MARDĠN ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ.
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN
ġirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2014 Salı günü saat 11:00’ de Savur
Yolu 6. Km Mardin adresindeki Ģirket merkezinde yapılacak ve aĢağıdaki gündem maddeleri
görüĢülecektir.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, Ģirketimiz yönetim kurulu tarafından
Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır
bulunanlar listesi oluĢturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula
katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Ģirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik
göstererek katılırlar.
ġirketimiz olağan genel kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri
katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılacak
pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletiĢim bilgilerini
kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına
kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin
elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, genel kurul toplantısına
elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu
iĢlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00’
e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri gerekmektedir.
Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK)’nun Seri:II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (ġirketimizin
www.mardincimento.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları,
vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiĢ imza
beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek Ģirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
ġirketimizin SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul
toplantısında görüĢülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2013 yılı finansal
tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, ortaklık yapısı, ortaklığın 2013
yılında gerçekleĢen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde
etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değiĢiklikler ve bu değiĢikliklerin gerekçeleri, yönetim kurulu
üyelerinin azil ve değiĢtirme gerekçeleri, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına iliĢkin
talepleri ile bu taleplerin kabul görmemesi halinde ret gerekçeleri ve yönetim kurulu üye adaylarının
özgeçmiĢleri
merkezimizde
ve
Kamuyu
Aydınlatma
Platformu
(www.kap.gov.tr)
ile
www.mardincimento.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır
bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla;
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĠ
AçılıĢ, toplantı baĢkanlığının oluĢturulması ve saygı duruĢu,
Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı baĢkanlığına yetki verilmesi,
2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüĢülmesi,
2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
2013 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması,
görüĢülmesi ve oya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. Kar dağıtım politikasının ortakların onayına sunulması,
8. 2013 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüĢülmesi, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya
sunulması,
9. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliklerine ġirket Esas SözleĢme
hükümleri çerçevesinde seçim yapılması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen iĢleri
yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında iĢlem olmadığı
konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve iĢlemlerinin
denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dıĢ denetleme kuruluĢu seçimi ile ilgili önerisinin
görüĢülerek karara bağlanması,
14. Genel kurulun çalıĢma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergenin onaylanması,
15. ġirketimizin, 3. Ģahısların borcunu temin amacı ile verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile
elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
16. 2013 yılında gerçekleĢtirilen iliĢkili taraf iĢlemleri konusunda bilgi verilmesi,
17. BağıĢ ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması,
18. 2013 yılında yapılan bağıĢ ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında
yapılacak bağıĢların sınırı hakkında karar alınması,
19. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Ücretlendirme Politikasına
iliĢkin bilgi verilmesi,
20. Bilgilendirme Politikasına iliĢkin bilgi verilmesi,
21. Dilek ve temenniler.
1.
2.
3.
4.
5.

Ek 1 : Vekaletname Örneği
Ek 2 : ġirket Politikaları (Bilgilendirme Politikası, BağıĢ ve Yardım Politikası, Ücret Politikası ve Kar payı
Dağıtım Politikası)
Ek 3 : Genel Kurul ÇalıĢma Esas Ve Usulleri Hakkında Güncel Ġç Yönerge

Ek 1 : Vekaletname Örneği
VEKALETNAME
Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ
Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.’ nin 25.03.2014 Salı günü, saat 11.00’ de Savur Yolu 6. Km MARDĠN adresinde
yapılacak olağan genel kurul toplantısında aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte
bulunmaya
ve
gerekli
belgeleri
imzalamaya
yetkili
olmak
üzere
aĢağıda
detaylı
olarak
tanıtılan
..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSĠS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI
AĢağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) Ģıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı
belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aĢağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) Ģıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem
maddesinin karĢısında verilen seçeneklerden birini iĢaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda
varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet Ģerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)
1.
2.

