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Türkiye'nin imar ve kalkınmasında en çok 
kullanılan sanayi mamullerinden birinin de 
çimento olduğu malumdur. Bu bakımdan 
bölgemizde uzun süredir etütleri yapılan 
çimento sanayi için en uygun ve zengin 
hammaddeler Isparta'da bulunmuştur.

Karayolu, demiryolu ve Kovada H.E.S. 
enerjisi gibi önemli yardımcı unsurları da bir 
arada toplayan fabrika yeri, benzerlerine 
göre ucuz çimento elde etmeye ve dağıtma 
imkânlarına sahiptir. Bu fabrikaların 
kurulması ile bölgemiz ekonomik ve sosyal 
bir güç kazanacaktır.

Ayrıca, şirkete 5.000 TL ve yukarısı ile 
hissedar olacak vatandaşlarımız da, 
tasarruflarını karlı ve sağlam bir yere 
yatırdığı gibi, hali hazır iştigal sahalarına 
istikrarlı bir kazanç manzumesi kurmaya 
adım atmış olacaktır. Bu vesile ile Isparta'da 
“GÖLLER BÖLGESİ Çimento Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi – Isparta Çimento 
Fabrikası GÖLTAŞ” unvanı ile bir şirketin 
kurulması derpiş edilmiş ve bu şirketin 
müteşebbis heyeti olarak aşağıdaki 
hususların bilginize sunulması 
öngörülmüştür.

1.Fabrika, 600.000 ton kapasiteli olacaktır.
2.Sermayesi 50.000.000 TL olup, yatırım 
yükünü ve işletme sermayesi 90.000.000 
TL'sını bulacaktır. 
3.Şirket hisse senetleri, 5.000 TL kıymetinde 

olmak üzere 10.000 adettir. Bu suretle 
şirket memur, tüccar, sanayici, esnaf, 
sanatkâr, çiftçi, müstahsil vs. gibi bütün 
halka açıktır.
4.Firmaya özel sektör yanında devlet de 
(arzu edilirse) ortak olabilir.
5.Özel ve Milli Bankalar, diğer Mahalli İdare 
ve Belediyelerle, Ticaret Sanayi, Ziraat 
Odaları ve Birlikler de ortak olabileceklerdir.
6.Kurulacak çimento fabrikasının 
70.000.000 TL' sına kadar da mal olabileceği 
ve iki yıl içinde faaliyete geçeceği 
hesaplanmıştır.
7.Mamul maddenin pazarları Isparta, 
Burdur, Antalya ve Denizli olmak üzere çok 
geniştir. Hatta Antalya limanına yakınlığı 
dolayısıyla ileride ihraç imkânı vardır.
8.Bu yatırım sahası Türkiye'de değer ve 
yatırımların en karlısı olacaktır.
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9.Hissedarlara vereceği kar, asgari %25 
olarak hesap edilmiştir.
10.Şirketin kuruluş ve ortak kayıt işlemleri, 
şirketin muvakkat bürosu olan Isparta 
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
yürütülmektedir.
11.Hisse kayıtlarına ve iştirakçi 
taahhütnamelerinin alınmasına 15 Eylül 1968 
tarihinden itibaren başlanacaktır.
12.Şirketin kuruluşu ani olacağından, ortağın 
taahhüt edeceği hisse miktarının %25'i talep 

edilmesi, peşin olarak tediyesi icap 
etmektedir. Bakiyesini iki sene içerisinde 
taksitler halinde ödeyecektir. 
13.Bu talep 30 Kasım 1968 tarihinden sonra 
olacaktır. Bu güzel teşebbüsün tahakkuku 
için köylü ve kasabalı bütün 
vatandaşlarımızın bu şirkete ortak olmasını 
tavsiye ve rica ederiz.

Şevket Demirel
Şirket Müteşebbis Heyeti Adına
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1-Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve 
saygı duruşu,

2-Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması 
konusunda toplantı başkanlığına yetki 
verilmesi,

3-01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ilişkin 
Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, 
görüşülmesi,

4-01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ilişkin 
Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin 
okunması, 

5-01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemi Bilanço 
ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, 
görüşülmesi ve onaylanması,

6-Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin 
teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7-Yönetim Kurulu üyelerinin 
01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemi faaliyet ve 
işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin 
denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış 
denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin 
görüşülerek karara bağlanması,

9-2019 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik 
ücretlerinin tespiti,

10-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Şirket 
Bağış Politikası” nın pay sahiplerinin onayına 
sunulması, 01.01.2018–31.12.2018 hesap 
döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında 
bilgi verilmesi ve 01.01.2019–31.12.2019 hesap 
döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra 

ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek 
karara bağlanması,

11-Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna 
giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları 
adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan 
şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri 
yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret 
Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince 
izin verilmesine dair karar alınması,

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine 
verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde 
etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda 
ortaklara bilgi verilmesi,

13-Kapanış.

2018
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2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy 

Haklarına İlişkin Açıklamalar

Esas sözleşmenin 19.maddesi gereği A grubu 

paylara imtiyaz tanınmıştır. Genel Kurulun 

gerek olağan gerekse olağanüstü 

toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya 

vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari 

değeriyle orantılı olarak kullanır. A grubu 

paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin 

her pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, B grubu 

paylara sahip paydaşlar veya vekillerinin her pay 

için 1 (bir) oy hakkı olacaktır. Oy hakkının 

kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun 

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan 

1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı 

Ana faaliyet konusu çimento, klinker ve hazır 

beton üreterek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda 

satışa sunmak olan Göltaş Göller Bölgesi 

Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

İstanbul' da tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket 

hisselerinin halka ilk arzı %13,22 oranında 

gerçekleşmiş olup, daha sonraki halka arzlarla 

birlikte hisselerinin % 68,88  'i Borsa İstanbul' da  

(BİST) işlem görmektedir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 20.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 18.000.000 TL

hükümlere uyulur.
Esas sözleşmenin 7. maddesi gereği Yönetim 

Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler dışında 

kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının A 

Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 

belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi 

zorunludur.
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3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler
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Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler 
gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri 
çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 
seçimleri Genel Kurul tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde 
Yönetim Kurulu Üyeliklerinde kadro açığı 
olması halinde açık olan pozisyonlar için TTK ve 
Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde 
seçim yapılmakta ve Genel Kurul'un onayına 
sunulmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleşen 
değişiklikler bir sonraki Genel Kurul'da 
onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile 
yapılmaktadır. Şirketin 04.05.2018 tarihli 2017 
yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; 

Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Ummahan 
Binhan Kesici, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ertekin 
Durutürk ve Sn. Mustafa Fikri Çobaner 'in 3 yıl 
süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak, Sn. Polat Kurt ve Sn. Çetin 
Bozcu'nun  2 yıl süre ile görev yapmak üzere 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
seçilmelerine karar verilmiştir. 

 Şirket Yönetim Kurulu toplam yedi kişiden 
oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda yer alan yedi 
üyeden üçü icrada yer almayan üye, ikisi 
bağımsız üye, ikisi ise icracı üye niteliğine 
sahiptir.

ÖZGEÇMİŞLER

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza
Nihan ATASAGUN, 1990 yıllarından beri Göltaş 
Çimento A.Ş. ve bağlı ortaklıkların Yönetim 
Kurulu Üyeliklerini yürütmektedir. Boğaziçi 
Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi mezunu 
olan, Nihan Atasagun İngilizce ve Almanca 
bilmektedir.

Grup İçi şirketlerde Göl Yatırım Holding A.Ş. ve 
Orkav A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanı, Göltaş 
Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.Ş, 
Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Orma A.Ş, 
Elmataş A.Ş., Elmasu A.Ş.' de Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Murahhas Üyedir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ummahan Binhan Kesici, 2008 yılından beri 
Grup İçi şirketlerde Yönetim Kurulu üyelikleri 
dahil çeşitli görevlerde bulunmuştur.13 Mayıs 
2016 tarihinden beri Göltaş Çimento A.Ş. de 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 
göreve devam etmektedir. Marmara 
Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan 
Binhan Kesici İngilizce bilmektedir.

Grup İçi şirketlerde; Göl Yatırım Holding A.Ş., 
Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic. 
A.Ş, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Orkav 
A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır, 
Orma A.Ş 'de Yönetim Kurulu Üyesidir.
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Murahhas Aza
Neslihan DEMİREL, 2008 yılından beri Göltaş 
Çimento A.Ş. ve bağlı ortaklıkların Yönetim 
Kurulu Üyeliklerini ve Murahhas Azalığını 
yürütmektedir. 1994 yılından beri Orma A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azasıdır. 
1990-1994 yılları arasında Chemical Bank Kredi 
Pazarlama Müdürlüğü yapmıştır. Boğaziçi 
Üniversitesi İktisadi İlimler Fakültesi mezunu 
olan Neslihan Demirel İngilizce bilmektedir.

