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    2016/2 
5 tanesi halka açık olmak üzere 6 çimento ve bunlara dikey olarak entegre iki farklı beton ve bir kağıt torba 
şirketinden oluşan OYAK Çimento, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde faaliyet gösterir. Yıllık 11.3 Milyon Ton klinker 
kapasitesi ve %15.8 cari pazar payı ile Türkiye’nin en büyük çimento grubudur. 
2015 yılı Aralık ayında çimento, beton ve kağıt şirketlerinin OYAK’a ait doğrudan ve dolaylı hisselerinin tamamı, 
yine OYAK tarafından kurulan OYAK Çimento AŞ’ye devredilmiştir. 

2016 İKİNCİ ÇEYREK 
 

 

 2016 yılının ilk çeyreğine kıyasla 
artan satışlar ve alınan önlemler ile 
düşen maliyetler birim karlılığın 
yükselişini beraberinde getirdi. 

 İkinci üç ay boyunca satış fiyatları, 
ilk çeyrek ile paralel olurken, büyük 
maliyet girdilerinden petrokokun 
fiyatı yılbaşındaki CIF 48 USD / Ton 
seviyesinden, Haziran sonu 
itibariyle 60 USD seviyesine ulaştı. 

 OYAK Çimento’nun halka açık 5 
şirketi, toplam cirosunu 2016 ikinci 
çeyreğinde, bir önceki üç aya 
nazaran %38, faaliyet karını ise 
%119 artırdı. 

 Şirketlerin net kar artışı %35 
seviyesinde gerçekleşti.

 Adana Çimento, kapasite fazlasının yoğun olarak hissedildiği Doğu Akdeniz Bölgesi’nde fiyatların yükselme 
eğilimine girmesi ve sınırlı miktar artışı ile faaliyet karını, birinci çeyreğe kıyasla iki kat artırdı, FAVÖK marjını 
ikinci çeyrekte %35’in üzerine taşıdı. 

 Mardin Çimento, bölgesinde yaşanan sorunlara rağmen ikinci çeyrekte satışlarını artırırken, fiyatların 
düşmesine izin vermemesi ile cirosunu %43 artırdı, faaliyet karını neredeyse beşe katladı. 

 Üretim ve satış miktarında ilk çeyreğe göre ciddi yükselişin görüldüğü Bolu Çimento, bu şekilde gelen maliyet 
düşüşünü kara dönüştürmeyi başardı ve faaliyet karı ilk çeyreğe göre %147 yükseliş gösterdi. 

 Ünye Çimento, olumlu hava şartları ve talebin yükselişi ile çimento ve klinker satışlarını hızlandırdı, çeyrek 
bazında karını ve kar marjını yükseltti. 

 İstanbul ve Kocaeli’de süregelen yüksek talep doğrultusunda %100 kapasite kullanım oranı ile çalışan Aslan 
Çimento, ikinci çeyrekte, bir önceki üç aya göre ciro ve karını artırmayı başardı.  

VERİMLİLİK VE MALİYET DÜŞÜRÜCÜ 
YATIRIMLAR 

2016 BEKLENTİLERİ 

- Adana Çimento’nun 40 Milyon Euro bütçeli beyaz 
klinker ve çimento yatırımı devam etmekte olup, 
2017 yılı içinde kapasite iki katına çıkacaktır. 

- Ünye Çimento’nun atıktan türetilmiş yakıt tesisi 
inşaatı devam etmektedir ve Ordu Büyükşehir 
Belediyesi ile anlaşma imzalanmıştır. 

- Robotlaşma ve insansız üretim ana fikri ile tüm 
fabrikalarda otomatik dolum, yükleme ve paketleme 
projeleri devam etmektedir. 

2016 yılının son açıklanan verisi olan Mayıs 
sonunda; konut, altyapı ve diğer kamu yatırımları 
ile Türkiye çapında çimento talebi %14 büyümüş, 
büyümede en önemli yeri Marmara, Ege ve İç 
Anadolu bölgeleri almıştır. 
Büyümenin yılın ikinci yarısı boyunca azalarak 
devam etmesi ve yılsonu iç talebin 2015 yılına göre 
%3 ila %5 arasında artması tahmin edilmektedir. 

2016/2Ç 2016/1Ç % 2016/2Ç 2016/1Ç % 2016/2Ç 2016/1Ç %

Net Ciro 106.2 87.0 22% 36.3 25.3 43% 135.2 86.0 57%

Faal.Karı 31.6 14.7 115% 9.3 1.9 389% 44.8 18.1 147%

FAVÖK 37.9 19.9 90% 10.1 5.1 97% 51.7 24.7 109%

Net Kar 37.2 36.9 1% 8.2 6.3 30% 35.5 15.9 123%

FAVÖK 35.7% 22.9% 27.8% 20.3% 38.3% 28.8%

Net Marj 35.0% 42.4% 22.6% 25.0% 26.3% 18.5%

2016/2Ç 2016/1Ç % 2016/2Ç 2016/1Ç % 2016/2Ç 2016/1Ç %

Net Ciro 75.7 49.7 52% 84.5 70.2 20% 437.9 318.2 38%

Faal.Karı 21.1 8.8 139% 25.0 16.6 51% 131.8 60.1 119%

FAVÖK 25.5 13.3 91% 30.3 21.7 39% 155.5 84.9 83%

Net Kar 17.5 13.6 28% 18.3 13.5 35% 116.6 86.2 35%

FAVÖK 33.7% 26.8% 35.9% 30.9% 35.5% 26.7%

Net Marj 23.1% 27.4% 21.6% 19.2% 26.6% 27.1%
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