SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ: IV, NO: 56 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN 1.3 GENEL
KURULA KATILIM HAKKI BAġLIKLI MADDESĠ GEREĞĠNCE YAPILAN
DUYURUDUR
30 MART 2012 TARĠHĠNDE YAPILACAK OLAN 2011 YILI GENEL KURUL
TOPLANTISI ĠLE ĠLGĠLĠ EK BĠLDĠRĠM VE AÇIKLAMALAR
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle Ģirketin ortaklık yapısını yansıtan
toplam pay sayısı ve oy hakkı, Ģirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa
her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,
7 Mart 2012 tarihi itibariyle ortalık yapımız;
Hisse Tutarı –TL

% Yüzde

7.070.188.845

70.701.888,45

96,85

Diğer Ortaklar

229.811,155

2.298.111,55

3,15

Genel Toplam

7.300.000.000

73.000.000

100

Ortaklar
Ordu YardımlaĢma Kurumu (OYAK)

Hisse Adedi

b) ġirketin ve Ģirketin önemli iĢtirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiĢ hesap
döneminde gerçekleĢen veya gelecek hesap döneminde planladığı Ģirket
faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki
değiĢiklikler ve bu değiĢikliklerin gerekçeleri ile değiĢikliğe taraf olan tüm
kuruluĢların son iki hesap dönemine iliĢkin faaliyet raporları ve yıllık finansal
tabloları,
Sürdürülebilir, çevre dostu üretim anlayıĢı doğrultusunda uzun dönemli bakıĢ açısı
çerçevesinde önemli projeler planlandı, projelerin uygulama süreci baĢlatıldı, devam
eden bazı projeler plana uygun olarak hayata geçirildi. Sözü edilen projelerden;
•
Endüstriyel tehlikesiz atıkların mekanik yöntemlerle boyut küçültme ve
sınıflanmasının yapılarak klinker piĢirme sürecinde ihtiyaç duyulan ısı enerjisinin bir
kısmının sağlanacağı Atıktan TüretilmiĢ Yakıt (ATY) hazırlama tesisi 2012 yılında
deneme üretimine baĢlamıĢtır.
•
Hava kalitesinin korunmasına iliĢkin yasal düzenlemelerle uyumlu, son 3 yıldır
yürüttüğümüz yatırım programımızın parçası olarak döner fırın ve farin değirmenleri
için yeni bir torbalı filtrenin sipariĢi verilmiĢ olup, 2012 yılında devreye alınacaktır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli,
değiĢtirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiĢtirme gerekçeleri, yönetim kurulu
üyeliğine aday gösterilecek kiĢiler hakkında bilgi;
Yönetim Kurulu’nda Dönem Ġçinde Yapılan DeğiĢiklikler;
8 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurulu’nda Celalettin ÇAĞLAR,
Cem ÇOLAK, Oğuz DEMĠRKILIÇ, Güney ARIK ve Ahmet Türker ANAYURT Yönetim
Kurulu Üyesi olarak bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmiĢlerdir.
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Cem ÇOLAK’ın 22 Mart 2011 tarihinde istifası ile
yerine Hüsmen AKDENĠZ yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı olarak seçilmiĢ, 21 Aralık 2011 tarihinde yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıĢtır.
Hüsmen AKDENĠZ’in 31.12.2011 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Yönetim
Kurulu BaĢkan Yardımcılığı görevinden istifası ile boĢalan Yönetim Kurulu BaĢkan
Yardımcılığı'na Yönetim Kurulu üyesi Sayın Oğuz DEMĠRKILIÇ atanmıĢtır.
30 Mart 2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine
aday olan kiĢilerin özgeçmiĢleri ekte verilmektedir.(Ek:1)
d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya Ģirketin ilgili
olduğu diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının gündeme madde konulmasına
iliĢkin talepleri,
1.3.2. maddesinin(d) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.
e) Gündemde esas sözleĢme değiĢikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu
kararı ile birlikte, esas sözleĢme değiĢikliklerinin eski ve yeni Ģekilleri.
Yönetim Kurulu’nun 3 ġubat 2012 tarih 2012/10 no.lu kararında ġirket Esas
SözleĢmesi’nin “Konu ve Amaç’’ baĢlıklı 2. Maddesinin aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmesi için gerekli yasal iĢlemlerin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğün
yetkilendirilmesine ve konunun Olağan Genel Kurul Gündemi’ne madde olarak
eklenmesine oy birliği ile karar verilmiĢtir.

