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PROFİL

ÇEVRE KORUMA MİSYONU

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.07.1967 tarihinde kurulmuştur.
Halka açık olarak kurulmuş ilk anonim şirketlerden biridir.

341 çalışanı ile çimento, hazır beton ve kireç sektöründe faaliyet göstermektedir. Satış faaliyetlerini ağırlıklı olarak  
İç Anadolu bölgesinde gerçekleştirmektedir.

Gelecek nesillere sağlıklı ve dengeli bir çevre bırakmanın temel görevi olduğunun bilincinde olan şirketimiz 2016 
yılında da Çevre ile ilgili faaliyetlerine hız kesmeden artan bir ivme ile devam etmiştir.
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BAŞKANIN
MESAJI

GENEL MÜDÜRÜN
MESAJI
Kıymetli Hissedarlarımız, 

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, geride bırak-
tığımız yılın sonuçlarını paylaşacağımız toplan-
tımızın hepimiz için verimli geçmesini diliyorum. 
50. yaş günümüzü kutladığımız bu yıl, Baştaş’ı 
bugünlere getirmiş kurucularımızı, ortaklarımızı ve 
tüm çalışanlarımızı şükranla selamlıyor, aramızdan 
ebediyen ayrılmış olanları da rahmetle anıyorum.

50. yaş günümüz çok özel bir yıldönümü ve çok 
özel bir başarı. Şirketler grubumuzun bu başarıya 
ulaşmasında başta Vicat grubu, yönetim kurulu-
muz, tüm çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın 
önemli katkısı olmuştur.  El birliği ile tüm paydaşla-
rın katkısı olmasaydı bu başarı hiçbir şekilde elde 
edilemezdi. Başarılı bir şirketi oluşturan ana unsur 
değerleridir. Bir şirketin, kendisini 50 yılı aşkın bir 
süredir başarılı bir şekilde geliştirmesi ve pazarın 
tüm zorluklarının üstesinden gelebilmesi için cesur 
girişimcilere ve akıllı kararlara ihtiyacı vardır. Baş-
taş’ta geriye baktığımızda, uzun geçmişi ve gele-
nekleri göze çarpmaktadır; ancak aslında görül-
mesi gereken Baştaş’ın, inşaatın ve yapılaşmanın 
geleceği için kendisini nasıl sorumlu hissettiğidir. 

Bildiğiniz gibi, 2016 dünya genelinde olduğu 
kadar ülkemiz nezdinde de son derece hareketli 
bir sene oldu. Politika ve ekonomi sahnesinde ya-
şanan gelişmeler, iş dünyasını da önemli ölçüde 
etkiledi. Bu gelişmelerin ticari hayata yansımalarını 
her kurum kendi nazarında farklı biçimlerde hisset-
ti, hissetmeye de devam ediyor.  

Ülkemiz ekonomisinde ise farklı dönemin yaşan-
dığı bir yıl oldu. İlk yarıda enflasyon, gıda fiyat-
larının desteğiyle düşük kalırken, büyüme ılımlı 
seyretti. Güvenlik endişeleri, jeopolitik sorunların 
gündemde kalmaya devam etmesi ve 15 Tem-
muz’da yaşanan talihsiz gelişmeler ise yılın ikin-
ci yarısının tamamen farklı şekillenmesine neden 
oldu. ABD seçimlerinin ardından Doların değer 
kazanması sonrası, gelişmekte olan ülkelerden fon 
çıkışı gerçekleşti. Maalesef Türkiye bu dönemde 
yerel parası en çok değer kaybeden ülkelerden 
biri oldu. Yine bu dönemde kredi derecelendirme 
kuruluşları, Türkiye’nin kredi notunu ‘yatırım yapı-
labilir’ seviyesinin altına çektiler. Tüm bu gelişme-
ler ışığında ekonomik büyümeyi tetiklemek, döviz 
likiditesini rahatlatmak ve kredi döngüsünü işler 
durumda tutmak için hükümet ile resmi kuruluşlar, 
doğrudan ve dolaylı tedbir ve uygulamalar dev-

reye soktular. 2017 yılını değerlendirdiğimizde, 
önümüzde zorlukların yanı sıra fırsatların da oldu-
ğunu düşünüyorum. Ülkemiz önemli bir potansiye-
le sahip. Ülke olarak ekonomik ve politik riskleri 
doğru yöneterek verimli bir yıl geçireceğimize ina-
nıyorum.

Zorlu piyasa koşullar altında güçlü      
finansal sonuçlar 

1 nolu fırınımızı tekrar devreye aldığımız ve çi-
mento öğütme kapasitemizi yeni roller pressimiz 
sayesinden artırdığımız bir seneyi geride bıraktık. 
Başarılı operasyonel performansımız, finansal 
sonuçlarımıza da yansıdı. Gelirlerimizi ve karlılı-
ğımızı artırırken, işletme sermayesi ihtiyacını da 
istikrarlı bir şekilde kontrol altında tuttuk. Piyasa-
lardaki dalgalanmalara karşın, güçlü bilanço 
yapımız sayesinde piyasadaki gelişmelere göğüs 
germesini bildik. Konsolide ciromuz 2016 yılında 
%24,1 artarak 421,3 milyon liraya yükselirken; 
vergi öncesi karımız da % 10 artış ile 67,9 milyon 
lira olarak gerçekleşti. 

Ana hissedarımız ve yönetim kurulumuz bize hep 
en az 100 sene sonrası için plan yapmamızı öğüt-
lüyor.  Şirketimizin yolculuğunda, hissedarlarımız, 
çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş 
ortaklarımız ile birlikte uzun soluklu bir bakış açısıy-
la değer yaratmaya devam edeceğiz. Tüm pay-
daşlarımıza, müşterilerimize ve desteklerini sürekli 
hissettiğimiz hissedarlarımıza en içten teşekkürleri-
mi ve saygılarımı sunarım. 

H. Burak AKIN
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş.
Genel Müdürü

Kırılgan bir küresel ortamda, inşaat ve 
çimento sektörüne bakış….

2016 yılı boyunca dünya ve ülkemiz, bir takım 
önemli gelişmeler yaşadı ve bundan olumsuz etki-
lendi. Küresel büyüme eğilimleri beklentilere cevap 
veremedi. Nisan 2016 tahminleri Temmuz 2016 
tahminleri ile güncel hale getirildiğinde, gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde, arzulanan düzeye 
çıkamayan büyümenin yavaşladığı, büyüme dina-
miklerinin zayıfladığı ve toparlanmayı engelleye-
cek ciddi risklerin bulunduğu görüldü.

• Suriye’de süren savaşın çözüme kavuşturulama-
ması,

• İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması yönün-
deki referandum (BREXIT),

• ABD’de Başkanlığa Donald Trump’un seçilmesi 
ve beklenmedik bir dolar yükselişi,

• 15. Temmuz. 2016’da, Türkiye’de vukua gelen 
başarısız darbe girişimi,

• Yeni yılda da Ülkemizde 16 Nisan 2017 ta-
rihinde referanduma sunulacak Anayasa değişik-
liği teklifi ve bu referandumun seyir süreci olarak 
özetlenebilir.

ABD ekonomisinin ivme kaybı, EURO bölgesinde 
işsizliğin yüksek seviyelerde seyretmesi, Çin’deki 
büyümenin son 25 yılın en düşük başarısını göster-
mesi, petrol fiyatlarının genel olarak artış eğilimine 
girmesi, küresel ticaret ve yatırımlardaki zayıf bü-
yüme, ücretlerin düşük seyri, Brezilya ve Rusya’nın 
bu gelişmelerden dolayı en fazla kayba uğrayan 

ülkeler arasında olması, ilk bakışta 2016’daki bü-
yümeyi sınırlayan şartlardır.

Bunlara bir de, hammadde fiyatlarının dibe vur-
ması, finans piyasalarındaki gerginliğin artması, 
ticari bariyerlerin yükseltilmesi, iklim değişiklikle-
rinden doğan olumsuzluklar ve jeo-politik krizlerin 
yayılması eklenince, küresel ekonomide ortamın 
kırılganlığı büsbütün ortaya çıkmaktadır.

Şüphesiz bu etkiler ülkemizin ekonomik hayatına 
da yansımaktadır. IMF tahminlerine göre, Türki-
ye’de büyüme, 2016’da % 3,3 iken, 2017’de 
% 3,0; enflasyon oranı, 2016’da % 8,4 iken, 
2017’de % 8,2; cari açığın milli gelire oranı 
2016 sonunda  % 4,4 iken, 2017 sonunda % 
5,6 değerinde olacaktır. Bu arada, Türkiye’nin 
ev sahipliği yaptığı 3 milyon civarındaki Suriyeli 
sığınmacılara, gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 
%1,3’nün tahsis edildiği hatırlanmalıdır.

