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 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

        2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 

 

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki 

verilmesi, 

 

3. 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun 

okunması, görüşülmesi, 

 

4. 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin 

okunması, 

 

5. 01.01.2021–31.12.2021 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 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve 

işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

 

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin 

denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili 

önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 

 

9. 2022 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti, 

 

10. 01.01.2021–31.12.2021 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi 

verilmesi ve 01.01.2022–31.12.2022 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. Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini havi  Şirket esas   

sözleşmenin aşağıdaki 6’ıncı maddesi tadilinin  görüşülerek karara bağlanması, 
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MEVCUT METİN YENİ METİN 

ŞİRKETİN SERMAYESİ 

Madde: 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 

kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 

01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu 

sisteme geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- 

TL.(Yirmimilyon)’sı olup, bu sermaye miktarı 

her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerde 

2.000.000.000 (ikimilyar) paya bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) 

için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen 

kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 

dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun 

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 

önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı 

için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak 

suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki 

alması zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu 

kararı ile sermaye artırımı yapamaz. 

 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000.-TL. 

(OnsekizmilyonTürkLirası)’sı olup, bu 

sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) 

itibari değerde 1.800.000.000 

(Birmilyarsekizyüzmilyon) adet paya ayrılmış, 

tamamı ödenmiştir. 

Şirket’in sermaye piyasası mevzuatına göre 

borsada işlem görenler dışındaki paylarının 

tamamı nama yazılı olup, şirket borsada işlem 

görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline 

yazılı pay çıkaramaz. 

ŞİRKETİN SERMAYESİ 

Madde: 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 

kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 

01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu 

sisteme geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermayesi 80.000.000.- 

TL.(Seksenmilyon)’sı olup, bu sermaye 

miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari 

değerde 8.000.000.000 (sekizmilyar) paya 

bölünmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) 

için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen 

kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 

dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun 

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 

önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 

tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin 

almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre 

için yetki alması zorunludur. Söz konusu 

yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim 

kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. 

 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000.-TL. 

(OnsekizmilyonTürkLirası)’sı olup, bu 

sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) 

itibari değerde 1.800.000.000 

(Birmilyarsekizyüzmilyon) adet paya 

ayrılmış, tamamı ödenmiştir. 

Şirket’in sermaye piyasası mevzuatına göre 

borsada işlem görenler dışındaki paylarının 

tamamı nama yazılı olup, şirket borsada işlem 

görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline 

yazılı pay çıkaramaz. 
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Payların 4.200.000 (Dörtmilyonikiyüzbin) 

adedi, borsada işlem görmeyen A Grubu nama 

yazılı, 

1.795.800.000(Birmilyaryediyüzdoksanbeşmil

yonsekizyüzbin) adedi ise borsada işlem gören 

B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.  

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 

olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı 

sermaye tavanına kadar borsada işlem 

görmeyen nama veya borsada işlem gören 

hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 

artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay 

çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, 

hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya 

tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar 

almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama 

yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 

açacak şekilde kullanılamaz. 

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar 

sahibi bulundukları pay grupları itibariyle 

payları oranında dağıtılacaktır. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

Şirket’in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya 

azaltılabilir. 

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı 

alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, 

Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya 

dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay 

senetlerinin devri veya devir sonucunu 

doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye 

piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. 

 

 

Payların 4.200.000 (Dörtmilyonikiyüzbin) 

adedi, borsada işlem görmeyen A Grubu nama 

yazılı, 

1.795.800.000(Birmilyaryediyüzdoksanbeşmil

yonsekizyüzbin) adedi ise borsada işlem gören 

B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.  

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 

olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı 

sermaye tavanına kadar borsada işlem 

görmeyen nama veya borsada işlem gören 

hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 

artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay 

çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, 

hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya 

tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar 

almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama 

yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 

açacak şekilde kullanılamaz. 

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar 

sahibi bulundukları pay grupları itibariyle 

payları oranında dağıtılacaktır. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

Şirket’in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya 

azaltılabilir. 

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı 

alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, 

Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya 

dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay 

senetlerinin devri veya devir sonucunu 

doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye 

piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. 
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14. Kapanış 
 

 

 

 

 

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket 

sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını 

temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı 

olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından 

edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı 

değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin 

ortaklık yapısında kontrolün değişmesi 

sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri 

veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – 

işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının 

alınması zorunludur. Sermaye piyasası 

mevzuatı hükümleri saklıdır. Onay verildiği 

tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri 

tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz 

olur. 

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya 

diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve 

pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da 

tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi 

halinde, birleşme veya bölünme işlemi 

hakkında, birleşme veya bölünme işlemi 

gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulunun onayının alınması 

zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı 

ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi 

tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz 

olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin 

almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine 

devam olunamaz. Sermaye piyasası mevzuatı 

hükümleri saklıdır. 

 

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket 

sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını 

temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı 

olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından 

edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı 

değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin 

ortaklık yapısında kontrolün değişmesi 

sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri 

veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – 

işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının 

alınması zorunludur. Sermaye piyasası 

mevzuatı hükümleri saklıdır. Onay verildiği 

tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri 

tamamlanmadığı takdirde, verilen onay 

geçersiz olur. 

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya 

diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve 

pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da 

tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi 

halinde, birleşme veya bölünme işlemi 

hakkında, birleşme veya bölünme işlemi 

gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulunun onayının alınması 

zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı 

ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi 

tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz 

olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin 

almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine 

devam olunamaz. Sermaye piyasası mevzuatı 

hükümleri saklıdır. 