Grup İçi şirketlerde; Göl Yatırım Holding A.Ş.' 
de Yönetim Kurulu Üyesi, Göltaş Hazır Beton 
Yapı Elemanları San. ve Tic . A.Ş, Göltaş Enerji 
Elektrik Üretim A.Ş. ve Orma A.Ş.' de Murahhas 
Üyedir.

Y

yılları arasında Burdur ili Belediye Başkanlığı 
yürütmüştür. Ankara Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu mezunu olan Çetin Bozcu İngilizce 
bilmektedir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Polat KURT, 2014 Eylül ayından beri Göltaş 
Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyesidir. 1975-1997 yılları arasında kendi 
kurduğu şirketi ile Deniz Ticareti ve Nakliyesi 
konularında hizmet vermiştir.1991-1995 yılları 
arasında Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanlığı 
yapmış, 1997 yılından bu yana serbest 

önetim Kurulu Üyesi
Ertekin DURUTÜRK, 2009 yılından beri Göltaş 
Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. Yıldız 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
İnşaat Bölümü mezunudur.

Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Fikri Çobaner, 2012-2014 yılları arası 
Göltaş Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve TED Isparta Koleji Kurucu Temsilciliği 
görevlerinde bulunmuş olan Mustafa Fikri 
Çobaner Yıldız Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği bölümü mezunudur

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Çetin Bozcu, 2015 yılından beri Göltaş Çimento 
A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. 1961-
1977 yılları arasında DSİ Teknik Şefliği, 1977-1980 

çalışmaktadır. ODTÜ Makine Mühendisliği 
mezunu olan Polat Kurt İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret 
Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas 
Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri 
haizdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışı 
başka görev veya görevler almasına ilişkin 
olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 
Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim 
Kurulu Başkanının diğer Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenir. 
Gündemin belirlenmesi aşamasında 
yöneticilerden gelen taleplere önem verilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe 
başkan veya başkan yardımcısının talebi üzerine 
toplanmakta ve gündemde yer alan konulara 
ilişkin karar almaktadır. Toplantılarda her üyenin 
bir oy hakkı bulunmaktadır. 

Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler 
tarafından farklı görüş açıklanan konulara ilişkin 
makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar 
zaptına geçirilmesi esastır. Ayrıca, bağımsız 
üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin 
karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, 
bugüne dek Yönetim Kurulu toplantılarında 
gerek bağımsız üyelerin gerekse diğer üyelerin 
farklı görüşlerde olduğu bir durum 
oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin başkan dâhil olmak 
üzere hiçbirinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya 
olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim 
Kurulu Başkanı dâhil olmak üzere tüm üyeler 
eşit oy hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri 
esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep 
olacakları zararın sigorta ettirilmesi ile ilgili 
değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim 
İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı 
olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim 
Komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi ve 
Denetim Komitesi kurmuştur. Aday Gösterme 

15



Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen 
görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 
yerine getirilmektedir.

Komite üyelerinden Çetin Bozcu ve Polat Kurt 
Yönetim Kurulu Üye sayısı ve SPK Kurumsal 
Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite 
yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla 
komitede görev yapmaktadır.

Komitelerde görev alan diğer Yönetim Kurulu 
Üyeleri'nin tamamı icrada yer almamaktadır. 

Komite toplantıları mevzuatın öngördüğü, 
gerekli görülen sıklıkta ya da herhangi bir 
üyeden gelen talep dikkate alınarak 
yapılmaktadır.
 
Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana 
hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya 
açıklanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet 
döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak 
bir durum olmamıştır.

4. Personel ve İşçi Hareketleri, 
Toplu Sözleşme Uygulamaları, 
Personel ve İsçiye Sağlanan Hak ve 
Menfaatler

Faaliyet dönemi itibariyle Şirketimizde çalışan 
sayısı 440 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-
Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Hammadde) 

hizmetleri 5 değişik müteahhit tarafından 
toplam 191 kişi ile yapılmaktadır. 

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarımızla 

birlikte toplam çalışan sayımız 567 kişidir. 
İşyerimizde Çıraklık ve Mesleki Eğitim  Kanunu 
kapsamında 17 adet Meslek Lisesi öğrencileri 
uygulamalı eğitim görmektedir. Ayrıca 
işyerimizde üniversitesi son sınıf veya yüksek 
lisans öğrencisi olan 8 kişi yarı zamanlı olarak 
çalışmaktadır. 

Şirketimizin de temsil edildiği Çimento 

Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türk-İş'e 

bağlı Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan 2018-

2019 yıllarına ait Toplu-İş Sözleşmesi'ne göre 

çalışanlarımızın ücretleri, 2018 yılı için % 13,80 

oranında artmıştır.

Toplu Sözleşme uygulamaları kapsamında, 
çalışanlarımıza sağlanan hak ve menfaatler; 
ikramiyeler, bayram harçlığı, evlenme yardımı, 
doğum yardımı, ölüm yardımı (işçinin ölümü, eş, 
çocuk, anne, baba, kardeş ölümü, iş kazası ile 
ölüm, işçinin iş kazası nedeniyle ölümünde 
kanuni mirasçılarına), yemek yardımı ve vasıta 
yardımıdır. İzinler; yıllık ücretli izinler, mazeret 
izni, ücretsiz izinler ile evlilik izni, ölüm izni, 
doğum izni, süt izni ve doğal afet iznini 
kapsayan diğer ücretli izinlerdir. 
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Eğitim Faaliyetlerimiz

Göltaş Çimento A.Ş. çalışanlarının bilgi ve 
becerilerini artırmak için, eğitim ihtiyaçlarını tespit 
etmiş, planlamış ve bu dönemde de, çalışanlarımızı 
etkinleştirmeye ve verimli kılmaya yönelik eğitimler, 
ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülmüştür. Şirket içi 
eğitim imkânlarının geliştirilmesi ve kullanılmasının 
yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını 
gidermek için, değişik eğitim şirket ve 
kurumlarından da yararlanılmıştır.

Buna bağlı olarak yıl içerisinde; çalışanlarımızın iş 

performansını artırmaları amacıyla Çevre Kirliliği ve 

Atık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 

Entegre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi, ISO 

9001 ve ISO 14001 Revizyon Eğitimi, Zincir ve Dişli 

Eğitimi, Forklift Operatörlük Eğitimi, Borlu 

Çimentoda Bor Oksit Analizi Eğitimi, Davranış Odaklı 

İSG Eğitimi, Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek 

Gerilim Altında Çalışma Eğitimi, Beko Loder 

Operatörlük Eğitimi, Kaynakçı Geliştirme Eğitimi, 

Köprülü Vinç Operatörlük Eğitimi başta olmak üzere 

toplam 19.896 saat eğitim sağlanmıştır.

Çalışanlarımızın İngilizce yabancı dil seviyelerinin 

geliştirilmesi amacıyla TED Koleji ile işbirliği 

yapılmış ve bu kapsamda 4 çalışanımız halen 

kursa devam etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi' ne sahip olan Şirketimiz, 2018 yılında İş 
Sağlığı ve Güvenliği Performansının sürekli 
iyileşmesine, İş sağlığı ve Güvenliği risklerini en 
aza indirecek önlemleri almaya, çalışma 
ortamlarının güvenli hale getirilmesine ve 
çalışanlarının sağlığının korunmasına yönelik 
çalışmalarını devam ettirmiştir. Bu kapsamda 
2018 yılında çalışanlarımıza 7.040 saat İş sağlığı 
ve güvenliği eğitimleri verilmiştir. 

Bu durumda İş sağlığı ve güvenliği alanında 
2018 yılında kişi başı eğitim saati 16 saat/kişi 
olmuştur. 

Çalışanlar tarafından bildirilen emniyetsiz 
durum/davranışlar formlarından 2018 yılında 
558 adet daha bildirilmiştir. Toplamda bugüne 
kadar bildirilen form sayısı 4.230 adet olmuştur. 
Bu formların 4.011 adedi kapatılmıştır ve 
iyileştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 
Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına 
Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı 
Kapsamındaki Faaliyetleri

Şirket dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri, 
üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ile şirket 

veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına 
neden olabilecek önemli nitelikte işlemde 
bulunmamıştır.
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6. Esas Sözleşmede Yapılan 
Değişiklikler

Şirketimiz 04 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2017 
yılı Olağan Genel Kurulunda; Şirketimize ait 
çimento tesisleri içerisinde bulunan atık ısıdan 
elektrik üretim tesisi için 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca 
üretim lisansı alınması amacıyla, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu'nun ilgili mevzuatı uyarınca 
üretim lisansı başvurusunda bulunacak olan 
tüzel kişiler için esas sözleşmede yer verilecek 
hususları gösteren örnek esas alınarak 
mevzuata uyumun gerçekleştirilmesi için 
Şirketimiz esas sözleşmesinin “ Şirketin İşletme 
Konusu” başlıklı 3'ncü, “Şirketin Sermayesi” 
başlıklı 6'ncı ve “Esas Mukavelenin Tadili” 
başlıklı  23'ncü maddeleri görüşülmüş ve 
oybirliği ile karara bağlanmıştır. 