Kabul

Red

Muhalefet ġerhi

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 iliĢkin özel
talimat:
a) Vekil kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aĢağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALĠMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aĢağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. AĢağıda 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 Ġzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba iliĢkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine iliĢkin
listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI veya ÜNVANI
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSĠS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

ĠMZASI

EK 2 : ġirket Politikaları (Bilgilendirme Politikası, BağıĢ ve Yardım Politikası, Ücret Politikası ve Kar
payı Dağıtım Politikası)
MARDĠN ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ.
BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI
I- Amaç ve Kapsam
Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümleri, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ve ġirket Esas sözleĢmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır
niteliği taĢımayan her türlü bilgiyi, ġirketin geçmiĢ performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil,
doğru, zamanında, anlaĢılabilir ve kolay ulaĢılabilir bir Ģekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel
yatırımcılar, çalıĢanlar, müĢteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eĢit bir biçimde
paylaĢarak sürekli, etkin ve Ģeffaf bir iletiĢim sağlamaktır.
ġirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve
diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup bu çerçevede
açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.
Bilgilendirme Politikası, Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. bünyesinde faaliyet gösteren tüm
çalıĢanları kapsar.
II- Yetki ve Sorumluluk
ġirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında oluĢturulur ve uygulanır.
Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değiĢiklik yapma yetkisini de
saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değiĢiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını
takiben ġirketin internet sitesinde yayımlanır.
ĠĢ bu Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten ġirketimiz Muhasebe Müdürlüğü ve/veya
Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü sorumludur.
ĠĢ bu Politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu BaĢkanı
ve/veya Genel Müdür,Genel Müdür Yardımcıları ve Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü Yöneticisinden oluĢan
ġirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur.Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına
iliĢkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a:“Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim
kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına
bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.” Ģeklindeki hükmü saklıdır.
III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları
ĠĢbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde ġirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve
araçları aĢağıda belirtilmiĢtir.
-

Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na giriĢleri yapılan finansal tablolar,
bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
Yıllık Faaliyet Raporları
ġirket internet sitesi
Özel durum açıklama formları
Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
Telefon, e-posta, faks gibi iletiĢim araçlarıyla yapılan iletiĢim yöntemleri

IV- Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara iliĢkin
esaslar
Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden ġirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmıĢ bilgiler
çerçevesinde Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eĢitlik ilkesi gözetilerek yazılı,
sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya
duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer
iletiĢim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eĢ zamanlı olarak KAP’ta da
açıklama yapılır ve ġirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.
ġirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaĢmak amacıyla ulusal ve
uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iĢtirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan
sunumlar da ġirketin internet sitesinde yayımlanabilir.
V- ġirket hakkında basın-yayın organlarında veya Ġnternet sitelerinde yer alan haber ve
söylentilerin takibi ile buna iliĢkin açıklamaların yapılma esasları,
ġirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletiĢim kanallarında yer alan haber
ve söylentileri bir medya takip Ģirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha
önce kamuya duyurulmuĢ bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; ġirket
paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini Ģirket iç düzenlemeleri
çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmıĢ olsa dahi bunların
doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar
çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.
Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan
haber ve söylentilere iliĢkin ġirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya
sözlü iletiĢim Ģeklinde olabileceği gibi ġirketin internet sitesi (www.mardincimento.com.tr) aracılığıyla
da kamuya duyurulabilir.
Basın ve yayın organları ve diğer iletiĢim yolları ile, kamuya açıklanmıĢ bilgilere dayalı olarak yapılan
yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere iliĢkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna iliĢkin
ġirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur.
VI- Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan
tedbirler,
ġirket yöneticileri ve söz konusu kiĢilerin eĢleri, çocukları ya da aynı evde yaĢadıkları kiĢiler, ġirket
tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap
döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun Ģekilde kamuya
duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, ġirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye
piyasası araçlarında iĢlem yapamazlar. ġirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile ġirket ile
bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan
kiĢiler de bu yasak kapsamındadır.
ġirket, meĢru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların
yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla
erteleyebilir. Bu durumlarda ġirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin
etmek üzere her türlü tedbiri alır.
ġirket, yönetici ve çalıĢanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili
mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili
yaptırımlara iliĢkin bilgilendirir. ġirket, içsel bilgilere eriĢimi olan kiĢiler listesinde yer alanlar haricindeki
çalıĢanlar ve hizmet alınan üçüncü kiĢilerin bu bilgilere eriĢimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü
alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.

