
 
SPK II-17.1 “ Kurumsal Yönetim Tebliği “ nin 1.3.5 Maddesi Gereğince Açıklama 
 
Şirketimizin 31.03.2017 tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurulunda sorulan sorular ve yanıtları 
aşağıdaki gibidir; 
 
1- Genel Kurul’da pay sahiplerinden Genel Kurulun 7. Gündem maddesinin görüşülmesi 
sırasında elektronik olarak genel kurula katılan Serhat CANAYAKIN adlı ortak tarafından, 
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden soru bildirerek, çimento sektörü ve Şirketimiz 
hakkında genel bir durum değerlendirilmesi yapılmasını istedi.  
 
Toplantı Başkanı değerlendirmenin Şirket resmi web sitesi üzerinden yapılacağını bildirdi.  
 
2017 Yılı Türkiye Çimento Sektörü 
 
Türkiye genelinde toplam 21 grup ve üreticiye ait 54 adet entegre tesis, 18 adet öğütme – 
paketleme tesisi bulunmakta olup, satış bölgemizde ise 9 farklı gruba ait toplam 14 adet 
entegre tesis ile 4 adet öğütme - paketleme tesisi faaliyettedir. 
 
Mardin Çimento Pazar Genel Durum Değerlendirmesi  

 

Fabrikamızın bulunduğu satış bölgemizde; 9 gruba ait 14 adet entegre tesis ile 4 adet 

öğütme ve paketleme tesisi faaliyettedir. Satış bölgemizdeki toplam klinker üretim 

kapasiteleri 19.360.000 ton, çimento üretim kapasiteleri ise 31.875.000 ton ’dur.  Bu satış 

bölgesi bazında değerlendirdiğimizde Mardin Çimento klinker üretim kapasite oranı 10,33 %, 

çimento üretim kapasitesi ise 9,41 %’dur. 

 

Fabrikamızın bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5 gruba ait 6 adet entegre tesis ile 

3 adet öğütme ve paketleme tesisi faaliyettedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin toplam 

klinker üretim kapasitesi 6.410.000 ton/yıl olup, Mardin Çimento’ nun klinker üretim kapasite 

oranı 31,20 %’tür. Bölgenin toplam çimento üretim kapasitesi 12.400.000 ton/yıl olup, Mardin 

Çimento’ nun çimento üretim kapasite oranı 24,19 %’dir. 

 

Mardin Çimento 2017 Yılı Pazar Beklentileri 

• Bölgede devletin açıklamış olduğu yatırım kapsamında, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve 
Hakkâri’de yapılması planlanan konut sayısı toplam 39.876 adet olup, bu projeler için 
toplam çimento ihtiyacı yaklaşık 800.000 ton ’dur. Ayrıca devletin açıklamış olduğu 
Baraj, Fiziki Güvenlik Sistemleri Yapım İşi ve Sulama Kanalı yatırımları ile birlikte 
satışların artması beklenmektedir. 
 

• Irak’ta güvenliğin sağlanması ve Suriye'deki iç savaşın sonlanması ile birlikte çimento 
satışların artması beklenmektedir. 

 
Pay sahiplerimize katılım ve görüşleri için teşekkür ederiz. 
 

Saygılarımızla; 
 

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 