Şirketimiz çıkarılmış sermayesi tamamı finansal 
tablolarda yer alan sermaye düzeltmesi olumlu 
farklarından karşılanmak suretiyle 7.200.000-TL 
( Ye d i m i l y o n i k i y ü z b i n Tü r k L i r a s ı )  ' n d a n  
18.000.000- TL (OnsekizmilyonTürkLirası)'na 
a r t ı r ı l m ı ş  o l u p ,  s e r m a y e  a r t ı r ı m ı n ı n  
tamamlanması dolayısıyla, ihraç edilecek 
10.800.000-TL (OnmilyonsekizyüzbinTürkLirası) 
nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin 
onaylanması ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 
18'inci maddesinin 7'ncı fıkrası hükmü uyarınca 
çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin 
sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin tadiline 
uygun görüş için 15.11.2018 tarihinde Sermaye 
Piyasası Kurulu'na başvurulmuş ve 13.12.2018 
tarihinde onay alınmıştır. Şirketimizin İç 
Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Esas 
sözleşmenin 6.Madde Tadili İstanbul Ticaret Sicil 
Müdürlüğü tarafından 31.12.2018 tarihinde tescil 
edilmiştir. 
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Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl 
Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda 
Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir. 
Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri 
belirlenirken, murahhas olmaları, icracı olmaları 
göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin 
karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip 
olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim 
seviyesi, sarf ettiği zaman gibi unsurlar dikkate 
alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer 
şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri 
ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bağımsız 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde 
ise, yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra, ücretin 
üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde 
olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi 
opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı 
ödeme planları kullanılmamaktadır. Şirketimiz 
üst düzey yöneticileri ve çalışanlarına, Yönetim 
Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret 
ödenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Üst Düzey Yöneticilere performansa dayalı bir 
ödeme yapılmamakta, borç verilmemekte ve 

kredi kullandırılmamaktadır.
Şirket Esas Sözleşmesinin 28. maddesine göre 
de Dönem karından %5 kanuni yedek akçe 
ayrılması kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış 
tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden 
TTK ve SPK mevzuatına uygun olarak Genel 
Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden 
1.temettü'nün ödenmesinden sonra kalan 
kardan %10 ihtiyari yedek akçe ,%3 Bağımsız 
Üyeler dışında Yönetim Kurulu Üyelerine, %5 
memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere 
ayrılmaktadır.

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Göltaş Çimento 
olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan 
menfaatler brüt 4.210.763,80 TL' dir.

G ö l t a ş  Ç i m e n t o ' n u n  k o n s o l i d a s y o n  
kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst 
Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine ödenen ücret ve menfaatler toplamı 
brüt 8.144.369,87 TL'dir.
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Şirketimiz sürekli olarak teknolojik gelişmeleri, 
pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip 
etmekte ve AR-GE çalışmalarına büyük önem 
vermektedir. Kalite standardını artırarak 
maksimum seviyeye taşımak, müşteri 
gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayacak 
kalitede ve yürürlükteki standartlara ve yasalara 

uygun ürünler üretmek, üründe kalite ve 
çeşitliliğini artırmak, yeni ürünler geliştirmek, 
çalışanını, müşterilerini, tedarikçilerini ve 
hissedarlarını bir bütünün parçaları olarak 
görerek tüm tarafların mutluluğu için yoğun bir 
çaba göstermeye devam etmektedir.
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1. Üretim Faaliyetlerimiz
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Çimento Üretim Kapasitemiz

Ürünler

Klinker Üretim Kapasitemiz
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2. Satış Faaliyetlerimiz

Türk Çimento Sektörü

Türk çimento sektörü 2018 yılında dünyada en 
büyük çimento üreticileri arasında ve Avrupa'da 
lider konumundadır. Sektör ülke ihtiyacının 
tamamını karşılayabiliyor olmakla kalmayıp, 
ihracatta da dünya pazarının ilk sıralarında yer 
almaktadır.

Çimento sektörü Türkiye ekonomisinin 
lokomotif sektörleri arasında yer almasının yanı 
sıra, inşaat sektörüyle de yüksek korelasyon 
göstermektedir. 

Geçen yıl yaşanan zorlu kış şartlarından sonra 
bu yılın ilk aylarında beklenmedik şekilde hava 
sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde 
seyretmesiyle, yılın başlarında üretim ve 
satışlarda çok yüksek artışlar yaşanmıştır. Bu 
artış oranları Mart ve Nisan aylarında aylık 
bazda normale dönmüş ancak Mayıs ayından 
itibaren yaz aylarında -ramazan ayı ve 
bayramların da etkisiyle- satışlar aylık bazda 
olumsuz olarak etkilenmiştir. Eylül ayında 
sektörde yaşanan hafif daralmadan sonra, 
Ekim, Kasım ve Aralık aylarında üretim ve 
satışta %25-45 oranında büyük çaplı düşüşler 
yaşanmıştır.   

Sektöre katılan yeni oyuncular ve kapasite 
artışlarının yanında sektörün asıl hedefi, 
verimliliğe yönelik yatırımlara ağırlık vererek 
sektörün alt yapısının güçlenmesini sağlamaktır. 

Sektörde enerji kaynaklarının etkili kullanılması 
konusunda da en yeni teknolojileri kullanarak, 
yenilenebilir enerji ve alternatif yakıt kullanımı 
arttırılması planlanmaktadır. Türk çimento 
sektörü ekonomik büyümesine devam ederken 
çevresel sorumluluklarının da bilincinde yoluna 
devam etmektedir. 

2018 yılı Ocak-Aralık dönemi için Türkiye 
Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından 
açıklanan verilere göre, üretilen çimentonun 
yaklaşık yüzde 10,3'ü ihracata konu olmuştur. 
TUİK verilerine göre, 2018 yılında, ihracatımızı 
(çimento+klinker) en çok arttırdığımız ülke 
Gana olmuştur. Bu ülkeyi Senegal ve A.B.D. 
izlemiştir. İhracatımızı artırdığımız diğer 
pazarlar Gine, Haiti ve İsrail olmuştur.

Türkiye' nin 2018 yılı çimento üretimi 72.544.430 
ton, klinker üretimi 70.343.788 ton olarak 
gerçekleşmiştir. Çimento iç satışları 64.364.011 
ton, klinker iç satışları 2.266.816 ton olmuştur. 
Çimento ihracatı 7.466.725 ton, klinker ihracatı 
ise 5.853.550 ton gerçekleşmiştir. Bu rakamlar 
2017 yılı ile karşılaştırıldığında şöyle bir tablo 
ortaya çıkmaktadır: Bir önceki yıla göre çimento 
iç satışları % 10,89 ve çimento üretimi % 9,94 
oranında azalmıştır. Klinker üretimi % 0,66,  
klinker iç satışı % 17,92 azalmıştır. Çimento 
ihracatı % 6,44 azalırken, klinker ihracatı ise %  
18,68 oranında artmıştır.
* TÇMB verilerinden alınmıştır.

Çimento ve Klinker Satışlarımız

Göltaş Çimento A.Ş. 'nin 2018 yılı toplam 
satışları bir önceki yıl toplam satışlarına göre 
yaklaşık % 5 oranında artmıştır.
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3. Yatırım Faaliyetlerimiz

Çevresel iyileştirmeler ve modernizasyon 
kapsamında alternatif atık yakma sisteminin alt 

4. Yatırım  Teşvik Belgelerimiz

yapısının hazırlanması ve ünitelere temizlik 
amaçlı toz emiş sisteminin kurulumu yapılmıştır.