Ġçsel bilgilere eriĢimi olan kiĢiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan
yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak Ģekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile
ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karĢılığı bilgilendirilir.
VII- Ġdari sorumluluğu bulunan kiĢilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “Ġdari Sorumluluğu Bulunan KiĢiler”, ġirketin yönetim
kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da
dolaylı olarak düzenli bir Ģekilde eriĢen ve ihraççının gelecekteki geliĢimini ve ticari hedeflerini
etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kiĢiler olarak tanımlanmıĢtır.
ġirketimizde Ġdari Sorumluluğu Bulunan KiĢiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Murahhas aza, Genel Müdür
ve Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü ve diğer Müdürler olarak belirlenmiĢtir.
VIII- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına iliĢkin esaslar
Geleceğe iliĢkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının
gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler
sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen
riskler ve geliĢmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile
gerçekleĢmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de
yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel
durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve
uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletiĢim yollarından yararlanılarak yapılabilir.
Bu politikanın uygulama esas ve usulüne iliĢkin tüm sorular, Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü’ne
yöneltilmelidir.
ÜCRET POLĠTĠKASI
Ġdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler
ġirketimizin “Ġdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası” bilimsel çalıĢmalar, araĢtırmalar
ve incelemeler sonucu oluĢan, Dünya’da ve Türkiye’de birçok firma tarafından denenmiĢ ve
geliĢtirilmiĢ uygulamalar dikkate alınarak oluĢturulmuĢtur.
Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, ġirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet
koĢulları, sürdürülen üretim ve satıĢ faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdıĢı faaliyetleri,
sahip olunan iĢtiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için
gerekli bilgi seviyesi ve çalıĢan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.
Ġdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretleri, ġirketin faaliyet çeĢitliliği ve hacmi çerçevesinde
görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme
ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiĢtir. Tespit edilen kademelere göre Ġdari Sorumluluğu
Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken Ģirket içi dengeler korunmaya çalıĢılmakta ve
Türkiye çapında önde gelen Ģirketlerin yer aldığı ücret araĢtırmaları kullanılmaktadır. Böylece, ġirket
içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi, Ġdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve
ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluĢturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı
sıra ġirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, kurumsal çizgiden gelen uygulamaların yanı sıra,
yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri,
yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan
benzer Ģirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karĢılaĢtırmalar yapılmaktadır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra
belirlenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve
Kurumsal Yönetim Ġlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya ġirketin performansına dayalı
ödeme planları kullanılmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin
belirlenmesinde, ücretlere iliĢkin önerilerin oluĢturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra,
ġirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul kararı ile belirlenir.
BAĞIġ ve YARDIM POLĠTĠKASI
Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. faaliyetlerini, ġirketin sürdürülebilir büyümesine, uzun
vadedeki hedeflerine ulaĢabilmesine ve tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına önem
vererek sürdürmektedir. Bu çerçevede; ġirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından
uzaklaĢılmasına yol açacak bağıĢ ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal-sorumluluk
anlayıĢı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak ve Grup uygulamaları
çerçevesi içinde kalınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bazı bağıĢ ve yardımlar
yapılabilir.
Yapılacak bağıĢın sınırı, genel kurulca her yıl belirlenir. SPK, bağıĢ tutarına üst sınır getirmeye
yetkilidir. Genel Kurul toplantısında her yıl yapılan bağıĢ ile ilgili bilgi verilir.
KAR DAĞITIM POLĠTĠKASI
ġirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve ġirket Esas SözleĢmesi hükümleri çerçevesinde,
hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını 8 Aralık 2014 tarihine kadar ortaklara nakit kar payı olarak
dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik Ģartlara, Ģirketin gündemindeki projelerine ve
fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.
Ġlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir. Kâr payı,
dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak Ģartıyla mevzuat hükümleri
çerçevesinde eĢit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Ek 3 : Genel Kurul ÇalıĢma Esas Ve Usulleri Hakkında Güncel Ġç Yönerge

BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Ġç Yönergenin amacı; Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim ġirketi genel
kurulunun çalıĢma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleĢme hükümleri
çerçevesinde belirlenmesidir. Bu Ġç Yönerge, Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim ġirketinin
tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Ġç Yönerge, Anonim ġirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları Ġle Bu
Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Ġç Yönergede geçen;
a) BirleĢim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c)Oturum: Her birleĢimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her
birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı baĢkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul
tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı baĢkanından, gereğinde genel kurulca seçilen
toplantı baĢkan yardımcısından, toplantı baĢkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı
baĢkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluĢan kurulu,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Genel Kurulun ÇalıĢma Usul ve Esasları
Uyulacak hükümler
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleĢmenin genel kurula iliĢkin
hükümlerine uygun olarak yapılır.
Toplantı yerine giriĢ ve hazırlıklar
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine
kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiĢ
ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı baĢkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kiĢiler girebilir.
Gerektiği hallerde Ģirketin diğer yöneticileri, bazı çalıĢanları, misafirler, ses ve görüntü alma
teknisyenleri, basın mensupları gibi kiĢilerin de toplantı yerine girmesi sağlanabilir.
(2) Toplantı yerine giriĢte, gerçek kiĢi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kiĢi pay
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kiĢi pay sahiplerinin
temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için
gösterilmiĢ yerleri imzalamaları Ģarttır. Söz konusu kontrol iĢlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim
kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca
görevlendirilen kiĢi veya kiĢiler tarafından yapılır.
(3) Tüm pay sahiplerini alacak Ģekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç
duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına
iliĢkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Gerektiği hallerde Genel Kurul sesli ve görüntülü
Ģekilde kayda alınabilir.