ESKİ METİN

YENİ METİN

KONU VE AMAÇ :

KONU VE AMAÇ:

Madde 2

Madde 2

Şirketin amaç ve konusu şunlardır :

Şirketin amaç ve konusu şunlardır :

a)
Her çeşit yerli ve yabancı standartlarda
çimento ve kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı,
kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif
agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile
bunlardan veya kilden mamul yer karosu, tuğla,
briket, künk, büz çatı kaplaması ve her mahiyette
prefabrik yapı malzemesinin üretimini, ticaretini,
dışalım ve dışsatımını yapmak, ayrıca kağıttan
veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj
malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini,
dışalım ve dışsatımını yapmak,

a)
Her çeşit yerli ve yabancı standartlarda
çimento ve kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı,
kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif
agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile
bunlardan veya kilden mamul yer karosu, tuğla,
briket, künk, büz çatı kaplaması ve her mahiyette
prefabrik yapı malzemesinin üretimini, ticaretini,
dışalım ve dışsatımını yapmak, ayrıca kağıttan
veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj
malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini,
dışalım ve dışsatımını yapmak,

b)
Konumu dolayısıyla, denizüstünde veya
kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel,
motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü
tesis kurmak, işletmek ve işlettirmek,

b)
Konumu dolayısıyla, denizüstünde veya
kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel,
motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü
tesis kurmak, işletmek ve işlettirmek,

c)
Her türlü çimento ve çimento sanayiini
dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı
ve tamamlayıcı sanayi ile konu ve amacına uygun
diğer sanayii ve tesisleri kurmak; bunların
gelişmesi ve ilerlemesi için gereken tedbirleri
almak, bunları işletmek. Bu amaçla yeni
yatırımlar yapmak, ihtiyacına uygun olarak yurt
içinde ve dışında laboratuar, mağaza, depo, büro,
temsilcilik, sergi ve benzerlerini açmak, bayilik
vermek,

c)
Her türlü çimento ve çimento sanayiini
dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı
ve tamamlayıcı sanayi ile konu ve amacına uygun
diğer sanayii ve tesisleri kurmak; bunların
gelişmesi ve ilerlemesi için gereken tedbirleri
almak, bunları işletmek. Bu amaçla yeni yatırımlar
yapmak, ihtiyacına uygun olarak yurt içinde ve
dışında laboratuar, mağaza, depo, büro,
temsilcilik, sergi ve benzerlerini açmak, bayilik
vermek,

d)
Kurulmuş ve kurulacak herhangi bir d)
Kurulmuş ve kurulacak herhangi bir
konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai
ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine

katılmak,

katılmak,

e)
Sigorta mevzuatı çerçevesinde, yurt içi ve
yurt dışı sigorta şirketlerinin acenteliğini yapmak,

e)
Sigorta mevzuatı çerçevesinde, yurt içi ve
yurt dışı sigorta şirketlerinin acenteliğini yapmak,

f)
Her türlü inşaat taahhüt ve teknik f)
Her türlü inşaat taahhüt ve teknik
danışmanlık yapmak,
danışmanlık yapmak,
g)
Üretimde
kullanacağı
maden
ve
taşocaklarının imtiyaz izinlerini alarak işletmek;
madenlerin depolanması, dağıtımı ve ticaretini
yapmak.

g)
Üretimde
kullanacağı
maden
ve
taşocaklarının imtiyaz izinlerini alarak işletmek;
madenlerin depolanması, dağıtımı ve ticaretini
yapmak.

