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ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 2.TOPLANTISINA İLİŞKİN  

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 

Şirketimizin 26 Ekim 2020 tarihinde toplanan ancak Kanun ve Ana sözleşmeye göre çoğunluk 

sağlanamaması  nedeniyle ertelenen Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısı 23 Kasım 2020 Pazartesi günü 

saat 14:30’da  Beybi Giz Plaza Dereboyu  Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul 

adresindeki  yapılacaktır. 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma 

hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt 

Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na 

katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu 

nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına 

iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 

Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce (20 Kasım 2020 Cuma günü saat 16:30'a kadar) 

kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen ‘’kısıtlamanın’’ 

kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin 

Olağanüstü Genel Kurul 2.toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.  

Şirketimizin pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla 

katılabilecekleri gibi; MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden, güvenli 

elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Olağan Genel Kurul 

Toplantısı’na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve 

MKK nezdindeki e- MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya 

temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanan ‘’Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik’’ ile 

29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında 

Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ’’ hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri 

gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, 

temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın 

internet sitesi (www.mkk.com.tr)’den bilgi alabilirler.   

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için 

vekâletnamelerini, Şirket merkezimiz veya internet sitemizden temin edebilecekleri vekâletname örneğine 

göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet 

Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış 

vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Şirketimizin gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket 

merkezinde ve internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. 

http://www.mkk.com.tr)'den/
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SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek 

açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel 

açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:  

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları  

Şirketin esas sermayesi 474.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerli toplam 474.000.000 adet paya 

bölünmüştür. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Söz konusu paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz 

bulunmamaktadır. 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı  Sermaye Tutarı (TL)  Sermaye Payı (Adet) Sermaye Oranı % 

ZAFER BEKEN 

 

23.950.000,00 
 

 

23.950.000 
 

5,05 

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI 
HOLDİNG A.Ş.  8.665.000,75 8.665.000,75 

1,83 

IŞIKLAR PAZARLAMA A.Ş. 8.196.721,00 8.196.721 1,73 

HALKA AÇIK KISIM 433.188.278,25 433.188.278,25 91,39 

TOPLAM 474.000.000,00 474.000.000 100 

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen 

veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 

faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi: 

Olağanüstü Genel Kurul gündeminde yer alan ve daha önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir 

husus bulunmamaktadır. 

c) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:  

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri yoktur. 

d) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi 

yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi: 

Olağanüstü Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi 

yoktur. 

e) Gündemde esas sözleşme değişikliğinin olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, 

esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:  

Şirketimizin 20.08.2020 tarih ve 2020/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz kayıtlı sermaye 

tavanının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 500.000.000 TL'den  1.500.000.000 

TL’ye yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanın 2020-2024 yılları için  (5 yıl süre ile) geçerli olmasına ve  esas 

sözleşmenin ‘’Sermaye ’’ başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine, gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası 

Kurulu ve  Ticaret Bakanlığı’na başvurulmasına, esas sözleşme  madde tadilinin yapılacak  ilk  Genel Kurul 

toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.  

Sermaye Piyasası Kurulun 17.09.2020 tarih ve 59/1151 sayılı toplantısında, talebimizin, Şirketimizin kayıtlı 

sermaye tavan tutarının 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karşılandığı yazı ile 

bildirilmiştir. Esas sözleşme madde tadili için Ticaret Bakanlığı’nın onayı da alınmıştır. 
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                                                        ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 

                                                    ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ 

ESKİ METİN YENİ METİN 

SERMAYE   

MADDE-6    

Şirket,  Sermaye Piyasası Kanunu  hükümlerine göre kayıtlı sermaye 

sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2011 

tarih ve 5/135 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.  

 

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.-TL (Beşyüzmilyon 

TürkLira)’sı olup herbiri 1 TL   itibari kıymette 500.000.000 adet  

hamiline yazılı paya bölünmüştür.  

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 

2016-2020  yılları (5 yıl) için geçerlidir.2020 yılı sonunda izin verilen 

kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 474.000.000.-TL 

(DörtyüzyetmişdörtmilyonTürkLira)’sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil 

eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen 

ödenmiş olup her biri 1.- TL itibari değerde 474.000.000 adet 

hamiline paya bölünmüştür. 

Şirket’in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde  artırılabilir veya 

azaltılabilir.  

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 

olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar 

yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya 

nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya 

yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri 

arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenir. 

 

SERMAYE   

MADDE-6    

Şirket,  Sermaye Piyasası Kanunu  hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 5/135 sayılı izni ile bu 

sisteme geçmiştir.  

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 (birmilyar) TL 
olup  herbiri 1 (bir) TL itibari değerde 1.000.000.000 adet  

hamiline yazılı paya bölünmüştür.  

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı 

izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı 
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 
olsa dahi, 2024 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye 

artırımı yapılamaz.  

Şirketin çıkarılmış sermayesi 474.000.000 

(dörtyüzyetmişdörtmilyon) TL’dir. Çıkarılmış sermayeyi 
temsil eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan ari 
şekilde tamamen ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari 

değerde 474.000.000 adet hamiline paya bölünmüştür. 

 

Şirket’in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde  

artırılabilir veya azaltılabilir.  

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 
tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 
arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının 

sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında 
pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay 
alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında 

eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir. 
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ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.’NİN  

23 KASIM 2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 2.TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE 

İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 

Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik 

veya Genel Kurul Yönetmeliği) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı 

ve başkanlığın teşkili gerçekleştirilecektir. 

2- Sermaye Piyasası Kurulu ve  Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6’ncı madde 

tadilinin  görüşülmesi ve onaya sunulması. 

EK 1 ‘de yer alan esas sözleşme madde tadili Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

3-Dilekler ve kapanış. 

 

 

 

 

 

 

EK :1 Esas Sözleşme Madde Tadili 
 