Toplantının açılması
MADDE 6 – (1) Toplantı ġirket merkezinde veya merkezin bulunduğu ilde bulunmak kaydıyla Yönetim
Kurulunca uygun görülen yerde önceden ilan edilmiĢ zamanda, Yönetim Kurulu BaĢkanı ya da
BaĢkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci
maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.
Toplantı baĢkanlığının oluĢturulması
MADDE 7- (1) ġirket Esas sözleĢmesinin ilgili maddesi uyarınca; Genel Kurul toplantılarına Yönetim
Kurulu BaĢkanı baĢkanlık eder. BaĢkanın bulunmadığı zamanda bu görevi baĢkan vekili yapar.
BaĢkan vekili de yoksa baĢkanlık edecek kiĢi Genel Kurul tarafından seçilir.
(2) BaĢkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru
görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurulda teknik iĢlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi
amacıyla toplantı baĢkanı tarafından uzman kiĢiler görevlendirilebilir.
(3) Toplantı baĢkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluĢturan diğer evrakı imzalama
hususunda yetkilidir.
(4) Toplantı baĢkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleĢmeye ve bu Ġç Yönerge
hükümlerine uygun hareket eder.
Toplantı baĢkanlığının görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Toplantı baĢkanlığı, baĢkanın yönetiminde aĢağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleĢmede belirtilmiĢse
toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleĢmede gösterilen Ģekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan
Ģirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp
çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç
hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
c) Toplantı yerine giriĢ yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine giriĢle ilgili
olarak bu Ġç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim
kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu Ģekilde yapılmasına itiraz
olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
d) DeğiĢikliğe gidilmiĢ ise değiĢiklikleri de içeren esas sözleĢmenin, yönetim kurulu yıllık faaliyet
raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleĢme değiĢikliği
varsa yönetim kurulunca hazırlanmıĢ değiĢiklik tasarısının, esas sözleĢme değiĢikliği Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değiĢiklik
tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiĢ hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme
üzerine toplantıya çağrılmıĢsa bir önceki toplantıya iliĢkin erteleme tutanağının ve toplantıya iliĢkin
diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu
durumu toplantı tutanağında belirtmek.
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların
kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını
tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalıĢmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde
gündem dıĢına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
ğ) BirleĢimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
h) Müzakere edilen hususlara iliĢkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel
kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuĢmak isteyenlere söz vermek.
ı) Genel kurulca verilecek kararlara iliĢkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının baĢında, devamında ve sonunda muhafaza edilip
edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleĢmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp
alınmadığını gözetmek.
j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula
açıklamak.
k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen
kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas
sözleĢme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve
buna bağlı konuların görüĢülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay
sonra yapılacak toplantıda görüĢülmek üzere ertelemek.
m) Genel kurul çalıĢmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek,
karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara iliĢkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları
hiçbir tereddüde yer vermeyecek Ģekilde toplantı tutanağında belirtmek.
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları,
hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve
toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden
birine teslim etmek.
Gündemin görüĢülmesine geçilmeden önce yapılacak iĢlemler
MADDE 9 – (1)Toplantı baĢkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. BaĢkan tarafından
gündem maddelerinin görüĢülme sırasına iliĢkin bir değiĢiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir
öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun
kararıyla gündem maddelerinin görüĢülme sırası değiĢtirilebilir.
Gündem ve gündem maddelerinin görüĢülmesi
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aĢağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a) AçılıĢ ve toplantı baĢkanlığının oluĢturulması.
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüĢülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
e) Kârın kullanım Ģeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleĢme değiĢikliklerinin görüĢülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluĢturur.
(3)AĢağıda belirtilen istisnalar dıĢında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüĢülemez ve
karara bağlanamaz:
a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer
alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal
tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya iliĢkin madde bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüĢülerek karar verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok Ģirkette
üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin
varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları
genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmıĢ gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği
ile karar verilmedikçe yeniden görüĢülüp karara bağlanamaz.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, Ģirket genel kurulunda
görüĢülmesi istenen konular gündeme konulur.
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
