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MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

 
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2020 Cuma günü saat 10:00' da 
aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket merkezi Savur Yolu 6. Km 
Mardin adresinde yapılacaktır. 
 
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına 
katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel 
kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya güvenli elektronik imzalarını 
kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi 
üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.  
 
Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK)’nun II-30.1 sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması'' 
Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.mardincimento.com.tr internet 
sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan 
imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna 
ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. 
 
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay 
sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin 
usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan 
http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.  
 
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy 
kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay 
sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke 
ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 
 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik 
ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama 
yöntemi kullanılacaktır. 
 
Şirketimizin Aslan Çimento, Adana Çimento, Ünye Çimento ve Bolu Çimento ile devralma 
suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin işbu gündem maddeleri ile Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme 
Dokümanı toplantıdan bir ay önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, 
www.mardincimento.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr)ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik 
Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmuştur. Genel 
Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. 
 
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur. 
                   Saygılarımızla; 
 

                                                                                  YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 
 
 
 
 
 

http://www.mardincimento.com.tr/
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OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ 
 
 

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,  

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki 

verilmesi,  

3. Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak birleşmeye 

olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay 

sahiplerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, 

Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 5,4336 TL olacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin 

birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş 

günü içerisinde başlanmasına ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 20 (yirmi) iş günü 

olmasına, Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin, yetkilendirilen aracı kurum 

vasıtasıyla paylarını teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği hakkında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi, 

4. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu 

Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 

14.02.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı 

TTK'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 

18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü 

maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve 

SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-

23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Şirketimiz tarafından, Adana Çimento 

Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento 

Sanayii ve Tic. A.Ş. 'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak 

devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesinin genel kurulun onayına 

sunulması, 

5. Gündemin 4. maddesi kapsamında söz konusu birleşmenin pay sahiplerince 

onaylanması şartıyla, Esas sözleşmenin "Ünvan" başlıklı 3. Maddesi, Şirketin merkezi " 

başlıklı 5. maddesi, "Sermaye " başlıklı 7. maddesi,  "Esas sözleşmenin değiştirilmesi" 

başlıklı 30. maddesinin tadiline ve 37. Madde olarak “Birleşme ve bölünme hükümleri” 

başlıklı maddenin eklenmesine dair ekteki tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve 

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan 

şekliyle genel kurulun onayına sunulması, 

6. Kapanış 

  
 Ek 1 : Tadil metni 

  Ek 2 : Vekaletname örneği 
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EK-2 

VEKALETNAME 

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş 
 
Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş’nin 27.03.2020 Cuma günü, saat 10:00’da Savur Yolu 6. Km Mardin 
adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, 
oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 
..............................................................’yi vekil tayin ediyorum. 
 
Vekilin(*);  

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 
 
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
 
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı 
belirlenmelidir.  
 
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
 
Talimatlar:  

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul 
gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin 
seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle 
verilir.  
 

Gündem Maddeleri (*) Kabul  Red Muhalefet Şerhi 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten 
oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.  
 
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına 
ilişkin özel talimat: 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
 
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 
 
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.  
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

a) Tertip ve serisi:* 
b) Numarası/Grubu:** 
c) Adet-Nominal değeri: 
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* 
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 
 
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine 
ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

 
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 
Adresi: 
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
 

İMZASI 