5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim 
Faaliyetleri

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel 
tüm risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk 
yönetiminin temelini oluşturmaktadır. 
Şirketimizin mali durumunu doğrudan 
etkileyebilecek doğal risklerden olan; yangın 
deprem ve sel baskını gibi tabii afetlere karşı 
tüm tesislerimiz sigortalanmaktadır. Herhangi 
bir olağanüstü durumda donanım sistemlerinin 
etkilenmemesi ve veri kaybına uğranılmaması, 
ilaveten kişisel hataların ortadan kaldırılması ve 
iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılmasına 
yönelik olarak Şirketimizde bir kurumsal kaynak 
planlama çözümü olan SAP sistemi 
kullanılmaktadır. Birinci savunma hattı olarak 
adlandırabileceğimiz bu sisteme ünitelerin 
kurumsal hedef ve amaçlar doğrultusunda 
oluşturdukları kendi süreçlerinin risk yönetimi 
ve kontrol prosedürleri uyarlanmıştır.

Şirketimizde kurumsal risk yönetimi ve iç 
kontrol işlevleri, şirket organizasyon yapısında 
Riskin Erken Tespiti Komitesi, Denetim Komitesi 
ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyelerine 
doğrudan raporlama yapmaktadır.

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve 
Finans Bölümü; birinci defans hattında maruz 
kalınabilecek olası tüm risklerin yönetilmesini 
teminen iç kontrol sistemleri' nin kurulmasında 
destek ve görüş vermektedir. Ayrıca 

Şirketimizin ve denetim kapsamında olup mali 
tablolarında konsolide edilen iştiraklerinin 
finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerinin 
yeterliliğini değerlendirmekte, bu süreçte tespit 
edilen kontrol eksikliklerini Riskin Erken Tespiti 
Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu 
Murahhas Üyelerine düzenli olarak 
raporlamakta ve alınan, alınması planlanan ilgili 
düzeltici faaliyetleri takip etmektedir.

İkinci defans hattının bir diğer işlevi olarak; 
2002 yılında SGS International Certification 
Services (ICS)'den ISO 9001:2000 Kalite 
Yönetim Sistemi Belgesi alınmış ve 2010 yılında 
Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından yapılan 
bir belgelendirme tetkiki ile ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistemi ve Entegre Yönetim 
Sistemine geçiş yapılmıştır. Bu çerçevede, 
Şirketimizin Kalite Yönetim Sistem Temsilcisi 
tarafından organize edilen ve periyodik olarak 
yapılan yönetim toplantılarında; faaliyet 
sonuçlarının hedefler ile karşılaştırılması, riskler 
sonucu çıkan olumsuz sapmaların düzeltme 
aksiyonları ve konulan ilave kontrollerin 
sistematik takibi yapılmaktadır. Bağımsızlık ve 
objektiflik esaslarında yapılan iç ve dış 
tetkiklerle de yönetim sistemlerinin yasal, doğal 
ve operasyonel risklere karşı kontrol etkinliği 
değerlendirilip raporlanmaktadır.
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Üçüncü defans hattı olarak ve daha bağımsız 
bir yapıyla, 2014 yılı Haziran ayı itibariyle Göl 
Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde ve doğrudan 
Yönetim Kurulu'na bağlı olarak oluşturulan 
Grup İç Denetim Müdürlüğü, Şirket 
faaliyetlerini değerlendirmek üzere üst yönetim 
onaylı yıllık denetim programları dahilinde 
denetimler yapmaya başlamıştır. CIA (Sertifikalı 
İç Denetçi), CFE ( Sertifikalı Suistimal 
Araştırmacısı) ve CRMA (Risk Yönetimi Güvence 
Sertifikası) mesleki yetkinliklerine sertifikalara 
sahip olmuş iç denetim ekibi, Uluslararası İç 
Denetim Standartlarını dikkate alarak varlıkların 
korunması; bilginin güvenliği/güvenilirliği ve 
bütünlüğü; kanun, yasa, politika ve 
prosedürlere uygunluk ve Şirket kaynaklarının 
daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik risk 

bazlı ve sistem yaklaşımlı denetim planları 
hazırlamıştır.  Bu planlara göre uygulanan iç 
denetim görevleriyle Kurumsal Yönetim, Risk 
Yönetimi ve İç Kontrol konularında süreç 
sahiplerine ve karar vericilere makul güvence ve 
danışmanlık hizmeti vermektedir. İç denetim 
sürecinin son safhası olan takip çalışmalarına 
risk yönetimi yaklaşımları (risklerin kontrolü ve 
izlenmesi süreçleri) entegre edilmiş ve Şirket'in 
maruz kaldığı risklerin zamanında alınacak 
aksiyonlar ile yönetilmesine yardımcı olunması 
sağlanmıştır. 2 kişiden oluşan Grup İç Denetim 
Müdürlüğü'nün mevcut bilgi, beceri ve diğer 
vasıflarının arttırılması ve güncellenmesi amaçlı 
olarak eğitimler alması, kongre ve seminer 
katılımları gibi faaliyetleri Şirket tarafından 
desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına  
     İlişkin Bilgi
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7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi

8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan 
Özel Denetime ve Kamu Denetimine 
İlişkin Bilgi

2018 yılında şirketimiz herhangi bir özel ve 
kamu denetimine tabi olmamıştır.

9. Hukuki Konular

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Şirket davaların 
aleyhine sonuçlanma riski olanlar için hukuk 
müşavirlerinden alınan görüş doğrultusunda 
233.484,00 TL karşılık ayırmıştır.

Şirketimizin yıl içinde iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk 
Projeleri

Şirketimiz başta eğitim ve sağlık alanında olmak 
üzere bölgemizdeki pek çok belediye okul, 
hastane ve üniversiteye, çeşitli dernek, vakıf 
gibi kuruluşlara ve kamunun yararlanabileceği 
yerlere bir bütçe ve program dahilinde 
karlılığımızı zedelemeyecek oranlarda çeşitli 
ayni ve nakdi yardımda bulunmaktadır. 

10. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2017 yılı Olağan Genel Kurulu ve A 
Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 
04.05.2018 tarihinde Bayıldım Cad. No:2 
Swissotel The Bosphorus Mimosa  Salonu 

(34357) İstanbul adresinde yapılmıştır. Şirketin 
2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 
onaylanan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

Bu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine 
sunulmaktadır. Göltaş Çimento olarak 2018 
yılında yapılan bağış toplamı 438.025,55TL, 
konsolidasyon kapsamındaki bağlı 
ortaklıklarıyla birlikte bağış toplamı 546.445,55 
TL dir.

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında 
uygulanan idari veya adli yaptırım 
bulunmamaktadır.
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12. Çevresel Faaliyetler

 Fabrikamız Çevre Mevzuatı kapsamında 
üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmiş 
olup, çevreye saygılı ve tüm yasal mevzuatlara 
uygun olarak faaliyetlerimiz yerine 
getirilmektedir. Özet olarak yürütülen 
faaliyetler aşağıdaki gibidir;

· Alternatif Hammadde kullanımı kapsamında; 
08.01.2018 tarih ve 46025 sayılı yazı ile 01 04 13- 
01 04 07 dışında taş yontma ve kesme 
işlemlerinden kaynaklanan atıklar ve  10 13 14 – 
Atık Beton ve beton çamurları için Bakanlık 
onay başvurusu yapılmıştır. 19.01.2018 tarih ve 
51475790-145.02-E.9721 nolu Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü'nün 
yazısına istinaden bu atıkların Alternatif 
Hammadde olarak kullanılmasına ilişkin 
uygunluk alınmıştır.

· Klinker üretiminde yapılacak olan kapasite 
artışı sonrası ulaşılacak kapasite 9000 ton/gün 
olup bu kapsamda ÇED Başvuru çalışmaları 
devam etmektedir. 

· İR:79983 ruhsat numaralı Kalker Ocağında 
5.000.000 ton/yıl üretim kapasitesi artışı ile ilgili 
2018 yılı Ocak ayında çalışmalara başlanmış ve 
nihai dosya 26.04.2018 tarihine Isparta Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmuştur. 
19.09.2018 Tarih ve E.7150 sayılı yazı ile 99,17 
hektarlık alanda 5.000.000 ton/yıl kapasiteli 
Kalker ocağı kapasite artışı projesi 
tamamlanmıştır. 13.09.2018 Karar Tarihli ve 
E.2018178 Karar Nolu “ÇEVRESEL ETKİ 
DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR” kararı 
verilmiştir. 

· İR:77908 ruhsat numaralı Kil Ocağında 
4.000.000 ton/yıl üretim kapasitesi artışı ile ilgili 
2018 yılı Ocak çalışmalara başlanmış ve revize 
dosya 26.06.2018 tarihinde Isparta Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmuştur. 
Değerlendirme sürecindedir.  

· İR:67758 ruhsat numaralı kalker ocağında 
yapılan alansal (stok alanı) kapasitesi artışına 
yönelik ÇED çalışmaları devam etmektedir. 