Toplantıda söz alma
MADDE 11 – (1) GörüĢülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya
diğer ilgililer durumu toplantı baĢkanlığına bildirirler. BaĢkanlık söz alacak kiĢileri genel kurula açıklar
ve baĢvuru sırasına göre bu kiĢilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kiĢi, toplantı yerinde
bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. KonuĢmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben
yapılır. KiĢiler kendi aralarında konuĢma sıralarını değiĢtirebilirler. KonuĢma süresinin
sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuĢmasını yapan bir kiĢi, konuĢma süresi dolduğu zaman,
ancak kendinden sonra konuĢacak ilk kiĢi konuĢma hakkını verdiği takdirde konuĢmasını, o kiĢinin
konuĢma süresi içinde tamamlamak koĢuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuĢma süresi
uzatılamaz.
(2) Toplantı baĢkanınca, görüĢülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu
üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) KonuĢmaların süresi, baĢkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu,
görüĢülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca
kararlaĢtırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuĢma süresinin sınırlanmasının gerekip
gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin görüĢ ve önerilerini iletmelerine iliĢkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde
belirlenmiĢ usul ve esaslar uygulanır.
Oylama ve oy kullanma usulü
MADDE 12 – (1) Oylamaya baĢlamadan önce, toplantı baĢkanı, oylanacak konuyu genel kurula
açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra,
oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu
sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiĢ pay sahibi varsa, hatırlatması ve BaĢkanca
doğrulanması koĢuluyla konuĢma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
(2) Toplantıda görüĢülen konulara iliĢkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul
veya ret denilmek suretiyle kullanılır.Ancakhazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin
onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya baĢvurulur.Bu oylar toplantı baĢkanlığınca
sayılır. Gerektiğinde, baĢkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kiĢiyi
görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir Ģekilde beyanda
bulunmayanlar “ret” oyu vermiĢ sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiĢ
kabul edilir.
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin oy kullanmalarına iliĢkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiĢ usul ve
esaslar uygulanır.
Toplantı tutanağının düzenlenmesi
MADDE 13 – (1) Toplantı baĢkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları
payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda
sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan
olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir Ģekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve
ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı
Ģekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda
yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması Ģarttır.
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı baĢkanlığı ile katılmıĢ
olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
(4) Tutanakta; Ģirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Ģirketin paylarının toplam itibari değeri ve
pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmıĢsa
Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı
yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
(5) Toplantıda alınan kararlara iliĢkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek Ģekilde rakamla
ve yazıyla tutanakta belirtilir.
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin
adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta,
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu
belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı baĢkanlığı ve katılmıĢsa Bakanlık temsilcisi
tarafından imzalanır.
Toplantı sonunda yapılacak iĢlemler
MADDE 14- (1) Toplantı baĢkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili
diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar
arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beĢ gün içerisinde, tutanağın noterce
onaylanmıĢ bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi
hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan Ģirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç
beĢ gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı baĢkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının
bir nüshasını katılmıĢ olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.
Toplantıya elektronik ortamda katılma
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda
katılım durumunda yönetim kurulunca ve toplantı baĢkanlığınca yerine getirilecek iĢlemler Kanunun
1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli Hükümler
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına iliĢkin belgeler
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve
bu temsilcinin görev ve yetkilerine iliĢkin Anonim ġirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik hükümleri saklıdır.
(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda
kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen
Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
Ġç Yönergede öngörülmemiĢ durumlar
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu Ġç Yönergede öngörülmemiĢ bir durumla karĢılaĢılması halinde
genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.
Ġç Yönergenin kabulü ve değiĢiklikler
MADDE 18 – (1) Bu Ġç Yönerge, Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim ġirketi genel kurulunun
onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. Ġç Yönergede yapılacak
değiĢiklikler de aynı usule tabidir.
Ġç Yönergenin yürürlüğü
MADDE 19 – (1) Bu Ġç Yönerge Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim ġirketinin 25.03.2014
tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiĢ olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde
yürürlüğe girer.