Şirket yukarıda yazılı işlemlerle ilgili olarak,

h) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun
olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi
ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı
çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı
enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz
konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve
ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer
tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve
ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle
ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine
ilişkin faaliyette bulunmak.

Her türlü kara ve deniz araçlarını satın
alabilir, kiralayabilir ve bunları kendi işletebilir.
Ayrıca sahibi olduğu nakil vasıtaları (gemi dahil)
ile nakliyecilik yapabilir veya yaptırabilir. Deniz
üzerinde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri
tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve
benzeri her türlü tesisi kısmen veya tamamen
kiralayabilir, sahibi olduğu aynı tip tesisleri kendi
işletebilir veya gerekli görürse işlettirebilir.

2499 sayılı kanunun 31. Maddesine göre
Şirket yukarıda yazılı işlemlerle ilgili olarak,
portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti
niteliğinde olmamak kaydı ile her türlü tahvil,
belge ve sertifika gibi menkul kıymetler satın
Her türlü kara ve deniz araçlarını satın
alabilir, satabilir, bunları rehnedebilir.
alabilir, kiralayabilir ve bunları kendi işletebilir.
Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Ayrıca sahibi olduğu nakil vasıtaları (gemi dahil) ile
özel haller kapsamında Sermaye Piyasası nakliyecilik yapabilir veya yaptırabilir. Deniz
Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların üzerinde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri
yapılması kaydıyla, sermayesine ve yönetimine tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve
katıldığı şirketlerin tahvil ihracı hallerinde bu benzeri her türlü tesisi kısmen veya tamamen
kiralayabilir, sahibi olduğu aynı tip tesisleri kendi
tahvillerine ilişkin kefalet verebilir.
işletebilir veya gerekli görürse işlettirebilir.
Sermayesine ve yönetimine katıldığı
şirketlerin
veya
bunların
iştiraklerinin 2499 sayılı kanunun 31. Maddesine göre
satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde
olmamak kaydı ile her türlü tahvil, belge ve
alabilir, gerektiğinde devir veya ciro edebilir.
sertifika gibi menkul kıymetler satın alabilir,
Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her satabilir, bunları rehnedebilir.
türlü gayrimenkulü (gemi dahil) alıp, satabilir.
Şirket, kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen
ve doğacak borçları için ipotek dahil her türlü özel haller kapsamında Sermaye Piyasası
ayni ve/veya nakdi teminat verebilir, örneğin Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların

kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş ve
doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri
üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis
edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta
olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir
ve/veya aval verebilir. Şirket hak ve alacaklarının
tahsili veya temini için ipotek dahil her türlü ayni
ve/veya şahsi her çeşit teminat alabilir. Bunlarla
ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil,
terkin ve fek işlemlerinde bulunabilir. Bu bend
kapsamında üçüncü kişiler lehine yapılacak tüm
işlemlerde,
yatırımcıların
aydınlatılmasını
teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların
yapılması zorunludur.
Türk Ticaret Kanununa ve sair kanunlara
uygun olarak, katıldığı şirketlerin ve kendisinin
memur, müsdahdem ve işçileri için sosyal yardım
kuruluşları kurabilir.
Bunların yönetimini ve işletmesini üstlenebilir.
Mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek
yatırımlara girişebilir, tahsilat ve tediyelerinde
aracılık yapabilir.

yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması
kaydıyla, sermayesine ve yönetimine katıldığı
şirketlerin tahvil ihracı hallerinde bu tahvillerine
ilişkin kefalet verebilir.
Sermayesine ve yönetimine katıldığı
şirketlerin
veya
bunların
iştiraklerinin
satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir
alabilir, gerektiğinde devir veya ciro edebilir.
Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her
türlü gayrimenkulü (gemi dahil) alıp, satabilir.
Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel
haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca
aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve
sermaye
piyasası
mevzuatı
çerçevesinde
belirlenen esaslara uyulması kaydıyla kendisinin
veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları
için ipotek dahil her türlü ayni ve/veya nakdi
teminat verebilir, örneğin kendisinin ve/veya
üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını
teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde rehin,
menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil
olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak
imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir ve/veya aval
verebilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya
temini için ipotek dahil her türlü ayni ve/veya
şahsi her çeşit teminat alabilir. Bunlarla ilgili
olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil,
terkin ve fek işlemlerinde bulunabilir.