· 14-15.09.2017 tarihlerinde Fırın-I'de %100 ve 
Fırın-II'de % 72 oranında % 5,5 kükürt içeren 
Petrokok kullanımı için, EF-1, EF-2, EF-3 KD1 ve 
KD2 bacalarında emisyon ölçümleri yapılmıştır. 
Fabrika ve Entegre hammadde ocakları için  (İR 
79983, 79911, 77908, 67758 RUHSAT 
NUMARALI HAMMADDE OCAKLARI) HAVA 
EMİSYON (% 100 Petrokok kullanımına ait) 
02.08.2023 tarihine kadar geçerli olan Hava 
Emisyon ve Atıksu Deşarjı konulu Çevre İzin 
Belgesi alınmıştır. 

· Entegre Fabrika ve hammadde ocakları (2 adet 
kalker, 1 adet marn ve 1 adet kil) için Teyit 
Ölçümleri kapsamında;  03-12.04.2018 
tarihlerinde Tras Kurutma (23. Kaynak) ve 
Çimento Değ. 5 Ana Bacada (66. Kaynak) Toz + 
Gaz Ölçümleri, Diğer 66 kaynakta toz ölçümleri 
yapılmıştır. 

· 04.04.2018-09.04.2018 tarihleri arasında Ana 
bacalarda (EF-1, EF-2, EF-3 ve Tras bacalarında) 
teyit ölçümleri ile birlikte YGT ölçümleri de 
yapılmıştır .

· Tesis kapsamında 15.02.2018 tarihinde Çevre 
Bilgi Sistemi Tehlikeli Atık Beyanı (TABs) 
Bakanlık online sistemi üzerinden tehlikeli atık 
beyanları yapılmıştır.  

· 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, geçici 
tehlikeli atık depolama faaliyetimiz sebebiyle 
oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve 
çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili 
yönetmelikle belirlenen esaslara göre 
31.05.2018-31.05.2019 tarihli Tehlikeli 
Atık/Tehlikeli Kimyasal Mali Sorumluluk 
Sigortası yapılmıştır. 

· Isparta İli, Merkez İlçesi, 85181 Sicil, 3310680 
erişim nolu, 1B grubu hammadde ocağı için 
işletme ruhsatı alınmış olup, Proje Tanıtım 
Dosyası hazırlanmıştır ve Isparta Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmuştur. 

· Burdur İli, Merkez İlçesi, 85350 Sicil, 3310679 
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erişim nolu, 1B grubu, hammadde ocağı için 
işletme ruhsatı alınmış olup, Proje Tanıtım 
Dosyası hazırlanmıştır. Burdur Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 6,20 hektarlık 
alanda 09.10.2018 Tarih ve E.4969 Sayılı yazı ile 
ÇED Gerekli Değildir Kararı alınmıştır. 

· Fabrikamızda çalışanlardan kaynaklı evsel atık 
suyun arıtılması için 100 m3/gün kapasiteli 
ardışık kesikli biyolojik paket evsel atık su 
arıtma tesisi mevcuttur. Deşarj İzin Belgesinde 
belirtilen numune alma aralığına göre Bakanlık 
tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından 
periyodik olarak iki ayda bir atık su numunesi 
alınmaktadır. 2018 yılı ilk dokuz ayında 3 kez 
numune alımı gerçekleştirilmiştir. Analiz 
sonuçları yönetmelik sınır değerlerini 
sağlamaktadır ve tesis mevzuata uygun 
çalışmaktadır. 

· Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında 
Yönetmelik kapsamında Göltaş Çimento A.Ş. 
tarafından hazırlanan Sera Gazı İzleme Planı 
12.04.2018 tarihinde oluşturulmuştur. 2017 yılı 
Sera Gazı Emisyon Raporlarının Bakanlığa 
sunulma tarihi 29.05.2018'dir. 03.08.2018 Tarih 
ve 3641 Rapor no ile EÇBS üzerinden İyileştirme 
Raporu Bakanlığa sunulmuştur.

· Yüksek Kükürtlü Petrol Koku kullanımı ile ilgili 
ithalat izni için 15.07.2016 Tarih ve 29277 Sayı 
No.lu yazı ile Bakanlığa Başvuru yazısı 
gönderilmiştir. 01.10.2018 Tarih ve E.169449 
Sayılı yazı ile toplam kükürt oranı (kuru bazda) 
% 6,91 (+0,5)'e kadar ithal ve yerli yüksek 
kükürtlü petrol koku “Uygunluk Yazısı” 
düzenlenmiştir. 
· 16.02.2018 tarih ve 47281 sayılı yazı ile Yerli 

Üretim Petrolkoku Kullanım Talebi için 
başvuruda bulunulmuştur. 21.02.2018 tarih ve 
31965 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim 
Genel Müdürlüğü tarafından 23.08.2018 tarihine 
kadar geçerli  “Yerli Üretim Petrol Koku 
Uygunluk Belgesi” düzenlenmiştir. Temmuz ayı 
içinde yerli üretim yüksek kükürtlü petrokok 
alınmaya başlanmıştır.

· 17.09.2018 Tarih ve 54057 Sayılı yazı ile 
“Kalsine Edilmemiş Petrol Koku İthalat İzni 
Belge” si yeni Çevre İzin Belgesi kapsamında 
yenilemesi için Bakanlığa başvuru yapılmıştır. 
24.09.2018 Tarih ve E.165057 Sayılı yazı ile 
02.08.2023 tarihine kadar geçerli “Çevre İzin 
Belgesi” süresi dahilinde 24.09.2018 Tarihli ve 
ÇED.2018.25 Belge No.lu “Kalsine Edilmemiş 
Petrol Koku İthalat İzni Belge” si 
düzenlenmiştir. 

· Döner Fırınlarda atıkların ek yakıt olarak 
kullanılabilmesi için; 19.09.2018 Tarih ve 54412 
Sayılı yazı ile Beraber Yakma Tesisi ÇED Görüş 
yazısı kapsamında faaliyetin ÇED Yönetmeliği 
kapsamında değerlendirilmesi için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı'na görüş yazısı sunulmuştur.

· Tesis 12.07.2010 tarih ve ÇYS-0013 belge no ile 
TS EN 14001:2005 Çevre Yönetim Sistem 
Belgesini almıştır. ISO 14001:2015 Revizyonu 
gerçekleştirilerek 02-04.05.2018 tarihinde belge 
yenileme/revizyon denetimi gerçekleştirilmiştir. 

·16.05.2018 Revizyon tarihli 22.05.2019 tarihine 
kadar geçerli olan TS EN 14001:2015 Çevre 
Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.

13. Bağlılık Raporu ve Sonuç 
Bölümü

2018 faaliyet yılında Şirketimizin hâkim ortağı 
ve hâkim ortağının yönlendirmesiyle hâkim 
ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına 
yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hakim 
ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan 
veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem 
bulunmamaktadır. 

2018 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve 
gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile 
Şirketimiz arasında ticari faaliyetler kapsamında 
yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım 
işlemlerinin tümü piyasa koşullarına uygun 
şartlarda gerçekleştirilmiştir.
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14. Yaygın ve Süreklilik Arz Eden 
İlişkili Taraf İşlemleri Rapor Sonucu

2018 yılında Şirketimiz Göltaş Göller Bölgesi 
Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, bağlı 
ortaklığımız Göltaş Hazır Beton ve Yapı 
Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ("Göltaş 
Beton")' olan çimento satışlarının toplam 
tutarının, şirketimizin kamuya açıklanan son 
yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına 
oranının % 10'u aşacağı öngörülmüş olup, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve 
Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. 
maddesi gereğince hazırlanan ve Şirketimiz 
12.07.2018 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu 

kararı ile kabul edilen, 2018 yılı "Yaygın ve 
Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor 
“unun sonuç bölümüne göre; Şirketimizin 
Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.'ne ("Göltaş Beton")'a olan ve 
toplam tutarının kamuya açıklanan son yıllık 
finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına 
oranının % 10'undan fazlasına ulaşacağı 
öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden çimento 
satışlarının, önceki yıllarla uyumlu ve piyasa 
koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu 
değerlendirilmiştir.
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Türk Ticaret Kanunun 324.maddesi dikkate 
alınarak yapılan hesaplamada sermayenin 
karşılıksız kalma durumu bulunmamaktadır. 
Şirketimiz, kısa vadeli ticari ve finansal 

borçlarını ödeyebilme gücüne sahiptir. Yönetim 
Kurulu söz konusu finansal değerleri takip 
etmekte ve mali yapının daha da güçlenmesi 
için gerekli tedbirleri almaktadır.