Ayrıca, Türkiye genelinde, Kasım 2016 itibariyle 
toplam istihdam edilen 27 milyon 67 bin kişinin 
% 7,4’ü ve 2.203.000 kişi inşaat sektöründe is-
tihdam edilmektedir. Bu şekilde inşaat sektörü ka-
lifiye olmayan işgücüne de iş vermesi bakımından 
işsizlik oranını düşürülmesi yönünde olumlu katkılar 
sağlamaktadır.

2016 yılının ilk 9 ayında % 7,4 oranında büyüme 
kaydeden inşaat sektörü, milli gelir içindeki payı-
nı da 2015 yılındaki % 4,4’ten, 2016 yılında % 
8,5’e yükselterek, milli gelir artışında önemli bir 
rol oynamıştır. Ama, inşaat sektörüne genel bir ba-
kış, 2016 yılında,  mevcut inşaat işleri seviyesinin 
% 8,4, yeni alınan inşaat işleri seviyesinin % 2,7 
puan düştüğünü, inşaat sektöründe istihdamın % 
2,0, cironun % 6,9, üretimin ise % 4,2 azaldı-
ğını göstermektedir.   Ülkemizde 2016 yılı sonu 
itibariyle 1.341.453 konut satılmıştır. Bu oranın % 
53’lük bölümü 709.767 adeti yeni konut satışları-
dır. Bankaların özellikle yılın son çeyreğinde düşük 
faizli kredi uygulaması sonucu 2016 yılı sonu iti-
bariyle ipotekli konut satışları bir önceki yıla kıyas-
la artış göstererek ipotekli satışların  toplam konut 
satışı içinde %33,51 oranına ulaştı. Özellikle ilk el 
konut satışlarında ipotekli satış oranı % 19 oranın-
da gerçekleşti. Ancak bazı toplu konut üreticileri 
kendi finans kaynakları ile kredili yeni konut satış 
imkanlarını yıl içinde geliştirdi.

2016’nın Ocak-Kasım dönemindeki klinker üreti-

mi, yeni klinker üretim kapasitelerinin de devreye 
girmesiyle 2015 yılındaki üretime nispetle, % 8,6 
oranında bir artış göstererek 62,5 milyon tona 
ulaştı. Bu dönemde üretilen klinkerden çimento ve 
klinker olarak  % 10,1’i yani 10 milyon tonu ihraç 
edildi. Aynı dönemin çimento satışlarında, yurt içi 
satışlarda % 8 artış görüldü. Bölgesel bazda ise, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışındaki bütün böl-
gelerde artış görüldü.

2013 yılına kadar dünya çimento ihracatında ilk 
sırada bulunan Türkiye, ambargoların kalkması ile 
İran’ın çevre ülkelere ihracatını arttırması, Suudi 
Arabistan’da çimento ihracatı yasağının kalkma-
sı ile, Orta Doğu pazarında ciddi bir rekabet ile 
karşı karşıyadır.

Farklı coğrafyalara yönelerek büyüme faaliyetini 
sürdüren Türk çimento sektörünün yurt dışında en 
hızlı artış kaydettiği bölge Afrika ülkeleri olmuştur.

Toplam çimento satışlarının ılımlı bir büyüme kay-
dettiği bu dönemde, ertelenmiş konut talebi ve 
kentsel dönüşüm projeleri yanında, 3. hava alanı, 
nükleer santraller, Çanakkale Köprüsü gibi büyük 
projelerin yanı sıra Beton yollar yapımına ve ka-
rayollarında beton bariyer uygulamalarını yaygın-
laştırılmasıyla çimento talebine katkı sağlayacağı 
beklenmektedir.

Türkiye, çimentoda olduğu gibi, halen gelişme po-
tansiyeli taşıyan “hazır beton” sektöründe de dün-
yada söz sahibidir. Ancak, genel hatları ile yuka-
rıda özetlediğimiz şartlar, hazır beton sektöründe, 
de arzu edilen ve beklenen gelişmeler henüz tam 
olarak gerçekleşememiştir 

Dikkatli ve temkinli bir yaklaşımla, istikrarın her 
şeye rağmen muhafaza edilmesi hedefinden şaş-
madan, küresel ölçekte olduğu kadar ülkemiz öl-
çeğinde de, inşaat ve çimento sektörlerinin güçlen-
meye devamı yanında, Şirketimizin, gelecekte de 
verimli, karlı ve başarılı bir dönem idrak etmesini 
gönülden diliyorum.

Mehmet DÜLGER
Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
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TARİHÇE
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
28.07.1967 tarihinde Türkiye’nin Halka açık ilk anonim 
şirketlerinden biri olarak kurulmuştur.

Kuruluş sermayesi 36 TL.dır. İşletme sermayesi yetersiz-
liği nedeniyle sermaye önce 1969 yılında 54 TL.na 
1970 yılında 72 TL.na daha sonra 1976 yılında 108 
TL.na 1983 yılında da 270 TL.na çıkartılmıştır.1991 
yılında fonlardan ilave ile 112 kat artan sermaye 
30.510,- TL.olmuştur.1994 yılında ise 10 kat bedelli 
3 kat bedelsiz artırımla 427.140,-TL.1999 yılında 2,5 
kat bedelsiz artırımla esas sermayemiz 1.494.990,-TL.sı 
olmuştur.2010 yılında yapılan  sermaye artırımı ile son 
sermayemiz  131.559.120,-TL.olmuştur.

Kuruluş kapasitemiz 500.000 ton/yıldır.1980 yılında 
serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte yatırım ve 
karlılık süreci başlamıştır.1983 yılında şirket bünyesinde 
kireç fabrikası kurulmuştur. Yine 1983 yılında fabrika sa-
hasında I.Hazır beton tesisi,1986 yılında İstanbul yolu 
7.km.de II.Hazır beton tesisi kurulmuş 1991 yılında bu 
tesisler bağlı ortaklık olarak anonim şirket statüsüne ka-
vuşturulmuştur. Öte yandan 1986 yılında çimento fabri-
kasında%50 kapasite artırımını amaçlayan prekalsinas-
yon yatırımı sonuçlanmış,1988 ve 1991 yılları arasında 
da %30 kapasite artırımını amaçlayan farin ve klinker 
ezicileri ile farin ve klinker elektro filtreleri ve II.kömür 
değirmeni yatırımları tamamlanmıştır.1996 yılında 200 
ton/saatlik  loesche dik farin değirmeni yatırımı yapılmış 
ve devreye alınmıştır.

1997 yılında 10.000 ton’luk çimento silosu yatırımı ta-
mamlanmış ve 1998 yılında 1000 ton/saat kapasiteli 
yeni konkasör yatırımı tamamlanmıştır.1999 yılında 120 
ton/h kapasiteli III.Çimento değirmeni ile 40.000 ton 
’luk yuvarlak prehomojene stok holü yatırımlarına baş-
lamış 2000 yılında yatırımlar tamamlanarak devreye 
alınmıştır.

2002 yılında ısınma amaçlı kullanılan yakıttan tasarruf 
amacıyla atık ısı geri kazanım tesisi tamamlanmıştır. Bu 
tesisle her yıl 650 ton fuel-oil ısısına eş değerli enerji geri 
kazanımı sağlanmaktadır. 

2005 yılında 10.000 ton luk çimento silosu yatırımı 
tamamlanmıştır. Bu süreç içinde çimento fabrikamızın 
tek tek ana üniteleri ile hem yenilenmesi hem de büyü-
mesi sağlanmıştır. Büyümede son ve önemli kısım olan 
ikinci klinker hattı yatırımı 2006 yılında başlamış ve 
30.12.2007 tarihinde tamamlanarak devreye alınmıştır.

İkincil yakıt yakma sistemi 2008 yılında başlamış ve 
31.12.2009 tarihinde tamamlanmıştır. Son olarak 
2010 yılı içerisinde Klinker stok holü, kireç stok holü ile 
Atık lastik yakma ünitesi tamamlanmıştır.2012 Yılında 
BK2 Roller Pres Yatırımına başlanılmış, 2015 yılı başla-
rında tamamlanmış olup devreye alınmıştır. Ayrıca 2013 
yılı sonlarında 150 Bin ton klinker Kapalı silo yapımına 
başlanılmıştır.2015 yılı başlarında tamamlanarak devre-
ye alınmıştır.2014 yılında Klinker 1 hattı devreye alma 
çalışmalarına başlanılmış olup,2016 yılında tamalana-
rak devreye alınmıştır. 2015 yılı sonlarında BK1 Ezici 
yatırımına başlanmış 2016 yılında tamamlanarak devre-
ye alınmıştır. Bütün Yatırımların sonunda Çimento üretim 
kapasitemiz 4.422.000 Ton /Yıl olacaktır.

