Beton Sanayi ve Tic. A.Ş.

Türkiye

Hazır Beton

Çimento ve Beton

100.00

100.00

24 Motorlu Araçlar İmal. ve Sat. A.Ş. (“MAİS”)

Türkiye

Otomobil Satışı

Otomotiv ve Lojistik

51.00

51.00

25 Omsan Lojistik A.Ş. ("Omsan")

Türkiye

Lojistik

Otomotiv ve Lojistik

82.53

82.53

26 Omsan Logistica SRL

Romanya

Lojistik

Otomotiv ve Lojistik

82.53

82.53

27 Omsan Lojistik OOO

Rusya

Lojistik

Otomotiv ve Lojistik

82.53

82.53

28 Omsan Logistique SARL

Fransa

Lojistik

Otomotiv ve Lojistik

82.53

82.53

29 Omsan Havacılık A.Ş.

Türkiye

Lojistik

Otomotiv ve Lojistik

82.53

82.53

30 Omsan Denizcilik A.Ş.

Türkiye

Lojistik

Otomotiv ve Lojistik

82.53

82.53

31 Omsan Logistique SARL Maroc

Fas

Lojistik

Otomotiv ve Lojistik

82.53

82.53

32 OYAK Birleşik Enerji A.Ş.

Türkiye

Enerji

Enerji

100.00

100.00

33 OYAK Anker Bank GmbH

Almanya

Bankacılık

Finansal Hizmetler

100.00

100.00

für Gewerbliche
34 Verrechnungsstelle
Wirtschaft GmbH (VfG)

Almanya

Hukuk Danışmanlığı

Finansal Hizmetler

100.00

100.00

35 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye

Aracı Kurum

Finansal Hizmetler

99.44

99.44

36 OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. (2)

Türkiye

Aracı Kurum

Finansal Hizmetler

47.01

8.21

37 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.

Türkiye

Aracı Kurum

Finansal Hizmetler

99.44

99.44

38 Hektaş Tic. T.A.Ş.

Türkiye

Kimya

Kimya

53.81

53.81

39 Akdeniz Kimya San. Tic. A.Ş.

Türkiye

Kimya

Kimya

100.00

100.00

10 OYAK Çimento A.Ş.

(1)

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
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1. GRUBUN YAPISI VE FAALİYET ALANI (devam ediyor)
Bağlı Ortaklıklar (devam ediyor)
Etkin Ortaklık Oranı (%)
Şirket İsmi