1. Temel Rasyolar
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2. Kar Dağıtım Politikası 

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Sermaye 
Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye 
Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ve bu 
kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile şirket 
esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim 
Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar 
doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket dağıtılabilir net karının en az % 10'nu nakit 
ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. 
Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve 
dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak daha 
yüksek oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda 
dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına 
Genel Kurul karar verebilir. Bu politika, şirketin 
finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili 
diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu 
koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her 
hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar 
dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya 

açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. 
Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kar 
payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların 
tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri 
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul 
toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak 
kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul 
tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun 
olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını 
eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi 
değerlendirebilir.
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3. Genel Kurula Teklif Edilen 2018 Yılı Kar Payı Dağıtım Öneri Tablosu

Dağıtılabilir net kâr rakamının yaklaşık % 92'sine denk gelen brüt 2.700.000 TL, 1 TL nominal 
değerli beher pay için brüt 0,15 TL (%15) , net 0,1275 TL (%12,75) nakit kâr payına tekabül eden,  
net 2.295.000 TL tutarındaki kârın dağıtılmasına ve dağıtımın şirketin nakit projeksiyonları da 
göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini Genel Kurula teklif 
ediyoruz.

YÖNETİM KURULU
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4. Bilanço
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5. Gelir Tablosu
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7. Nakit Akış Tablosu
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İşletmenin yatırım ve işletme sermayesi 
ihtiyaçlarının finansmanı kısa ve orta-uzun 
vadeli ihracat taahhütlü Türk Lirası ve döviz 
kredileriyle karşılanmaktadır. Şirketin döviz 
bazlı kredilerden doğabilecek kur risklerinin 
ihracat gelirleri ile bertaraf edilmesine 
çalışılmaktadır.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği muhtemel 
risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk 
yönetiminin temelini oluşturmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim 
Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Tespiti 
Komitesi oluşturulmuş olup Komite tarafından 

Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını 
tehlikeye düşüren risklerin erken teşhisi, bu 
riskler için gerekli önlem ve çarelerin 
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 
kanun,  mevzuat, standartlar ve en iyi 
uygulamalar ile uyumlu Risk Yönetimi Yaklaşımı 
ile raporlar hazırlanmıştır. Genel olarak 
şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ile 
bunların sonuçları risk kategorilerimize göre 
görüşülüp değerlendirilmiş ve bu risk 
kategorilerinde mevcut yürütülen iyileştirme, 
düzeltme ve yeniden yapılandırma çalışmaları 
dışında önlem alınmasını gerektiren bir durum 
olmadığı kanaatine varılmıştır.
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1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

42

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.  (“Göltaş” veya “Şirket”), paydaşlarına 
karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, 
faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini 
oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap 
verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını 
benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu 
(“SPKn.”)'na ve Sermaye Piyasası Kurulu 
(“SPK”)'nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına 
uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir. 
 
Göltaş,  Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam 
uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 
Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet 
döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği 
ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması 
zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri 
aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili 
mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan 
gönüllü ilkelere de uyuma azami özen 
gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum 
sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum 
itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri 
arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol 
açmamıştır. 

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet 
döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde 
yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve 
henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin 
açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal 
Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal 
Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer 
ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim 
uygulamalarında söz konusu ilkeler 
çerçevesinde mekanizmaların daha iyi 
işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya 
konulamamış olan gönüllü ilkeler dâhil 
kurumsal yönetim uygulamalarımızı 
geliştirmeye yönelik çalışmalara devam 
edilecektir. 

URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi 
bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması 
yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet 
raporlarında da yer verilecektir. 
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2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
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3. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU
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Yatırımcı İlişkiler Bölümü
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GÖLTAŞ, Anadolu halkının sanayi 
heyecanının bir eseridir.

Muammer KARACA,
Bono ile üç hisse alıp ortak oldu.

Tevfik Bilge'ye satılan üç hisse.

Devlet iştiraki yoktur. Şirketin kuruluş, inşa, 
montaj, işletmeye alış esnasına kadar 
darboğazlar ve bunların aşılışını gören bir 
arkadaşım “O günlerin anılarını toplayınız. 
Bunlar 10 Göltaş kurmak kadar yarınlar için 
müteşebbislere faydalıdır ve bunlar bir 
destandır” dedi. İşte Göltaş Destanı buradan 
doğdu.

1970 Anadolu Turnesi Karaca Tiyatrosu'na 
Isparta Gölcük'te helva kuzu ikram edildi. 
Fabrika inşası gezildi. Şevket DEMIREL ”Sizde 
ortak olunuz” dedi. ”Param yok olamam” 
deyince bono ile ödemesini teklif ettik, 
sevinçliydi.
 
Bir gün İstanbul'dan telefon etti. ”Şevket Bey, 
ben Göltaş Çimento fabrikasına ortak oldum. 
Siz beni Afyon'a satmışsınız, böyle şey olur 
mu?” dedi.

Karaca'nın bonoları vadeli çimento aldığımız 
Afyon Çimento Fabrikasına ciro edilmişti. 
Durum izah edildi. “Bononun ne olduğunu 
öğrendim” dedi. Bu espriyi sahnelerinde 
kullandı.

Bono ile O'da üç hisse aldı sevinçliydi. Gizlice bir 
şeyi öğrenmek istiyordu. Müteahhit Orhan 
Yavuz'u kenara çekip, “Sizden bir şeyin 
doğrusunu rica edeceğim. Göltaş'tan üç hisse 
senedi aldım. Bunlar dul ablamın geçimine kâfi 
gelir dedim. Doğru mu? Ne dersiniz.”

Bu fabrika pulsuz kâğıtla yapıldı. Umumi 
heyette bir ortak “Bu fabrika pulsuz kâğıtla 

yapıldı” dedi. Ve devamla “Çünkü ben hissemi 
bono vererek aldım. Bononun pul parasını 
istediler. Onu da vermedim. İşte o pulsuz kâğıt 
dediğim bunlardı.”

Yatırım kredisi kullandığımız bir bankanın Şube 
Müdürü, ihtilalle alacaklarının tamamını 
muaccel hale getirip, pazar günü Isparta 
Noterini ve merkezden çağırdığı avukatlarını 
montaj sahasına getirip tespit yaptırıyor. 
Sonradan bu banka Göltaş'tan Alüminyum 
Tesisleri yapımı için peşin para ve aracı ricası ile 
çimento aldı. 

Dükkânını kapatıp kaçan tüccar kredisini 
kullanmamıza önce müsaade eden Konyalı 
Hakkı senetler kendisine gelinceye kadar 
dükkânını kapatıp ayrıldı.

Demokrat Parti 1950–1960 dönemleri Antalya 
Milletvekili Dr. Burhanettin ONAT açılış ilk 
Umumi Heyetinde (1974) 
“Ben ihtiyarım. Sıcakta araba ile geldim. Ama 
bu eserlere yürüyerek dahi gelirim” demiştir.

Projeye Sanayi Kalkınma Bankası menfi rapor 
verdi.
Yapamazsanız...! 1973 Temmuz'unda bir torba 
çimentoyu İstanbul'a götürdüm. Egeli' nin 
muavini Baha Bey'in oda kapısına koymak 
istediğimi Egeli 'ye söyledim. Oda “Yapma kalbi 
var, ölür” dedi. Ve ilave etti. ”Evet, biz banka 
olarak çimento sektöründe atladık.”

12 Mart 1971 muhtırası ve bir 
bankanın telaşı.

Bir eski Milletvekili ağlıyordu. (1973)

T. Sanayi Kalkınma Bankası 
Genel Müdürü
Reşit EGELİ ile sohbet.
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İhtilalle beraber bir sandık çivi 
parasını acele telefonla isteyen 
tüccar.

20.000 Liralık Kamil SINAV hissesi - 
1990'da  bir araba aldı.

Unutulmayan iyilik 15 sene sonra 
dile getirildi.

Kurucu bir ortaktan naklen:

GÖLTAŞ inşaatına mal veren çeşitli esnafımız 
var. Bir sandık çivi faturası için 13 Mart 1971'de 
telefon ediyor. “Benim faturamı ödeyiniz” diye. 
Korku!

Kamil SINAV Denizli' li. Yahya DEMİREL' i “Paşa 
Dayı” olarak tanır. Kamil SINAV Şevket 
DEMİREL' e şunu anlatır (1990); “Ben 1972'de 
20.000 TL'lik Göltaş hisse senedi aldım. Benim 
üç çocuğum vardı. Bu 20.000 lira ile bunlara iş 
olarak ne yapabilirim, yetmez diye düşünürken 
Göltaş hisseleri satılmaya başladı. Göltaş 
yapılırsa buraya Şevket DEMİREL' in babası 
Paşa Dayı vasıtası ile üç çocuğumu sokarım. İş 
bulmuş olurum. İş sıkıntım kalmaz dedim. Fakat 
şimdi üç çocuğumuzun üçünün de işi var. Onun 
için bu hisseleri satıp kendime bir araba 
alacağım.”