1994 yılında Fransız ortağımız Parfıcım %36,25 oranın-
da hisse alarak sermayeye iştirak etmiştir.1998 yılında 
Parfıcım hisselerinin oranı sermayemizin %82 nispetine 
çıkmıştır. Sermaye artırımının yapıldığı 2010 yılında 
Parfıcım hisseleri % 87,90 oranına yükselmiştir. Kalan 
%12,10 oranındaki hisselerimiz ise 350 civarında yerli 
ortak tarafından temsil edilmektedir. Sermaye Piyasası 
Kanununa tabi halka açık anonim olan şirketimiz hissele-
ri Temmuz 2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul  Piya-
sa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmeye başlamıştır. 
Türkiye Ekonomisinin önemli temel taşlarından olan şirke-
timiz çevresel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurarak 
faaliyetlerini sürdürmektedir.



6 7BAŞTAŞ - 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 YILI FAALİYET RAPORU - BAŞTAŞ

ÇİMENTO
ÇİMENTO

ÇİMENTO SEKTÖRÜNE BAKIŞ

2014 YIL 
SONU

2015 YIL 
SONU 

2016 YIL SONU 
TAHMİN

İktisadi faaliyet kolları

İmalat Sanayi 3,7   3,8   2,5   

Toptan ve perakende ticaret Ulaştırma, 
depolama ve haberleşme   Konaklama 
ve yiyecek hizmeti faaliyetleri  

1,9   2,2   -3,0   

İnşaat 2,2   1,7   5,5   

Tarım, avcılık ve ormancılık -2,1   7,0   -9,0   

Konut sahipliği 2,8   2,7   3,5   

Mali aracı kuruluşların faaliyetleri 7,3   10,0   6,5   

Gayri safi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 3,0   4,0   2,5

2016 yılsonu itibarıyla, ülke ekonomisindeki büyüme oranının yaklaşık  %2,5 olarak gerçekleşmesinin 
beklendiği ilgili uzmanlar tarafından tahmin edilmektedir.    

2016 yılı içerisinde diğer sektörlerle kıyaslandığında inşaat sektörünün ülke ekonomisine katkısının 
sürdüğü görülmektedir.    

Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

2016 yılında; Yurt içi çimento tüketiminin yaklaşık %5 oranında artış göstermiştir.

ÜRETİM YÖNTEMİYLE SEKTÖREL GELİŞİM HIZLARI  GSYH ( % )

TÜRKİYE ÇİMENTO TÜKETİMİ (BİN TON)

Kaynak: TUİK

Kaynak: TUİK

İnşaat sektörünün gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı yıllar itibariyle farklılık göstermemektedir.

İnşaat Türü 2014 YIL SONU 2015 YIL SONU 2016 YIL SONU 
2015 - 2016

(+ -) %

Binalar 169.925 146.351 163.945 12%

Halka açık ikamet yerleri 1.969 1.310 1.586 21%

Otel vb. binalar 5.719 3.399 2.996 -12%

Ofis toptan ve perakende ticaret 
binaları 20.248 16.539 15.466 -6%

Sanayi binaları ve depolar 9.862 7.663 6.805 -11%

Kamu, eğitim, hastahane, spor 
vb.binalar 12.931 13.211 11.523 -13%

Toplam 220.654 188.472 202.321 7%

Kaynak: TUİK

2016 yılında yapı ruhsatlarında artış gözlemlenmektedir.

2014 - 2015- 2016 YIL SONU VERİLEN YAPI RUHSATLARI KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE DAĞILIMI ( Bin m2 )

SABİT FİYATLARLA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN GSYH İÇİNDEKİ PAYI

ÜRETİM YÖNTEMİYLE İNŞAAT SEKTÖRÜ ve GSYH ( Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ) GELİŞİM HIZLARI ( % )

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yıl Sonu 
Tahmin

İNŞAAT GELİŞİM HIZI 7,8 14,1 9,3 18,5 5,7 -8,1 -16,1 18,3 11,5 0,6 7,4 2,2 1,7 5,5

GSYH 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7 -4,8 9,2 8,8 2,2 4,2 3,0 4,0 2,5

İnşaat Gelişim Hızı Gsyh

2003 2006 2009 2012 20152004 2007 2010 2013 2016 yıl sonu
tahmin

2005 2008 2011 2014

25,0

10,0

-5,0

20,0

5,0

-10,0

15,0

0,0

-20,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tahmin

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN GSYİH İÇİNDEKİ PAYI 5,6% 5,8% 5,7% 5,9% 5,8% 5,7% 5,8%

8,0%

7,5%

6,5%

5,5%

4,5%

7,0%

6,0%

5,0%

4,0%

BÖLGELER 2015 YIL SONU 2016 YIL SONU ARTIŞ AZALIŞ  % 

MARMARA 16.530 17.799 7,7%

EGE 4.992 5.317 6,5%

AKDENİZ 11.962 12.584 5,2%

KARADENİZ 8.430 8.673 2,9%

İÇ ANADOLU 11.302 12.096 7,0%

DOĞU ANADOLU 4.839 5.403 11,7%

G.DOĞU ANADOLU 5.643 4.933 -12,6%

GENEL TOPLAM 63.697 66.805 4,9%
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TÜRKİYE ÇİMENTO ÜRETİM VE TÜKETİMİ ( Bin Ton)

TÜRKİYE ÇİMENTO VE KLİNKER İHRACATI 2015 - 2016 ARALIK SONU İLK EL
KONUT SATIŞ SAYILARI

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yıl Sonu

Üretim 49.256 51.432 53.973 62.737 63.057 65.462 72.687 71.239 71.419 75.403

Tüketim 42.455 40.574 39.986 47.720 51.902 55.168 62.239 63.176 63.697 66.805

80.000

75.000

70.000

65.000

60.000

55.000

45.000

35.000

25.000

50.000

40.000

30.000

20.000
2007 2008 2009 2011 2013 20152010 2012 2014 2016 Yıl Sonu

Üretim Tüketim

Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Türkiye Çimento Endüstrisi toplam klinker üretim kapasitesi 80 Milyon tonun üzerine çıkmıştır. Söz konusu mevcut kapasite ülke çimento tüketiminin çok üzerin-
dedir. Geleneksel ihracat pazarlarındaki daralmayla birlikte ihracat miktarları düşüş göstermekte olup, sektörde ciddi miktarda fazla kapasite bulunmaktadır.

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi Kayıt Rakamları

Türkiye Çimento  Endüstirisi 2016 yılı sonu itibariyle ihracatı bir önceki yıla 
kıyasla 1.297.014 ton  ve %12.9 oranında artmıştır.    
Ülkeler itibariyle değerlendirildiğinde ihracat pazarları içinde en ciddi miktar 
artış ABD pazarında gerçekleşmiştir.     
  

Ülke genelinde konut satışlarındaki artış özellikle yılın son çeyreğinde artış 
göstermiştir  

Konut kredi faizlerindeki düşüş süreci ilk el konut satışlarını olumlu yönde 
etkilemektedir.  

Yıl Miktar (Ton)

2002 10.523.749

2003 10.144.419

2004 10.417.062

2005 10.412.290

2006 6.831.055

2007 7.887.004

2008 13.725.673

2009 20.518.098

2010 18.751.139

2011 14.252.340

2012 13.592.805

2013 12.363.635

2014 10.978.512

2015 10.145.073

2016 11.437.087

İller 2015 2016 % Değişim

Konya 14.393 15.221 6%

Karaman 1.596 1.769 11%

Antalya 26.546 23.614 -11%

Afyon 3.756 4.225 12%

Isparta 2.526 2.619 4%

Burdur 1.580 2.166 37%

Aksaray 2.898 2.970 2%

Niğde 2.428 2.580 6%

Nevşehir 872 927 6%

Kırşehir 2.072 2.152 4%

Toplam 58.667 58.243 -1%

İstanbul 112.491 110.324 -2%

Ankara 61.435 58.765 -4%

İzmir 31.065 32.609 5%

Toplam Türkiye 598.667 631.686 6%

 2016 yılı sonu itibariyle kişi başına düşen çimento tüketimi %2.9 oranında artışla 855 Kg/kişi düzeyine yükselmiştir.     
     

