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Değerli Ortaklarımız; 

 

Ülkemiz ekonomisinde  üst üste yaşanan Ekonomik krizlerden sonra gerek tek parti 

iktidarının sağladığı siyasi istikrar gerekse alt yapısı “IMF” reçetelerine dayanan ekonomik 

tedbirler 2003 yılı ve onun takipçisi olan 2004 yılında Türkiye ekonomisinde makro 

dengelerin, ekonomistlerce övünülen seviyede düzelmesini sağlamıştır.  

Bu çerçevede Enflasyon otuz küsur senedir hayalleri süsleyen tek haneli rakamlara 

gerilemiş; Türk lirası, dozunu aşan ölçüde değer kazanmış, reel olarak tatmin edici olmasa 

da faizler nominal olarak ciddi boyutta gerilemiş, bütçede faiz dışı fazla “IMF”’nin öngörüsü 

çerçevesinde oluşmuş, Milli gelir iki sene üst üste %5’in üzerinde artmış, döviz sıkıntısı 

yaşanmamış, hazine borçlanabilirliğini sürdürebilmiştir. 

Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen Ülkemiz ekonomisinin sorunsuz bir yapıya 

kavuştuğunu söylemek mümkün değildir.       

Türk lirası değerinin ekonomik alt yapısının sağlam temellere oturmamasına rağmen 

gereğinden fazla yükselmesi, Merkez Bankasının en önemli hedefi olarak gördüğü 

enflasyonu düşürme politikalarında kantarın topuzunun biraz kaçması, Devletin aşırı 

borçlanma ihtiyacı dolayısıyla reel faizlerin düşürülememesi yine alt yapısı sağlıksız   

dalgalı kur sisteminin çarpık sonuçlarının ülkeyi bir anlamda ithalat cenneti haline 

dönüştürmüş olması dolayısıyla “cari açık”ların tehlikeli boyutlara varması ,  cari açıklardan  

doğan döviz açığının büyük bir oranda sıcak para hüviyetli borçlanma ile kapatılması, 

Hazinenin devamlı artan borçlanma gereği, yatırımların artamaması, işsizliğe çare 

bulunamaması gibi çok önemli konular ekonomide kırılganlığın sürmesi anlamını 

taşımaktadır. 

Bu gelişmeler ülkede elde edilen ekonomik başarıların sürdürebilir olması yönünde 

kuşkulu bir ortam yaratmaktadır.  

Dünya ekonomisine de birkaç cümle ile değinmek gerekirse Çin başta olmak üzere Asya 

ve Uzak Doğu  ülkelerinin yıldızı son senelerde iyice parladı ve aynı parlaklıklarını 2005’ te 

de sürdürmektedirler. ABD’de çok ciddi boyutta bütçe ve cari açıklar mevcut bulunmakta, 

bu durum özellikle doların değer kaybını tahrik ederek Dünya ekonomisinde istikrarı 

bozmaktadır. Almanya başta olmak üzere gelişmiş Avrupa ülkeleri ciddi ekonomik 

sıkıntılarla boğuşmaktadırlar. Bu ülkelerin çoğunda sosyal güvenlik sistemleri 

ekonomilerini tehdit eder duruma gelmiş bulunmaktadır. Güney Amerika ülkeleri bizlerden 

farklı ekonomik alt yapıları olmasına karşın  onlarda bizim gibi  ekonomik istikrarı 

yakalamış değillerdir.       
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Ülkemiz ve Dünya ekonomisindeki bu kısa değerlendirmeleri takiben siz değerli 

ortaklarımıza  NUH ÇİMENTO olarak  2004 yılı performansımızla ilgili özet bilgiler sunmak 

istiyorum. 

2004 Türkiye inşaat sektörü yönünden cazip bir yıl olmamasına rağmen 2003 yılına 

kıyasla daha olumlu bir seyir takip etmiştir. 

Bu cümleden olarak iç piyasa satışlarında bir yıl evveline göre %15’ler civarında bir artış 

sağlayıp, üretimimizi tam kapasite çalıştırarak iç satışlardan artakalan  malımızı  coğrafi 

konumumuzun da  bize sağladığı imkanları değerlendirerek dünya piyasalarına ihraç ettik. 

Yıllık karımız 38 trilyon TL civarında brüt, 32 trilyon TL. civarında net olarak gerçekleşti. 

Bunu bir yıl evvelimizle mukayese ettiğimizde %50’lik bir artı fark elde etmiş olduğumuz 

görülmektedir. 

Burada siz değerli ortaklarımıza vermek istediğim en büyük müjde kendi yöneticilerimiz ve 

çalışanlarımızın emeği ile gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızın tamamlanıp, üretime 

geçtiğimiz haberini iletmektir. 

Evet değerli ortaklarımız; geçen yılki faaliyet raporumuzda sürdürmekle gurur 

duyduğumuzu belirttiğimiz ve klinker kapasitemizi %100 arttıran yatırımlarımızla, yine Nuh 

Enerji olarak 60 Megavatlık yeni enerji santralımızın yatırımları tamamlanmış olup, 

klinkerde iki aydan beri günden güne artan bir tempo ile üretim başlatılmıştır. Yeni 

santralımızın Enerji üretimi de kısmen devreye girmiştir.     

Yatırımlara başladığımız iki yıl öncenin genel kurulunda ortaklarımıza yatırım sürecimizde 

dahi,  yıllık kâr payı dağıtımına devam edeceğimizi vaat etmiştik . Bunu geçen sene 

gerçekleştirdik, bu senede sözümüzü tutmak imkanına kavuştuğumuzu Nuh Çimentonun 

değerli ortaklarına memnuniyetle iletmek istiyoruz.  

Diğer taraftan; Nuh Çimento artık  Türkiye de tek  ünite olarak ülkenin en büyük çimento 

fabrikası kimliğine kavuşmuş bulunmaktadır. Aynı kriterlere göre  belki de Avrupa’nın bile 

bir numarası olmuş bulunuyoruz. 

Kurumlaşma yolunda önemli mesafeler kat ettik. Bu konuda Yönetim kurulumuzun dirayetli 

tavrı Nuh Çimentonun yarınları için en büyük güvenceyi oluşturmaktadır. 

Yönetim kurulumuz ile Genel müdürümüz, müdürlerimiz, şeflerimiz ve çalışanlarımızla 

global pazarların güçlü rekabeti içinde başarıya kilitlenmiş bulunmaktayız. 

En büyük güç kaynağımızda siz değerli ortaklarımızdır.     

Saygılarımızla, 

      

Atalay ŞAHİNOĞLU 

Yönetim Kurulu Başkanı 