Faaliyet Yeri Faaliyet Alanı

Sektör

40 Atterbury SA.

Lüksemburg Kimya

Kimya

100.00

100.00

41 Chemson Polymer-Additive AG

Avusturya

Kimya

Kimya

100.00

100.00

42 Chemson LTD

İngiltere

Kimya

Kimya

100.00

100.00

43 Chemson GmbH

Almanya

Kimya

Kimya

100.00

100.00

44 Chemson BV

Hollanda

Kimya

Kimya

100.00

100.00

45 Chemson Inc.

ABD

Kimya

Kimya

100.00

100.00

46 Chemson Pacific Pty. Ltd.

Avustralya

Kimya

Kimya

100.00

100.00

47 Chemson Ltda.

Brezilya

Kimya

Kimya

100.00

100.00

48 Innostar GmbH

Avusturya

Kimya

Kimya

100.00

100.00

49 Dalian Chemson Chemical

Çin

Kimya

Kimya

60.00

60.00

50 Dalian Chemson Technical

Çin

Kimya

Kimya

60.00

60.00

51 Almatis Holdings 2 BV (3)

Hollanda

Kimya

Kimya

100.00

-

52 Almatis Holdings 3 BV (3)

Hollanda

Kimya

Kimya

100.00

-

53 Almatis Holdings 9 BV

Hollanda

Kimya

Kimya

100.00

-

54 Almatis BV (3)

Hollanda

Kimya

Kimya

100.00

-

55 Almatis Ltd (3)

Japonya

Kimya

Kimya

80.47

-

56 Qingdao Almatis Co. Ltd. (3)

Çin

Kimya

Kimya

100.00

-

57 Almatis UK Ltd.

İngiltere

Kimya

Kimya

100.00

-

58 Almatis Srl (3)

İtalya

Kimya

Kimya

100.00

-

59 Qingdao Almatis Trading Co. Ltd. (3)

Çin

Kimya

Kimya

100.00

-

60 Almatis Do Brasil Ltda. (3)

Brezilya

Kimya

Kimya

100.00

-

61 Almatis Holdings 7 BV

Hollanda

Kimya

Kimya

100.00

-

62 Almatis Inc. (3)

ABD

Kimya

Kimya

100.00

-

63 Almatis Burnside LLC (3)

ABD

Kimya

Kimya

100.00

-

64 Almatis Asset Holding LLC (3)

ABD

Kimya

Kimya

100.00

-

65 Blitz F07-963 GmbH

Almanya

Kimya

Kimya

100.00

-

66 Almatis Holdings GmbH (3)

Almanya

Kimya

Kimya

100.00

-

67 Almatis GmbH (3)

Almanya

Kimya

Kimya

100.00

-

68 Almatis Alumina Private Ltd (3)

Hindistan

Kimya

Kimya

100.00

-

69 Akdeniz Kimyasal Ürünler Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.

Türkiye

Kimya

Kimya

100.00

100.00

70 OYAK İnşaat A.Ş. (4)

Türkiye

İnşaat

Diğer sektörler

100.00

75.00

71 OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.

Türkiye

Turizm ve hijyen

Diğer sektörler

100.00

100.00

72 OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.

Türkiye

Güvenlik

Diğer sektörler

100.00

100.00

73 OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.

Türkiye

Danışmanlık

Diğer sektörler

100.00

100.00

(3)

(3)

(3)

(3)

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

(1) OYAK Çimento A.Ş. %100 OYAK iştiraki olarak 25 Kasım 2015 tarihinde kurulmuştur.
(2) Ortaklık oranı %50’den az olmasına rağmen, Grup’un kontrol gücünden dolayı tam konsolidasyon metoduyla finansal tablolara konsolide edilmiştir.
(3) OYAK, 14 Temmuz 2015 tarihinde imzaladığı hisse alım sözleşmesi akabinde dünya çapında gerekli tüm izinleri alarak özellikli alümina sektöründe dünya 		
lideri olan Almatis’in %100’ünü devralmıştır.
(4) OYAK İnşaat’ın sermayesindeki Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait %25 oranındaki hisse 11 Eylül 2015 tarihinde OYAK’a devredilmiştir. Grup’un OYAK İnşaat’taki
hisse oranı %75’ten, % 100’e ulaşmıştır.
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1. GRUBUN YAPISI VE FAALİYET ALANI (devam ediyor)
İştirakler
Etkin Ortaklık Oranı (%)
Şirket İsmi

Faaliyet Yeri Faaliyet Alanı

Sektör

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

1 OYAK Renault Otomobil Fab. A.Ş.

Türkiye

Otomotiv

Otomotiv ve Lojistik

48.36

48.36

2 İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.

Türkiye

Enerji

Enerji

49.00

49.00

3 Arkad Deniz Taşımacılığı A.Ş. (1)

Türkiye

Deniz Taşımacılığı

Diğer sektörler

24.00

24.00

(1) Arkad Deniz Taşımacılığı A.Ş. İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.’nin iştirakidir.

Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Etkin Ortaklık Oranı (%)
Şirket İsmi

Faaliyet Yeri Faaliyet Alanı

Sektör

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

1 Omfesa Logistica SA.

İspanya

Lojistik

Otomotiv ve Lojistik

41.27

41.27

2 AYAS Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.

Türkiye

Enerji

Enerji

50.00

50.00

3 ORFİN Finansman A.Ş.

Türkiye

Finans

Otomotiv ve Lojistik

50.00

50.00

4 Durox Ltda.

Brezilya

Kimya

Kimya

50.00

50.00

2. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI
2.1 Uygunluk Beyanı
İlişikteki konsolide finansal tablolar, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan uluslararası
standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS/TFRS,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda (“UFRS”) meydana gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla tebliğler aracılığıyla
güncellenmekte olup, 2015 yılı itibarıyla Grup için uygulanabilir olan tüm TMS/TFRS’ler gerekli güncellemeleri içermektedir.
TMS/TFRS; Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları adıyla yayınlanan muhasebe standartları ile
yorumlardan ve KGK tarafından yayımlanan özel ve istinai diğer standartlar ile bu alana ilişkin olarak yapılan bunlara ilişkin ek, yorum ve
diğer düzenlemelerden oluşmaktadır.
Finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, KGK tarafından 20 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım
Rehberi”nde belirtilen esaslar kullanılmıştır.

2.2 Finansal Tabloların Hazırlanma Esasları
Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerinden ölçülen kullanım amaçlı arsalar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, türev ve diğer alım
satım amaçlı ve satılmaya hazır finansal varlıklar haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.

2.3 Konsolide Finansal Tabloların Sunum Esasları
Kurum ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’na göre belirlenen
muhasebe ilkelerine uygun olarak TL cinsinden tutmakta ve hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe
kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuatına uygun olarak
hazırlamaktadırlar.
Ekli konsolide finansal tablolar yasal kayıtlara dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup KGK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe
Standartları (TMS)’na göre Grup’un durumunu layıkıyla arz edebilmek için birtakım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak
hazırlanmıştır.

2015 FAALİYET RAPORU

www.oyak.com.tr
OYAK Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Caddesi No: 64
06600 Kurtuluş/ANKARA
Tel 0312 415 6000
Faks 0312 432 2705

2015 FAALİYET RAPORU