Türkiye genelinde; çimento endüstrisi, klinker üretim kapasiteleri itibarıyla 80 
milyon tona yaklaşmaktadır. Belirtilen miktar klinker üretim potansiyeli ülke 
ihtiyacının çok üzerindedir. Sektörde artan atıl kapasitelerin kullanım 
oranının arttırılabilmesi için, yurt içinde gerek şehirler arası ve gerekse şehir 
içi yolların asfalt yollara kıyasla daha ekonomik ve kullanım süresi çok daha 
uzun olan beton yollar ile yapılması, şehir içi ve dışı karayollarındaki bari-

yerlerin çelik yerine beton prefabrik bariyerlere dönüştürülmesi ve kentsel dö-
nüşüm projelerinin ve alt yapı yatırımlarının tüm ülke genelinde etkin şekilde 
sürdürülmesi ile mümkün olabilecektir. Bu şekilde ülke içi kaynaklarla üretilen 
çimentonun kullanımının artırılması ve sonuç itibariyle yaratılacak katma 
değerinin yurt içinde kalmasıyla cari açığın düşürülmesine katkı sağlayarak, 
Makro ekonomik sonuçların olumlu yönde gelişmesine imkan yaratılacaktır.

YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ÇİMENTO TÜKETİM MİKTARLARI (KG)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kg/Kişi 501 517 471 465 365 384 403 439 501 616 638 602 588 679 742 747 825 835 831 855

900

700

500

300

800

600

400

200

Kg/Kişi

GENEL DEĞERLENDİRME

YATIRIMLAR
Şirketimiz Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. için her yıl olduğu gibi bu yılda üretim sisteminde kapasite artırıcı, istihdam yaratıcı, çevre duyarlılığını 
artırıcı ve modernizasyona yönelik olan  yatırımlarını sürdürmüştür.

2016 yılında tamamlanarak aktife alınan ve direk alınan yatırım tutarı 83.717.347 TL olarak gerçekleşmiştir. Tamamlanması planlanan devam etmekte olan 
yatırımlarımız için ise 1.167.693 TL. harcama gerçekleştirilmiştir.

Bağlı ortaklığımız Baştaş Hazır beton San. ve Tic. A.Ş.’nin yıl içinde yapmış olduğu toplam yatırım harcamaları tutarı 444.183 TL’dir. Tamamlanması planla-
nan devam etmekte olan yatırımlarımız için ise 126.387 TL  harcama gerçekleştirilmiştir.
Ana Ortaklık ve Bağlı Ortaklar için 2016 yılında toplam yatırımlardan aktifleştirilen tutar 81.493.902 TL’dir. Tamamlanması planlanan devam etmekte olan 
yatırımlarımız toplam 1.294.080 TL’dir. 2016 yılı içinde yapılan yatırım harcamaları toplamı 52.784.179 TL’dir. 
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KİREÇ
KİREÇ

KİREÇ FABRİKASI

Şirketimiz 1985 yılında Fabrika sahasında 2 adet dikey kireç kalsinasyon fırını ve söndürme ünitesi kurarak EN 
459 - KK 70T kireç üretimine başlamıştır.

Kireç fırınları kuruluşta her biri 70 ton/gün kapasiteli olarak devreye girmiş ancak zamanla yapılan teknolojik 
iyileştirmelerle bugün her biri 115 ton/gün kelle kireç üretim kapasitesi ile çalışmaktadır.

Kireç kullanılarak çok iyi plastik harç elde edilebilir. İşlenebilirliği yüksektir. 

Kireç kullanılarak üretilen harçların plastik özellikleri fazladır. Şekil değiştirme yapabilme yeteneğinin fazla olması 
nedeniyle duvar sıvaları için çok uygundur. Kireçle yapılan sıvalar çimento harcı ile yapılan sıvalara kıyasla daha 
az çatlar. 

Kireç harçlarının taş ve tuğla gibi her türlü yapı malzemesine daha iyi yapışma kabiliyeti vardır. 

Ülkemizde kirecin kullanıldığı alanlar aşağıdaki tabloda özetlenebilir.

KİMYASAL ve ENDÜSTRİYEL

Metalurjik Eriyik, çelik üretimi, demir dışı 
metaller üretimi, flotasyon, ergime

Kimyasal Üretim Magnezya, alkaliler, karpit, beyazlat-
ma, inorganikler, organikler

Sağlık, tortu ve kağıt Su arıtma, pis su, atık arıtma, ağartma, 
kostikleme

Seramik Cam, refrakterler, tuğlalar

Besinler Şeker prosesi, süt prosesi, turunçgil özü

Petrol Yağlama, rafineri, sondaj çamuru

Çeşitli Boyalar, pigmentler, deri temizleme, 
vernik

YAPI Bina yapımı, yollar, hava alanları Sıva, alçı, harç, stabilize yol, asfalt, 
yol temelleri

ZİRAAT Orman, toprak kireçlenmesi, gübre
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BETON
BETON

HAZIR BETON

BAŞTAŞ Hazır Beton San ve Tic. A.Ş. 2016 
yılında belirlediği büyüme hedefini başarı ile 
gerçekleştirmiş, bir önceki yıl başlayan hızlı bü-
yüme programı başarı ile tamamlanmıştır.  

2016 yılı ilk iki çeyreğinde rekor seviyede ya-
ğışlı ve elverişsiz hava şartları, üçüncü çeyreğin-
de uzun süreli bayram tatilleri ve darbe girişimi 
sebebi ile yaşanan yavaşlamaya rağmen, son 
çeyrekte yakalanan ivme  ile bütçelenen satış 
hacmi yakalanmıştır. 

2017 yılına girerken, erişilen satış hacmini koru-
yup geliştirecek müşteri portföyümüz ve devam 
eden yeni iş görüşmelerimiz, hedeflerimizin bü-
yük ölçüde gerçekleşeceğine işaret etmektedir.

Şirketimiz planlı büyüme programı çerçevesin-
de, iş makinelerinde operasyonel kiralama uy-
gulaması 2016 yılında  üretim ve dağıtımda 
gücümüzü önemli ölçüde arttırmış ve dolayısı ile 
önemli ölçüde müşteri memnuniyeti sağlamıştır.

Astaldi-Türkerler Ortak Girişimi Ankara Etlik En-
tegre Sağlık Kampüsü Projesi, Sinpaş Yapı En-
düstrisi A.Ş. Altınoran Konut ve Yaşam Projesi, 
YDA-Bortor Ortak Girişimi Söğütözü Rezidans 
ve YDA İnşaat Çukurambar İş Merkezi Projeleri 
2016 yılında olduğu gibi önümüzdeki  yılda 
da satış hacmimizin önemli bir bölümünü oluş-
turacaktır. 

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı işleri, 2017 yılın-
da, geçtiğimiz yıl tamamlanan projelerin büyük 
ölçüde yerini dolduracak ve 2018 yılında da 
devam edecektir. Yaklaşık bir milyon metreküp 
beton hacmine sahip, YDA İnşaat–Söğüt İnşaat 
Adi Ortaklığı  tarafından gerçekleştirilecek olan, 
Elmadağ-Kırıkkale Altyapı İnşaatı Projesi için bir 
adet 140m3/saat kapasiteli tesis tarafımızca 
kurulacak ve bir diğer 120m3/saat kapasiteli 
ortaklığa ait tesis ile birlikte tarafımızca işletile-
cektir. Ayrıca Kayaş-Elmadağ Altyapı İnşaatı 
Projesi işleri kapsamında 2016 yılı sonunda  
başlayan tünel inşaatları için Bozkuşlar ve Zor-
gün İnşaat firmaları ile toplamda yaklaşık dört 
yüz bin metreküp hazır beton satışı için anlaşma 
sağlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Piyasa Gözet-
leme ve Denetleme Şubesi tarafından gerçek-
leştirilen ürün ve sistem denetimleri tüm tesisle-
rimizde başarı ile sonuçlanmıştır. Söz konusu 
denetimlerin her geçen gün sıklaşarak, daha 
detaylı ve kapsamlı olarak uygulanması, dene-
timler sonrası yetkililerden aldığımız övgüler ka-
lite çalışmalarımızda itici gücümüz olmaktadır. 

Çalışma Bakanlığı’nın İş Sağlığı ve Güvenliği 
’ne yönelik şantiye ve tesis denetimleri ile şirketi-
miz idari kadrolarının hemen hemen tamamının 
katılımı ile sürdürdüğümüz saha iç denetimleri-
miz ise yıl boyunca artarak devam etmiştir. He-
defimiz, müşterilerimiz ile etkili iletişim kurarak, 

her geçen yıl yaşanan iş kazalarının sayısını ve 
şiddetini süratle azaltmak ve nihayetinde “Sıfır 
Kaza” noktasına ulaşmaktır.

