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MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 
 

Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin  
1.3.1 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur 

 
  2017 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 2 Mart 2018 tarihinde 

yayımlanmıştır. 
 

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam 
pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir 
imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği 
hakkında bilgi; 
 
Şirketin 2 Mart 2018 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir. 
 

 Ortaklar  % Pay Sayısı (Adet) Sermaye(TL) 

OYAK Çimento A.Ş.  54,86 60.083.016 60.083.016 

Diğer  45,14 49.440.984 49.440.984 

Nominal Sermaye  100,00 109.524.000 109.524.000 

 
Şirketin 2 Mart 2018 tarihindeki sermayesi 1 TL nominal değerli 109.524.000 adet hisseden 
oluşmaktadır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay bulunmamaktadır.  
 
b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya 
gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek 
yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında 
bilgi; 
 
Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap 
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 
faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır. 
 
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya 
seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa 
iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma 
nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, 
bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi 
seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında 
bilgi;    
 
18.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Genel Kurul Toplantısında tüzel kişi Yönetim Kurulu 
Üyeleri 3 yıl için seçilmişlerdir. Aynı toplantıda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 1 yıl için 
seçilmiştir. 
 
31.03.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bir sonraki Olağan 
Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 
Alaadin VAROL ve Etem ÇEKER seçilmiştir. 
 
ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların 
gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret 
gerekçeleri; 
 
SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.1. maddesinin (ç) bendi 
kapsamında talep bulunmamaktadır. 
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d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı 
ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri; 
 
Esas Sözleşme değişikliğine ait 02.10.2017 tarihli 7/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 
aşağıdaki şekilde alınmıştır. 
 
“ Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 7. Maddesinde 200.000.000 TL  kayıtlı sermaye 
tavanı izin süresi 2013-2017 yıllarını kapsamaktadır. Sermaye Piyasası Kurul’undan izin almak 
ve genel kuruldan yeni bir süre için yetki almak üzere kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 
2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, 
 
Esas sözleşme değişiklikleri ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatımı ile ilgili resmi 
merciler nezdinde yapılacak tüm işlemler için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve ilgili 
işlemlerin yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir.’’ 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.01.2018 Tarih, 29833736-110.04.04-E.1103 sayılı, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 07.02.2018 Tarih 50035491-431.02-E-
00031878277 sayılı yazıları ile gerekli mercilerden kayıtlı sermaye tavanı süresi ile ilgili tadil 
izinleri alınmıştır. Tadil 27 Mart 2018 tarihinde yapılacak Genel Kurul’un onayına 
sunulacaktır. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin metnin eski ve yeni şekli aşağıda yer 
almaktadır. 
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(ESKİ METİN) (YENİ METİN) 

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

ESAS SÖZLEŞMESİ ESAS SÖZLEŞMESİ 

BÖLÜM II:  BÖLÜM II:  

Sermaye : 
 

Sermaye : 
 

Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
(SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini 
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme 
geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 
200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon TL)’dir. Şirketin 
Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş109.524.000.-
TL’dır. (YüzdokuzmilyonbeşyüzyirmidörtbinTL)  

Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
(SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul 
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.05.1991 tarih 
ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı 
Sermaye Tavanı 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon TL)’dir. 
Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı 
ödenmiş109.524.000.-TL’dır. 
(YüzdokuzmilyonbeşyüzyirmidörtbinTL)  

    

Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerde ve 
hamiline yazılı 10.952.400.000 

Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerde ve 
hamiline yazılı 10.952.400.000 

(Onmilyardokuzyüzelliikimilyondörtyüzbin) adet paya 
bölünmüştür. 

(Onmilyardokuzyüzelliikimilyondörtyüzbin) adet paya 
bölünmüştür.  

    
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı 
aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 
1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 
21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı 
:6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü 
Yedekler : 654.436.100 adet , 6.544.361,00 TL, statü 
yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL 
Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan 
paylar Şirket Ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz 
olarak dağıtılmıştır. 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı 
aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 
1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 
21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı 
:6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü 
Yedekler : 654.436.100 adet , 6.544.361,00 TL, statü 
yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL 
Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan 
paylar Şirket Ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz 
olarak dağıtılmıştır. 

    
Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında SPK’nın 
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda 
Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar 
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya 
yetkilidir.Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra 
yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi 
için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak 
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden 
çıkmış sayılır. 

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında SPK’nın 
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda 
Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar 
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. 
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim 
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel 
kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz 
konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu 
Kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

    

TürkTicaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, 
pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya 
ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye 
yetkilidir. 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, 
pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve 
itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. 

    

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.  Her pay 1 oy hakkına sahiptir. 

 