Şevket DEMIREL “Peki Kamil rayice bakalım” 
deyince, Kamil “Ben rayiç filan bilmem. Benim 
bu hisselerimi alın. 21 Milyona bir araba buldum, 
onu alacağım.” İsteğine evet dendi ve Kamil 
SINAV arabayı aldı.

12.07.1991 Cuma günü 1990 yılı temettüsünü 
almaya gelen ortağımız Elmalı' lı Osman Çınar, 
Şevket Demirel ile sohbetinde şunları söyledi, 
“Fabrikanızdan memnunuz. Ayrıca 1976'da 
bana bir iyiliğiniz var, unutamam. Karaborsa 
çimento satılırken, kimseden çimento 
alamadım. Size başvurdum. Siz hemen verdiniz. 
Antalya'daki evimi yaptım.”

1969 Uşak'ta bono ile Emlak Kredi 
Bankası'ndan hisse senedi sattık. Arabalarımızın 

dönüşte benzin parası olacak kadar dahi 
peşinat alamadık. Sanayi hisse senetleri 
Türkiye'de de çağdaş karakterini almaya 
başladı. Buna güzel bir misal veriyoruz. Tosyalı 
ortağımız H. İbrahim ATAKÇI 1970 yılında 3 adet 
15.000.-TL'lık Göltaş hisse senedine sahipti. Bu 
miktar aldığı bedelsiz hisse senetleri ile 
2.100.000.-TL oldu. Ortağımız 14.12.1993 tarihli 
mektubunda şöyle diyor: 

”Göltaş Fabrikasından 1970 yılında o zaman üç 
hisse senedi almıştım Her sene fabrikadan 
verdiğiniz kâr ve BAĞ-KUR'dan ayda aldığım 
800 lira ile geçinip gidiyordum.” temettüsü 
olarak aylık 875.000 TL'ye tekabül eden 
10.500.000.-TL alacak. Demek ki ufak bir 
tasarruf emekliliğini ikiye katlıyor. İşte çağdaş 
karakter dediğimiz budur.

Hem makul temettü, hem hissenin borsalarda 
değer kazanması; hem istenilen zamanda 
paraya dönüştürülebilmesi...

Türkiye buna giderek sanayisinin finansmanını 
bulabilir. Yastık altına, kasaya konan altın 
temettü vermez. Bankaya konan döviz veya 
para enflasyonu karşılar. Rant vermez. RANT 
SANAYİDEDİR.

1994 kriz yılı olmasına rağmen Göltaş büyümeye 
devam ediyor. Modernizasyona giriyor. Bundan 
ortaklarımız da zevk duyuyor.

İbrahim Bey- Şevket Bey Allah sizden razı olsun 
Göltaş kâğıtlarından iyi para kazandık. (20 Aralık 
1995) 

Şevket Demirel- Nasıl kazandınız?

İbrahim Bey- Biz Ekim/95'de olan Dinar zelzelesi 
sonrası Göltaş kâğıdı (Hisse Senedi) aldık. 
13.000.-TL'den aldık, 17.500.-TL'den sattık, 

Kriz yılı 1994

1995 - Hisse Senedi Fiyatı ve Dinar 
zelzelesi
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bizde ekmeğimizi aldık.

Şevket Demirel- Demek bu sene yüksek satış 
olacağını düşündünüz.

İbrahim Bey- Evet koca kaza ne ile yapılacak? 
Elbette Göltaş Çimentosu ile olacak.

Not: Bu işi yapan İbrahim Bey bir mütekaiddir. 
Banka yerine borsada parasına para 
kazandırmak istiyor. Evet, Borsa ile ufak 
tasarruflar sanayiye faydalı olmaya başladı

1995 yılındaki zelzelede yok olan Dinar İlçesi, 
1996'da Göltaş çimento ve hazır betonu ile 
yeniden yapıldı. Devlet yapıları ve özel sektör 
yapıları artık % 6,4 şiddetli (Richter ölçekli) 
zelzelede yıkılmaz kanaatini vatandaşımız da 
kabul etti. Anadolu yeni malzemeyi de öğrendi. 
KADER ANLAYIŞI böylece 30 Ekim 1996'da 
değişti.

Not: Buradaki özel-tüzel kişilere karşı hiç bir 
teşhir kastımız yoktur. Müspet veya menfi 
bakanlara teşekkür ederiz. Bizim kastımız 
“Hangi şartlarda sanayi doğuyor” onu tespittir.

1971 senesinde bana ısrarla bono ile Göltaş 
hisse senedi satmıştınız. O zaman Isparta 
halısının metre karesi 75.-TL idi. Beş balya halı 
karşılığı aldığım hisse senedi bana bir kamyon 
halı aldırıyor. Avuç dolusu temettü alıyoruz, 
Allah razı olsun. Keşke daha çok aldırsaydınız.

1969 yılında kimyager Mehmet Orhan ve 
arkadaşları T. Çimento Sanayi A.Ş.' nin bize 
yardım olarak fabrikanın yerini tespite geldiler. 
İki uygun yer tespit oldu. Şimdiki yer ve 
Gönen'in batısındaki Alaman Tepesi, Tam bu 
esnada takviye olarak Necati Nemutlu Çim. San. 

1996 - Kader Anlayışı

1998- Halıcı Mehmet Başdoğan - 
Adana

1999 – 5.000'lik Bono ile Ortak Olan 
Araştırmacı

Genel Müdürü oldu geldi. Çamur içinde 
Nemutlu şimdiki arazide dolaşırken ben geldim. 
O'nu çamurdan çekerken ayakkabıları çamurda 
kaldı. Bir düğüne götürüp ayakkabılarını 
temizleyip karnını doyurdum.

Ticaret odasında büroda çalışırken, ben iki adet 
bono, iki adet 5.000 Liralık hisse taahhüt 
makbuzu çıkardım. Nemutlu bedava 
zannederek almadı. Mehmet Orhan aldı. 
Bonoyu da imzaladı. Bir sene vadeli bu bono 
ödeme ihbarı Mehmet Orhan'a gelince olayı 
unutmuş şaşkınlıkla bonoyu ödemiş.
Bir Birlik kokteylinde bu hatıratı Necati Nemutlu 
nakletmiştir. (23.02.2000-Ankara)

GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. 
ISPARTA
Yayın Grubumuz tarafından yaptırılan 
araştırmaya göre 2000 yılı içinde yaptığınız 
çalışmalarla iliniz ekonomisine büyük katkıda 
bulunduğunuz üretim ve istihdam alanlarında 
yeni olanaklar yarattığınız ve bunun sonucu en 
başarılı şirket tanımını elde ettiğiniz 
saptanmıştır. Sizleri kutlar, başarılarınızın 
sürekli olmasını dileriz.

Saygılarımızla,
     Nezih Demirkent          Osman Arolat
     Yön. Kur. Başkanı          Genel Yayın Md.

Bu köşemize sanayi destanı yazamıyoruz. Zira 
Türkiye 2001 yılında büyük bir devalüasyonla 
karşı karşıya kalmıştır. Bir Dolar 671.765 TL'den 
yılsonunda 1.439.657 TL'ye yükselmiş, yani %114 
devalüe olmuştur. Milli gelirdeki büyüme  -%10 
olmuştur. Üretim- Tüketim dengesi 
bozulmuştur. Türkiye'nin bundan kurtuluş yolu; 
TASARRUF - ÜRETİM ve GÜVENDİR.

Göltaş 2002 yılında Eşen II hidroelektrik 
santralini işletmeye aldı. Bu eserin kredilerle 

2000-Dünya Gazetesinden

Kriz Yılı 2001

2002 Göltaş Enerji
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beraber yapım değeri, Göltaş'ın borsa değeri 
kadardır. Böylece Göltaş kendini ikiye katladı 
demektir.

22 Mart 2004 İzmir Alsancak'ta Göltaş'ın 1970 
ortaklarından Konakta Nazak Terlikçi Firmasının 
sahibi Ömer Bey'le karşılaştım. Şevket Bey, ben 
krizde battım. Hisse senetlerimde gitti. Ama 
şimdi paramla Göltaş hisse senedi almak 
istiyorum dedi. Bende, hisse senetleri borsada 
var, alabilirsin dedim. Hayır, ben Göltaş hisse 
senedi istiyorum zira siz her sene temettü 
veriyorsunuz. Benim Göltaş hisse senetlerim 
elden çıkmasa idi bunlar beni besleyecekti, 
Genel Kurul'a geleyim mi? dedi. “Gel, sana 
Göltaş hisse senedi temin edelim” dedim. 
Göltaş'ın gücünü görmek ve sermayenin tabana 
yayılmasının seslerini duymaktan bir kere daha 
zevk aldım.