Ciddiyet ve hassasiyet ile sürdürdüğümüz tahsi-
lat çalışmalarımız ciddi bir hasar yaşanmadan 
ve satış vadeleri yıllardır olduğu gibi altmış 
günün altında tutularak Kredi Müdürlüğü ve Sa-
tış-Pazarlama Müdürlüğümüz koordinasyonun-
da başarı ile yönetilmiştir.

2017 yılında liderlik pozisyonumuzu koruma 
planımız,  mevcut ve yenilenen kadrolarımızın 
özverili ve titiz çalışmaları ile gerçekleştirilecek-
tir.  

TESİS FAALİYETLERİ

2016 yılında toplam 14 tesis ile faaliyete de-
vam edilmiştir.

Yaklaşık bir milyon metreküp beton hacmine sa-
hip, Astaldi–Türkerler Ortak Girişimi tarafından 
gerçekleştirilmekte olan Ankara Etlik Entegre 
Sağlık Kampüsü Projesi için 2015 yılında kuru-
lan iki adet 160m3/saat kapasiteli tesislerde, 
2016 yılı içerisinde de üretim devam etmiştir. 

Bunun dışında, Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş. Altı-
noran Konut ve Yaşam Projesi, YDA-Bortor Or-
tak Girişimi Söğütözü Rezidans ve YDA İnşaat 
Çukurambar İş Merkezi Projeleri 2016 yılında 
satış hacminin önemli bir kısmını oluşturan diğer 
projelerdir

YATIRIMLAR

Şirketimiz 2016 yılı içerisinde 675.736 TL’lik 
maddi duran varlık yatırımı yapmıştır. Bu raka-
mın içerisinde,var olan tesislerin kapasite arttı-
rımı için ödenen 105 Bin TL avans rakamı da 
mevcuttur. 

ÇEVRE VE KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE      
GÜVENLİĞİ, EĞİTİM 

Çevre mevzuatı doğrultusunda şirketimiz bünye-
sinde İşletme Müdürlüğü’ne bağlı  “Çevre Yöne-
tim çalışmaları başarı ile yürütülmüştür.

Kalite ve ürün belgelendirmelerimiz için KÇK ve 
KGS iktisadi işletmeleri ile çalışmalaryine İşlet-
me Müdürlüğü bünyesinde ve birçok tesisimizde 
genişletilen ürün ve belge kapsamı ile başarılı 
şekildesürdürülmüştür.

İş Sağlığı ve Güvenliği  mevzuatına uygun, ge-
niş katılımlı İSG Kurulu Toplantıları ve tesis iç  
denetlemeleri  yıl boyunca düzenle sürdürülmüş-
tür. Denetlemelerde tespit edilen eksiklikleri ve 
riskleri ortadan kaldıracak çalışmalar aralıksız 
sürdürülmüştür. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma-
ları kanuni bir zorunluluk olmanın yanında, bir 
“Şirket Kültürü” oluşturmak gayesi ile de sürdü-
rülecektir. 

HAZIR BETON PİYASASI (TÜRKİYE)

2015 2016 DEĞİŞİM

Üretim (Bin m3) 107.000 114.000 6,5%

Hazır Beton Tesisi 1157 1200 3,6%

Hazır Beton Firması 573 580 1,2%
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ÇÖZÜM
ÇÖZÜM ENDÜSTRİYEL ATIK İŞLEME SANAYİ A.Ş

ÇÖZÜM ENDÜSTRİYEL ATIK İŞLEME SANAYİ A.Ş

TESİSİMİZ

ÇÖZÜM Endüstriyel Atık İşleme Sanayi A.Ş, 2008 yılında Ankara’da kurulmuş, faaliyete girdiği yıldan itibaren 
çevre ve doğal kaynakların korunması için yapmış olduğu çalışmalar ile sektörüne güven veren örnek bir şirket 
haline gelmiştir. Şirketimiz geri dönüşümü ekonomik olmayan ambalaj atıkları, belediye ve sanayiden kaynaklanan 
tehlikeli ve tehlikesiz atıklara ön işlem uygulayarak çimento sektörüne ek yakıt hazırlamaktadır.

• 48 dönüm  üzerinde, 

• 1.950 m2 kapalı alanıyla, 

• 50.000 ton,3 vardiya ve full kapasite ile 

 faaliyet göstermektedir.

Çözüm,tesisimizin coğrafi olarak merkezi bir ko-
numda bulunması, sanayi bölgelerine olan ya-
kın mesafesi, tecrübeli ve başarılı ekibi, uluslara-
rası deneyimi ile  sektöründe lider konumdadır. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan  aldığı lisansı 
kapsamında faaliyetlerini sürdüren şirketimiz,sa-
hip olduğu kalite belgelerine uygun olarak;

WISO 9001 kalite belgesi ile: Üretimin  
heWr aşamasında çalışma kısımlarının işleyişi 
kontrol altında tutularak tüm süreçler takip edil-
mektedir.

• ISO 14001 kalite belgesi ile: Çevre 
güvenliğine azami hassasiyet gösterilmekte acil 
durumlarda alınması tedbirler düzenli olarak 
planlamaktadır.

• ISO 18001 kalite belgesi ile: İşçi sağlı-
ğı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatlara uygun her 
türlü tedbiri alarak emniyetli bir çalışma ortamı 
yaratılmaktadır.Çalışanlara görev ve sorumluluk-
ları dahilinde mesleki eğitimleri düzenli olarak 
verilmektedir.

Çimento sektöründe atıktan türetilmiş yakıt (ATY) 
kullanımında uzun yıllardır uluslararası tecrübe-
ye sahip olan Vicat Grubu bünyesinde  Baştaş 

Çimento ile entegre olarak kurulmuş ve çalışma 
ayrıcalığına sahip  olan tesisimiz,  ATY’ nin oto-
matik olarak beslenmesi gibi Türkiye de sektöre 
birçok yeniliğin getirilmesi ve standartların belir-
lenmesinde her zaman öncü olmuştur. 

Atık kabulünden itibaren tecrübeli ve deneyimli 
kadrosu ile optimum işletme maliyetlerini koru-
yarak, fiziksel ve kimyasal kalitesi yüksek ATY 
üretilmesi öncelikli hedefimizdir. 

• Lisans kapsamın da tesise alınabilen 275 fark-
lı atık kategorisi ve 

• Tam donanımlı laboratuvarımız ile 

Çeşitli sanayi türlerinden çıkan tehlikeli ve tehli-
kesiz atıklar için kısa zamanda çözüm üretebil-
mekteyiz.

ÇÖZÜM, atıkların sahip olduğu enerji potansi-
yelini alternatif yakıta dönüştürerek güvenli bir 
şekilde imha etmektedir. Şirketimizin Türkiye ge-
neli operasyonel faaliyeti ile sunmuş olduğu hiz-
metler, önemli bir eksikliği gidermekte, sektörün 
kurumsallaşmasına öncülük etmektedir. Entegre 
atık yönetimi kapsamında verilen hizmetler ve 
gerçekleştirilen projeler ile  doğal kaynak kul-
lanımı azaltılmakta, ülke ekonomisine katkıda 
bulunulmaktadır.

Şirketimiz, çevreye ve insan sağlığına gelecek-
te de sürüdürülebilir hizmetler vermeye devam 
edecek, ekonomiye katkıları her geçen gün ar-
tacaktır. 
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SİGMA

%61
Beton Analizi

%33
Agrega
Analizi

%6
Diğer

SİGMA BETON LABORATUVAR HİZMETLERİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

SEKTÖREL BAKIŞ

Laboratuvarlar dünya genelinde test ve kalibrasyon hiz-
metleriyle birlikte her türlü uygunluk değerlendirme çalış-
malarının yapıldığı kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. 
Ölçülmeyen, değerlendirilmeyen bir ürünün kalitesini 
kanıtlamak mümkün olmadığı için özellikle Avrupa 
Birliğine katılım sürecinde olan ülkemizde laboratuvar 
hizmetleri giderek artan bir önem kazanmaktadır. 

Sigma Beton Laboratuvar Hizmetleri; Yapı Malzemele-
ri Direktifine paralel ulusal ve uluslararası standartlara 
uygun olarak deney ve analiz hizmetleri vermek üzere 
merkezi Ankara’da olan merkez laboratuvarında tüm 
ülkeye hizmet vermektedir. 