Şirket dolaylı ve dolaysız olarak
sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin
ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat ve
tediyelerine aracılık, mali danışmanlık, ulaştırma,
depolama, denetim, fizibilite çalışmaları, proje
hazırlaması, kimyasal ve fiziksel analizler, bilgi
işlem, ithalat, ihracat, pazarlama, eğitim ve Türk Ticaret Kanununa ve sair kanunlara
planlama, organizasyon ve bunlar gibi hizmetleri uygun olarak, katıldığı şirketlerin ve kendisinin
memur, müsdahdem ve işçileri için sosyal yardım
yapabilir.
kuruluşları kurabilir.
Bunlar dışında şirket tüzel kişi olarak yasaların
Bunların yönetimini ve işletmesini üstlenebilir.
tanıdığı bütün hak ve olanakları kullanır.
Mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek
Şirket yukarıda yazılı olanların dışında işlere yatırımlara girişebilir, tahsilat ve tediyelerinde
Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul’un aracılık yapabilir.
onayı ile girebilir.
Şirket dolaylı ve dolaysız olarak
Ana sözleşmede değişiklik ve ekleme anlamına sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin
gelen bu hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat ve tediyelerine
Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izin alınır.
aracılık, mali danışmanlık, ulaştırma, depolama,
denetim, fizibilite çalışmaları, proje hazırlaması,

kimyasal ve fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalat,
ihracat, pazarlama, eğitim ve planlama,
organizasyon ve bunlar gibi hizmetleri yapabilir.
Bunlar dışında şirket tüzel kişi olarak yasaların
tanıdığı bütün hak ve olanakları kullanır.
Şirket yukarıda yazılı olanların dışında işlere
Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul’un onayı
ile girebilir.
Ana sözleşmede değişiklik ve ekleme anlamına
gelen bu hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izin
alınır.

.

Ek: 1

ÖZGEÇMĠġ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi

Eğitim Durumu
Yüksek Lisans
Lisans

: CelalettinÇAĞLAR
: 01.07.1949

Eğitim Kurumunun Adı
: Aachen Teknik Üniversitesi,
Almanya, Otomotiv
: Ġ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine
Mühendisliği

BitiĢ Tarihi
1977
1973

Bildiği Yabancı Diller:Ġngilizce, Almanca
Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler:
ĠĢ Deneyimi
OYAK Genel Müdürlüğü,
DanıĢman

BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi

Sona Erme Nedeni

2000-

-

Ayrıca, OYAK Grubu ġirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu BaĢkanlık
veÜyelikleri bulunmaktadır.2011 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:
GÖREV
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili

KURUM
Adana Çimento Sanayii T.A.ġ.
Mardin Çimento San. ve Tic. A.ġ.
Bolu Çimento Sanayi A.ġ.
Ünye Çimento San. ve Tic. A.ġ.
Aslan Çimento A.ġ.
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.ġ.
ORFĠN Finansman A.ġ.
OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.ġ.
MAĠS Motorlu Araçlar Ġmal ve SatıĢ A.ġ.
OYTAġ Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ.
OYAK ĠnĢaat A.ġ.
OYAK Beton San. ve Tic. A.ġ.
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

ġirket ve ġirketin iliĢkili tarafları ile iliĢkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMĠġ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi

Eğitim Durumu
Lisans

: Selahattin KISACIK
: 01.12.1955

Eğitim Kurumunun Adı

BitiĢ Tarihi

: Kara Harp Akademisi

1986

Bildiği Yabancı Diller:Ġngilizce, Almanca
Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler:
ĠĢ Deneyimi(1)
Kara Kuvvetleri
Lojistik Komutanlığı
Kurmay BaĢkanı
Özel Kuvvetler
Seferberlik Dairesi
BĢk.
MSB MüsteĢar Yrd.

BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi

Sona Erme Nedeni

2010-2011

Emeklilik

2009-2010

Atama

2007 – 2009

Atama

MSB Tedarik D. BĢk.

2005 – 2007

Atama

ġirket ve ġirketin iliĢkili tarafları ile iliĢkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMĠġ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi

Eğitim Durumu
Lisans

: Mustafa GÜLER
: 01.12.1959

Eğitim Kurumunun Adı

BitiĢ Tarihi

: Kara Harp Akademisi

1998

Bildiği Yabancı Diller:Ġngilizce
Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler:
ĠĢ Deneyimi(1)
Müht.K.lığı
KIRIKKALE
59.Topçu Eğt.
Tuğ.K.lığı
ERZĠNCAN
Ege Ordu
Hrk.BġK.lığı ĠZMĠR
IĢıklar Askeri Lisesi
K.lığı BURSA

BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi

Sona Erme Nedeni

2009 – 2011

Emeklilik

2007 – 2009

Atama

2006 - 2007

Atama

2004 – 2006

Atama

ġirket ve ġirketin iliĢkili tarafları ile iliĢkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMĠġ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi

Eğitim Durumu
Lisans

: Güney ARIK
: 01.01.1977

Eğitim Kurumunun Adı

BitiĢ Tarihi

: AÜ SBF Ġktisat

1999

Bildiği Yabancı Diller:Ġngilizce
Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler:
ĠĢ Deneyimi(1)
OYAK Çimento
Grubu Koordinatörü
OYAK Çimento
Grubu YK BaĢkanı
Teknik Asistanı
OYAK ĠĢtirakler
Uzmanı

BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi

Sona Erme Nedeni

2008 –

-

2003 – 2008

OYAK Grup Ġçi Görev
DeğiĢikliği

2002 – 2003

OYAK Grup Ġçi Görev
DeğiĢikliği

Ayrıca, OYAK Grubu ġirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu/Denetim
Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. 2011 yılsonu itibariyle devam eden görevleri:
GÖREV
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Müdürler Kurulu BaĢkanı
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi

KURUM
BirtaĢ Birlik ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ.
Bolu Çimento Sanayi A.ġ.
Ünye Çimento San. ve Tic. A.ġ.
Mardin Çimento San. ve Tic. A.ġ.
Aslan Çimento A.ġ.
Birçim Çimento ve Madencilik San. ve Tic. A.ġ.
ORFĠN Finansman A.ġ.
Aslan Beton A.ġ.
AS-SAN ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ.
Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. ġti.
OYAK Beton San. ve Tic. A.ġ.
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.ġ.

ġirket ve ġirketin iliĢkili tarafları ile iliĢkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMĠġ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi

: Cem ÇOLAK
: 20.09.1979

Eğitim Durumu
Lisans

Eğitim Kurumunun Adı

BitiĢ Tarihi

: Hacettepe Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Ġktisat

2002

Bildiği Yabancı Diller:Ġngilizce
Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler:
ĠĢ Deneyimi
ĠĢtirakler Müdürlüğü,
ĠĢtirakler
Uzmanı,OYAK
Ticari Pazarlama
Departmanı, Yetkili
Yardımcısı,
OYAKBANK Köroğlu
ġubesi
Factoring&Leasing
Departmanı, Yetkili
Yardımcısı,
OYAKBANK Genel
Müdürlük

BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi

Sona Erme Nedeni
-

2006-

2005- 2006

OYAK Grup Ġçi Görev
DeğiĢikliği

2003- 2005

OYAK Grup Ġçi Görev
DeğiĢikliği

Ayrıca, OYAK Grubu ġirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu/Denetim
Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. 2011 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:
GÖREV
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi

KURUM
Adana Çimento Sanayii ve T.A.ġ.
Mardin Çimento San. ve Tic. A.ġ.
Ünye Çimento San. ve Tic. A.ġ.
Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı
Aslan Beton A.ġ.
ORFĠN Finansman A.ġ.
AS-SAN ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ.
BirtaĢ Birlik ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ.

ġirket ve ġirketin iliĢkili tarafları ile iliĢkisi bulunmamaktadır.