Ortak bir dükkâna sahip oldu. Sermayesi yoktu. 
Kiraya vermek istiyordu. Ama kendisi de 
çalışmak, üretici olmak istiyordu. Derken aklına 
yastık altındaki Göltaş Hisse senetleri geldi. 
Bunları zarfla getirdi. Sayısını da bilmiyordu. Zira 
yıllar önce ufak bir kuruşunu buna bağlamıştı.  
Bunları satıp, çimento sermayesi yapacak, 
dükkânı çalıştıracaktı. Hisse senetlerin bir 
kısmının temettüleri dahi alınmamıştı. Borsa 
değeri ile satışı yapıldı. Çimentoculuğa başladı. 

Hayırlı olsun, Tasarruf ve Göltaş Hisse 
senetlerinin kara gün dostu olduğunu, ortak da 
teşekkürle anladı. 
Siz de unutulmuş hisse senetlerinize bakınız. 
Temettülerini alınız.

2003 Sermayenin Tabana Yayılması

2004 Yılı - Yastık Altındaki GÖLTAŞ 
Hisse Senedinin Hüneri:

2005 GÖLTAŞ-TMSF Bir Ekonomik 
Hata
2006 TMSF Bir Ekonomik Hata
2007 TMSF Bir Ekonomik Hata

2008 TMSF-GÖLTAŞ Aydınlığa Çıkış

2009 GÖLTAŞ: Şirketin Sağlığa 
Kavuşması

2010 GÖLTAŞ 

Göltaş Destanı- 2011

Ekonomik hatanın davası kazanıldı ve şirketlerin 
yeni yönetimi sahiplerine iade edildi.

TMSF döneminden kalan yıpranmaların süratle 
tedavisine çalışıldı ve şirketlerimiz en kısa 
zamanda eski gücüyle çalışma imkânına 
kavuşacaktır.
2009 yılı dünyada ve Türkiye'de krizin devam 
ettiği bir yıldır. Yine aynı yıl, bir başka kriz de; bir 
komşu rakibin Türkiye ve bölge tüketiminin 
boyutlarını çok aşan yeni bir yatırımı faaliyete 
geçirmesi olmuştur.

Sanayicinin görevi, her türlü kriz ve darboğazı 
geçme başarısında bulunmaktır.

Bir yandan, Göltaş iç ve dış piyasalarda kendi 
rekabetçiliğini korudu.

Bir yandan da Eşen-I Hidroelektrik santralinin 
montajı planlarımıza uygun devam etti. Bu 
eserle birlikte baştan söylediğimiz gibi Göltaş 
kendisini bir kez daha katlayacak.

Büyümeye ve yatırıma ait hedefler aşılmıştır. 
Göltaş sevgisi, krizlerin yaralarını kapatmıştır.
Yeni hedeflerimiz;  enerjide büyümek, daha karlı 
ihraç yakalamaktır.

Görüyorsunuz ki; sanayide durmak-dinlenmek 
yoktur. Ot tutmaz bu topraklar şimdi fabrika 
bacalarının dumanını temizler hale geldi.
Önümüzdeki sene için, üretimde duruşlar 
olmayacak temennisindeyiz. Türkiye'nin 
kalkınmasına, bölgenin kalkınmasına en uygun 
teşviklerden istifadesi yüksek yatırımlarla 
karlılığımızı arttıracağız. Bunda; yaptığımız 
okullar, camiiler ve bir çok amme katkılarımızın 
rolü olduğunu da unutmayalım.
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Göltaş Destanı- 2012

Göltaş Destanı- 2013
 

Göltaş Destanı- 2014

2011 yılı destanında, yatırım hedeflerimize 
devam edildiği ve enerji sahasında daha çok 
yatırım yapmak istediğimizi belirtmiştik.

2012 yılında bunlar müspet şekilde tahakkuk 
etti. Göltaş destan yazmaya devam etti. 
Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika krizlerine 
rağmen ekonomik dengemizi muhafaza ettik. 
Ayrıca, bölgemizde fazla üretimin meydana 
getirdiği fiyat düşüşleri, zararlı rekabet 
sınırlarına inmesine rağmen, pozitif bir 
bilançoyla yılı geçirdik.

 

2012 yılı son aylarında, çimento ekonomisi içte 
ve dışta üreticiler için müspet antlaşmalara 
sahne oldu. 

Neticede; daha normal kapasite ve  karlarla 
çalışacağız demektir.

Bu yılda yatırımlara devam edildi, atık ısıdan 
elektrik elde etme projesi için Çinlilerle 
anlaşmaya varıldı. Böylece bacadan boşa akıp 
giden enerjiden 100.000.000 Kwh enerji elde 
edilecek ve bu proje 2015' te faaliyete geçecek. 
Bunun geliri yıllık 5 milyon dolardır. 

Ayrıca halk hizmetlerinde Senirce Mezarlığı 
modern hale getirildi. Bu proje ileriki yıllarda 
başka köylere de tatbik edilecek.

İşte Göltaş destanı budur. 

Göltaş Türkiye'de ilk halka açık şirkettir. Ufak 
tasarrufların (çek, bono (senet), vaatlerle) bir 
araya gelişinin, teşebbüs gücü ile doğru 
anlaştığı takdirde, neler yapılabileceğini 
görüyorsunuz. 

1972 senesinin 600 bin ton kapasiteli fabrikası, 
devletten hiçbir kredi fonu almadığı halde, 
bugün, yıllık iki milyon ton klinker kapasitesi, üç 
milyon tona doğru gitmektedir. 

Yine Türkiye'mizde birçok müteşebbis projesi 
ele alınıp, devletten krediler kullanabildiği 
halde, başarılı olamamış, ufak sermayenin 
cesaretini kırmıştır. Bu da dıştan daha çok 
sermaye aranmasına yol açmıştır.

Bu beklentiyi yok etmek için, tasarruf -
müteşebbis yolları mevcuttur.  

Üretken, küçük tasarruf yollarını tekrar açalım 
ve yeni destanlar yazalım.

Dünya ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi 
haline geldikten sonra ve yeni dünya 
pazarlarının herkese açık olduğu bu zamanda, 
daha büyük işler yapmak ancak bu metotla 
mümkündür.

Afrika pazarlarına hatta Amerikan pazarlarına 
mal satmanın yolu açıldığına göre, genişleyen 
bu pazara, 

Göltaş Çimento olarak, yeni teknolojik 
yatırımlarla katılmak mümkün olacaktır.

Kurucumuz, Yönetim Kurulu Başkanımız, 
Liderimiz Şevket Demirel 'in çizdiği yolda ve 
makro planımızla güçlü bir denge iş anlayışı ile 
yolumuza devam ettik.

Atık ısıdan elektriğini üretmiş, yeni değirmeni ile 
maliyet-tedarik iyileştirmesi yapmış fabrikamızın 
yolu açık olacaktır.

Maliyetlerin arttığı fiyatlara yansıtılamadığı yıl 
içinde dönemsel zamanlar oldu. Her şeye 
rağmen senesini  kendi ekonomik dengelerini 
korumasını bilerek, iyileştirmeleriyle ve verimli 
çalışmalarıyla tamamladı. Aynı kapsamda daha 
yüksek enerjiyle yeni yılı karşılamanın alt 
yapılarını hazırladı.

Göltaş destanı;  sorumluluklarının bilinciyle 
devam edecektir.

Göltaş Destanı- 2015 

Göltaş Destanı- 2016

Göltaş Destanı- 2017
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Göltaş Destanı- 2018
2018 yılı ilk 8 ayı bütçelerimize uyumlu denge 
içinde büyük adımlarla koşarken,Ağustos ayı 
kur atağı ile yılın son 4 ayı için yine dengelerimiz 
için de tedbirli, emniyetli ve de Türkiye’nin 
yarınına  inanarak revizyonlarımızla ilerledik. 
Bütçelerimizi ihracat hamlelerimizi ve iç piyasa 
revizyonlarımızı denge ve istikrar 
prensiplerimizde yaptık ve fiiliyata kavuşturduk. 
Neticesinde - GÖLTAŞ ŞEVKET DEMİREL 
DESTANI SORUMLULUĞUNDA - tüm 
paydaşlarımızla yolumuza devam ettik.

GÖLTAŞ BAŞARI BAYRAĞINI ELİNDE TUTMAYA 
DEVAM EDECEKTİR.