Sektörde kaliteli, güvenilir, tarafsız ve bağımsız hiz-
met anlayışını TURKAK’ tan almış olduğu TS EN ISO 
17025 Akreditasyon Sertifikasıyla ispatlayan firmamız 
genç ve dinamik kadrosuyla faaliyetlerini artırmaya; 
sürekli iyileştirme esasında deney kapsamını genişlet-
meye devam etmektedir. 

Öncelikli çalışma alanları olarak çimento, beton, beton 
kimyasalları ve mineral katkılar ile ilgili deney faaliyeti 
olarak belirleyen laboratuvarımız sektörün ihtiyaçları 

doğrultusunda betonarme demir çubukları da akreditas-
yon kapsamına alarak çıtasını yükseltmeye ve adından 
söz ettirmeye devam etmektedir.

Sektörel eğitim çalışmalarına verdiğimiz önem nede-
niyle kuruluş yılından bu yana, laboratuvarların, yapı 
malzemeleri üreticilerinin ve yapı firmalarının ihtiyaç-
larına yönelik teknik ve kalite konularında eğitimler 
gerçekleştirilmektedir. Firmamız, Türkiye Kalibrasyon ve 
Deney Laboratuvarları Derneği’nde yapı laboratuvarla-
rını temsilen yer alarak, sektörün toplantıları, eğitimleri, 
akreditasyonu ve yeterlilik test çalışmalarında yer almış, 
yönlendirici rol üstlenmiştir.

Sigma Beton olarak kalite yönetim sistemimizin ve İSG 
uygulamalarımızın etkinliğinin sürekli artırılmasını, ilke 
edinerek kalite politikamızı uygulamaya ve sürdürmeye 
devam edeceğiz.

Bin TL 2015 2016 DEĞİŞİM

SATIŞLAR 3.670 3.593 -2,14 %
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BASTAŞ ÇİMENTO

İNSAN KAYNAKLARI 
İSTATİSTİKLERİ

(BETON + KİREÇ + ÇİMENTO)

2015 2016

Ortalama Yaş 36,21 38,06

Ortalama Kıdem 7,59 6,11

Cinsiyet 2015 / Oran 2016 / Oran

Kadın  % 5,5  % 5,7

Erkek  % 94,5 % 95,3

İş Sağlığı ve Güvenliği 2015 2016

Kayıp Günlü Kaza Sayısı 14 7

Kayıp Gün Sayısı 248 120

Kaza Sıklık Oranı 34,06 9,22

Kaza Ağırlık Oranı 0,53 0,16
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MİSYONUMUZ
 Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve 
etik değerlerden taviz vermeksizin; çevreye, 
toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkıla-
rını arttırarak devam ettirmek.

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşa-
at sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı 
kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve 
bu konuda Baştaş Çimento’nun üstlenmiş ol-
duğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve 
sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman 
öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli 
eğitim programları, seminer ve toplantılar 
düzenlenmektedir.

Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mi-
mar ve mühendislere, kamu görevlilerinden 
akademisyen ve üniversite öğrencilerine, 
inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere ka-
dar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu 
faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri 
ve müşteriye verilen önem çerçevesinde ge-
liştirerek sürdüren Baştaş Çimento ayrıca, 
müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını 
hakim kılmak, etkin çalışma yöntemleri geliş-
tirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda 
bulunmak amacıyla tüm personelinin bilgi ve 
becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim 
programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal 
ve kültürel etkinlikler ile desteklemektedir.

Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, 
elektrik, kimya ve maden mühendisliği gibi 
mühendislik dallarının yanı sıra işletme, ikti-
sat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmek-
te olan üniversite öğrencilerine staj; çıraklık 
ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta 
öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim 
imkânı sağlanmaktadır. Emisyon kontrolü için 
çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet pulse 
tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Şu anda 
tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz 
yoğunluğu değeri AB normlarının ve yasal 
sınırların oldukça altında bulunmaktadır. 

Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olum-
suz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtla-
rın değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını 
gerektirmiştir. Gerekli tüm yatırımlar tamam-
lamış olup Çevre ve Orman Bakanlığından 
alınan alternatif yakıt kullanım lisansı kapsa-
mında atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, 
yağ ve solventlerle bulaşık haline gelmiş 
tekstil ürünleri, karton-kağıt-plastik gibi konta-
mine atıklar, otomobil ve beyaz eşya endüst-
rilerine ait boya çamurları, arıtma tesislerin-

den temin edilen çamur bertaraf edilmekte, 
böylece ekonomik değeri olmayan ve belirli 
kalorifik değere sahip atıklar ana yakıtın ya-
nında alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. 
Bu uygulamamızın; doğal kaynakların korun-
ması, çevreye yayılan karbondioksit miktarı-
nın azaltılması ve yüz binlerce ton atığın yok 
edilmesinin yanında milli ekonomimize de 
büyük katkıları olduğu muhakkaktır. 

Fabrika sahamız etrafında halen devam et-
mekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla 
binlerce çam, dişbudak, çınar, sedir, akça-
ağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetişti-
rilmiş; fabrikamız bir koru içerisinde faaliyet 
gösteren örnek bir çimento tesisi haline gel-
miştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocakla-
rımızda malzeme temininin son bulduğu bö-
lümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte 
olup mevcut doğal göletlerin etrafında yeşil 
alanlar oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton 
santrallerimizde de benzer faaliyetlerimiz dü-
zenli olarak sürdürülmektedir

En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulu-
nan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi, ye-
tenek ve memnuniyet düzeylerinin yüksek ol-
ması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları 
politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. 

2016 yılı içerisinde çalışanlarımız için kişi-
sel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eği-
timlerin yanı sıra kalite, çevre ve iş sağlığı 
ve güvenliği gibi konularda toplam 5.268 

saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve 
ilgili personelimizin bu programlara katılımı 
sağlanmıştır.

Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu 
arasında olan şirketimizin öncelikli hedefi, 
faaliyetlerinde sürdürülebilir başarılara imza 
atmaktır. Bu hedefimize paralel olarak per-
sonelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltil-
mesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru 

işte değerlendirildiği, yüksek performansın 
teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu 
yüksek çalışanlarımızın ekip ruhu içerisinde 
görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için 
tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalış-
malarımızı sürdüreceğiz.

VİZYONUMUZ
Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer 
katan, toplumsal sorumluluğu paralelinde 
güvenilirlik ve müşteri odaklı yönetime temel 
ilkeleri olarak benimseyen ve faaliyet göster-
diği tüm bölgelerde ilk akla gelen ve tercih 
edilen şirket olmak.

STRATEJİK HEDEFİMİZ
Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenmekte 
olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturmakta, 
bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık 
olarak değerlendirilmektedir.

ŞİRKETİN MİSYON ve VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

SOSYAL SORUMLULUK

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

BAŞTAŞ ÇİMENTO – KİREÇ – BAŞTAŞ HAZIR BETON 2016 YILI EĞİTİMLERİ 

Toplam İSG Eğitim Saatleri 7,644

Teknik ve Mesleki Eğitim Saatleri 5,453

Toplam Eğitim Saati 13,097

Düzenlenen Toplam Eğitim Programı 187

Eğitim Alan Çalışan Sayısı 495

Kişi Başına Eğitim Saat 26,46

Katılımcı Profili Katılımcı Sayısı Eğitim Saatleri

Şirket Personeline Yönelik 412 10,137

Taşeron Elemanlarına Yönelik 73 2,920

Stajyerlere Yönelik 10 40

Toplam 495 13,097

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
BAŞTAŞ ÇİMENTO için Kalite ve İş Sağlığı ve 
Güvenliği sadece ulaşılması gereken bir hedef 
değil devamlı gelişme gösteren bir süreç ve bir 
yaşam biçimidir.

Bu nedenle;

• Şirketimizin var olan saygınlığını yükseltmeyi,

• Tüm çalışanların gönüllü katılımı ve sürekli eği-
timi ile sorunun değil çözümün parçası olmayı,

• Bilgi ve sorumluluğun paylaşımı ile ben değil 
biz bilinci ile çalışmayı,

• Çevreye, yapılan işe ve insana saygı bilinci 
ile donanmış; çalışanı, müşterisi ve tedarikçisi 
ile geniş bir ekip kurmayı,

• Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm 
yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslar- arası stan-
dartlara uyarak müşterimize kaliteli ve güvenilir 
ürün sunmayı, çalışanlarımız ve toplum için gü-
venli bir şekilde üretim yapmayı,

• Standartların ve mevzuatın olmadığı durum-
larda en iyi uygulamaları göz önüne alarak 
kendi standartlarımızı oluşturmayı,

• Ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkileyen ve 
İş Güvenliği ile ilgili tüm süreçleri kontrol etmeyi 
ve iyileştirmeyi,

• Tehlikeleri planlama aşamasından itibaren 
ele alarak ortadan kaldırmak için riskleri değer-
lendirmeyi, kontrol altında tutmayı ve iş kazaları 

ve meslek hastalıklarını engellemeyi,

• Müteahhitlerimizi de sistemin ayrılmaz bir 
parçası olarak görerek, iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili tüm kurallarımıza onların da uyması için 
gerekli ortamı sağlamayı,

• Kalite Yönetim Sistemimizin ve İSG Yönetim 
Sistemimizin etkinliğinin sürekli artırılmasını,

İLKE EDİNDİK ve bunu POLİTİKAMIZ olarak sür-
dürmeye devam edeceğiz.
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2016 YILI ÇEVRE YÖNETİMİ FAALİYETLERİ
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET AŞ 

Çevre Yönetim Faaliyetlerimizin amacı kaynak-
ların etkin kullanımı, tesis bünyesinde oluşan her 
türlü atık ve artığın çevreye zarar vermeden geri 
kazanımı veya bertarafı, üretim faaliyetleri nede-
ni ile meydana gelen tüm emisyonların kontrol 
altında tutulması, biyo-çeşitliliğin muhafazası ve 
yakın çevresinde yer alan su kaynaklarının sür-
dürülebilir şekilde korunması ve kullanılmasıdır. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56. Madde-
sinde belirtilen  “Herkes, Sağlıklı ve Dengeli bir 
Çevrede yaşama hakkına sahiptir.” prensibi; 
temel ve vazgeçilemez ilkemizdir. 
Bu bağlamda oluşturulan Çevre Politikamız, 
aşağıdaki hususları bünyesinde ihtiva ederek 
faaliyetlerimize yön vermektedir.

• Ulusal ve uluslararası mevzuata tam uyumun 
sağlanması
• Alternatif Yakıt ve Hammadde kullanımı ile 
doğal kaynakların korunması,
• Sera gazı emisyonlarının kontrol altında tu-
tulması
• Hava kalitesi yönetimi
• Ocak rehabilitasyonu, doğaya yeniden ka-
zandırma 
• Biyo-çeşitliliğinin  korunması ve geliştirilmesi
• Su ve atıksu yönetimi ile kaynakların etkin 
kullanımı

ÇEVRE MEVZUATI NEZDİNDE YÜRÜTÜLEN 
FAALİYETLERİ

Çevre Mevzuatı kapsamında yönetime tabi tüm 
çevresel unsurlar kontrol altında tutulmakta, bu 
amaçla tesislerimiz bünyesinde denetim ve kont-
rol faaliyetleri düzenlenmektedir. Bu yolla çevre 
yönetim faaliyetlerinin sürekliliği sağlanmakta ve 
verimlilik arttırılmaktadır.

2872 Sayılı Çevre Kanununda belirtilen usul ve 
esaslar gereği fabrikamızın ana faaliyetlerine 
ilişkin Çevre İzin ve Lisans işlemleri 2018 yılına 
kadar geçerli olmak üzere 2013 yılı Mayıs ayı 
içinde sonuçlandırılmıştır. 

Fabrikamız envanterinde bulunan ve yeniden 
devreye alınan I Nolu Döner Fırın ve bağlı hat-
ların Çevre İzin ve Lisans Belgemiz kapsamına 
alınması amacı ile ilgili mevzuat nezdinde yapı-
lan çalışmalara 2016 yılında başlatılmıştır.

2016 yılında fabrikamızın sahip olduğu Çevre 
Danışmanlık Yeterlik Belgesi kapsamında grup 
şirketlerimize Çevre Yönetimi ve Danışmanlığı 
hizmeti verilmeye başlanmıştır.

ATIKLARIN EK YAKIT OLARAK KULLANILMASI 
VE ATIK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ

Fabrikamız 2016 yılında da kullanılan alternatif 
yakıt miktarı ile yurt sathında konusunda örnek 
tesis olmaya devam etmiştir. Kalorifik bazda ika-
me oranı ülkemizde faaliyet gösteren çimento 
fabrikaları arasında üst sıralardaki yerini koru-
muştur. 

2016 yılında da yakıt ikame yakıt oranını art-
tıran fabrikamız, bu yolla çevreye zararı tartı-
şılmaz olan yaklaşık 80.000 ton atığın termal 
geri kazanımını sağlamış ve ülkemizce yürütülen 
atık yönetim politikasına olumlu yönde katkı sağ-
lamıştır. Bununla birlikte yaklaşık 27.000 ton 
tehlikesiz atık tesislerimiz bünyesinde alternatif 
hammadde olarak kullanılarak ülke ekonomisi-
ne kazandırılmıştır.

Fabrikamız ikame yakıt olarak kullandığı ya-
kıtların tesis içinde etkin yönetiminin yanında, 
bünyesinde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların 
yönetimi ile çevreye olabilecek olası etkilerinin 
önüne geçmiştir. Bu kapsamda tesis bünyesinde 
oluşan tüm tehlikeli atıklar lisanslı tesislere gön-
derilerek geri kazanım veya bertaraf işlemine 
tabi tutulmuştur. 

HAVA KALİTESİ YÖNETİM FAALİYETLERİ

Fabrikamız üretim faaliyetleri ve ek yakıt kullanı-
mı nedeni ile meydana gelen emisyonlar, çevre 
yönetimi birimi tarafından titizlikle takip edilmek-
te ve kontrol altında tutulmaktadır. 

Üretim hatlarında tüksek verimli torbalı filtrelerin 
seçimi fabrikamızın çevre duyarlığının en önemli 
göstergesidir. 

Üretimde ve yönetimde şeffaflık ve izlenebilirliğe 
önem veren fabrikamızda, ana bacalarda ölçü-
len toz, karbonmonoksit, kükürtdioksit, azotoksit 
ve toplam organik karbon parametrelerine ait 
verileri eş zamanlı olarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından izlenmesine olanak sağ-
lanmıştır. 

2015 yılında revizyon işlemleri tamamlanan I 
Nolu Döner Fırının devreye girmesine müteakip 
kullanılacak sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin 
kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Aynı şekilde Ki-
reç Üretim Tesislerimizde kurulumu zorunlu olan 
sürekli emisyon ölçüm sistemleri fabrikamıza te-
sellümü yapılmış, 2016 yılı itibari ile ölçümlere 
başlanmıştır.

Fabrikamız Çevre Yönetim Biriminin yoğun ça-
lışmaları ile üretim faaliyetlerimiz sonucu oluşan 
Sera Gazı Emisyonlarının izlenmesine ve rapor-
lanmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. 
2017 yılında ilk izleme yılları olan 2015 ve 
2016’ya ait veriler derlenerek Sera Gazı Emis-
yon Raporları hazırlanacak ve yetkili makama 
sunulacaktır. 

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA FAALİYET-
LERİ VE OCAK REHABİLİTASYONU

Klinker ve çimento üretimi gereği kullanılan ham-
maddenin büyük çoğunluğu fabrikamız uhdesin-
de faaliyet gösteren ocaklarda üretilmektedir. 
Söz konusu ocaklar meri mevzuat hükümlerinde 
yer alan hususlar gereği kullanım sürelerinin biti-
minde doğaya yeniden kazandırılmaktadır.

Ocakların bulunduğu ortamda yer alan zemin 
örtüsü, yüzey şekilleri, flora ve fauna gibi çevre-
sel unsurları içine alan doğaya yeniden kazan-
dırma faaliyetleri kapsamında faaliyet sahaları-
mızda iyileştirme çalışmalarına 2016 yılı içinde 
de devam edilmiştir.

YEŞİL ALAN VE AĞAÇLANDIRMA FAALİYET-
LERİ

Fabrikamızın yıllara sirayet eden yeşil alan ça-
lışmalarına, 2016 yılı içinde de devam edilmiş; 
toplam yeşil alan yüzölçümü korunmuştur.

SU VE ATIKSU YÖNETİMİ

Çimento üretim prosesinde su, soğutma amaçlı 
kullanılmaktadır. Kullanılan su tamamen kapalı 
devre içinde olup üretim faaliyetleri gereği alıcı 
ortama atıksu deşarjı söz konusu olmamaktadır.
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YÖNETİM KURULU ŞİRKET YÖNETİMİ
Mehmet DÜLGER 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Philippe LATOURNARIE
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 
Jacques MERCERON-VICAT
Yönetim Kurulu Üyesi

Guy SIDOS
Yönetim Kurulu Üyesi
                                                         
Philippe CHIORRA                        
Yönetim Kurulu Üyesi

Louis MERCERON-VICAT
Yönetim Kurulu Üyesi

Sophie SIDOS
Yönetim Kurulu Üyesi

Benjamin TACHOIRES           
Yönetim Kurulu Üyesi

Erden KUNTALP                                                         
Yönetim Kurulu Üyesi

Erol AKIN                                                   
Yönetim Kurulu Üyesi

Ünal İLKER
Yönetim Kurulu Üyesi

Yalçın KARATEPE
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Burak AKIN
Genel Müdür

Sedat ÖZTÜRK
Satış ve Pazarlama Koordinatörü

Necmeddin AVCI
Fabrika Direktörü

Bruno SALOMON
Endüstri Direktörü

Arnaud De LONGUEAU
Mali Direktör    

Alp GEISSLER
İnsan Kaynakları Direktörü                     

Hüseyin AKBULUT
Fabrika Direktör Yardımcısı

Suat BOZTAŞ
Hammaddeler Müdürü

Bahadır PEHLİVANLI
Grup Finans Müdürü

Emine ÜSTÜNDAĞ
Grup Muhasebe Müdürü

Erdem ŞEN
Satın Alma Müdürü

Mehmet Cem DOĞAN
Üretim Müdürü

Ruhi BİLGE
Makine Bakım Müdürü      

Mehmet Fatih ÜNAL
Elektrik Bakım ve Otomasyon Müdürü    

Serkan USALAN
Satış Müdürü       

F. Emel DİKMENOĞLU
Kredi Müdürü       

Halil İbrahim BAYSAL
Enerji Müdürü       

Hüseyin Levent İZBUDAK
Bilgi İşlem Müdürü      

Ayşemin Elif DOĞAN
Laboratuvar ve Geliştirme Müdürü    

Songül BİLGE
Performans Müdürü      

A.Mahir KOVALI
Muhasebe Müdürü      

Mete Emre ERGÜÇLÜ
Çevre Müdürü       

Fatih HARAL
Personel ve Ücretlendirme Müdürü

BAĞLI ORTAKLIKLAR

BAŞTAŞ HAZIR BETON SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.

İbrahim Kutlukhan DİKMENOĞLU
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BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.

ORTAKLIK YAPISI
PAY SAHİPLERİ TEMETTÜ
Bir adedi 1 kuruş değerindeki toplam
13.155.912.000 adet hisse senedi olan
şirketin, 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle hisse
ve ortaklık yapısı aşağıda gösterilmiştir.

Şirket yönetimi 2016 yılı sonuçlarına dayanarak özkaynak yeterliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak 
amacıyla 2016 yılına ilişkin genel kurulda, pay sahiplerine hisse başına brüt % 26 oranında temettü 
verilmesini teklif etmiştir.

İLETİŞİM
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Adres  : Ankara Samsun Yolu 35. km 06780 Elmadağ/Ankara/Türkiye
Tel  : +90.312 864 0100 pbx
Faks  : +90.312 864 0105

Email  : bastascimento@vicat.com.tr
Websitesi  : www.bastas.com.tr
Sermayesi  : 131.559.120 TL.
Ticaret Sicil No  : 16577
Sanayi Sicil No  : 483

% 12,10 Diğer

% 87,90 Parficim

Yıllar Hisse Başına Kar Hisse Başına Temettü

TL TL

2012      0,002      0,0008

2013      0,003      0,0008

2014      0,004      0,00085

2015      0,004      0,0018

2016      0,004      0,0026

Hisse Tutarı TL Hisse Adedi

Parficim 87,90 %      115.636.186,87 11.563.618.687

Diğer 12,10 % 15.922.933,13 1.592.293.313

Toplam 131.559.120,00 13.155.912,000

TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Agrega
Betonun içindeki katı partikül. Boyutlarına göre ad-
landırılan doğal veya kırılmış mineral parçacıkları. 
Anma boyutu ayrıştırmada kullanılan kare göze-
nekli eleklerin gözeneklerinin boyutları ile tanımla-
nır.( genellikle 0 - 125mm arası)

Atıktan enerji
Her türlü üretim sürecinde yan ürün veya atık ola-
rak oluşan ve başka bir yerde kullanılamayan 
ürünlerin çimento üretim sürecinde ısı üretmek için 
kullanılması ve bunun için özel tekniklerin geliştiril-
mesi. Bu ürünler; ısı geri kazanımı için kullanılarak, 
birincil yakıtları (kömür, fuel oil, gaz vb.) kısmen 
veya tamamen ikame edebilirler.

Bag house
Torbalı filtreleme tesisi. Çok büyük boyutlarda ve 
içinden geçecek sıcak gazların vereceği zararlara 
karşı koruma önlemleri alınmıştır. Tozları filtre tor-
balarında tutar, torbaların temizlenmesini mekanik 
silkeleme veya jet hava darbeleriyle yaparak tek-
rar sürece kazandırır.

Çimento
Suyla karıştırıldığı zaman oluşan reaksiyon sonucu 
pastöz haline gelen, sertleşmeye başlayan ve etra-
fındaki katı partiküllere yapışan ince toz halinde, 
hidrolik bağlayıcı.

Değirmen
Malzemeyi çok küçük boyutlara hatta toza dönüş-
türen öğütücü makineler. Çimento tesislerinde ge-
nellikle bilyalı yatay değirmenler, dik veya yatay 
merdaneli değirmenler kullanılır.

Elektrofiltre
Genellikle çimento fabrikalarında kullanılan, fırın 
ve soğutmadan çıkan tozlu gazların içindeki toz-
ları elektrostatik çökeltme yöntemiyle tutarak filtre-
leme yapan sistemler.

Farin
Hammaddelerin oransal olarak karıştırılmasıyla 
hazırlanmış ve fırına beslenebilecek fiziksel şartla-
ra uygun hale getirilmiş malzeme.

Harç
Çimento, kum ve su karışımı. Betondan farkı içinde 
büyük tane boyutlu parçacıkların olmamasıdır.

Hazır beton
Bir tesiste veya şantiyede kurulu, tartma ve dozaj-
lama tesisinde üretilen, taze ve kullanıcı tarafından 
dökülmeye hazır beton.

Kırıcı
Genellikle taş ocaklarında kullanılan; ocaktan çı-
kan büyük boyutlu parçaların boyutlarını küçülten 
makineler.

Kimyasal katkı
Betona veya harca çok az oranda ilave edilerek 
karışımın belli özelliklerini değiştiren kimyasal 
ürünler. Katkılar genellikle çimento miktarının %5’i 
kadar kullanılır ve karıştırma sırasında veya son 
safhada eklenir.

Klinker
Çimentonun esas bileşenidir. Dört ana hammad-
denin karıştırılarak çok yüksek sıcaklıkta pişirilme-
siyle elde edilir: Kireçtaşı, silisyum, alümina, ve 
demir oksit.

Ön Karıştırma
Hammadelerin fırında pişirilmesinden önce yapı-
lan harmanlama, karıştırma işlemi.

Paketleme (Torbalama) Hattı
Çimentonun torbalara doldurmasını otomatik (el 
değmeden) olarak yapan sistemler. Saatte 5000 
adet torbalama yapabilirler.

Prekalsinatör
Ön ısıtıcıdaki, soğutmadan gelen sıcak gazla be-
raber her türlü yakıtın yakıldığı yanma odası. Mo-
dern fırınlarda prekalsinatörler, fırın için gerekli ısıl 
enerjinin %55’e kadarını sağlayabilirler.

Sıva harcı
Çimento şerbeti veya başka bir hidrolik bağlayıcı 
ile yapılmış yüzey kaplama harcı. Yüzeylerin dü-
zeltilmesinde ve su geçirimsizliği sağlamak üzere 
sıkça kullanılır.

Soğutma
Klinker döner fırınlarının çıkışına yerleştirilen ve 
1400 derecedeki pişmiş klinkeri ortam sıcaklığına 
kadar soğutan sistem.

Soğutma kulesi
Ön ısıtıcı sonrası gazları soğutarak ve nemini art-
tırarak elektro filtrelerin daha verimli çalışmasını 
sağlayan sistemler.
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FİNANSAL
ARAÇLARDAN
KAYNAKLANAN 
RİSKLERIN NİTELİĞİ 
VE DÜZEYİ
Kredi Riski
Şirketimizin kredi riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmek-
tedir. Ticari alacaklar, şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari 
ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve gerekli 
görüldüğü durumlarda uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldık-
tan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

Kredi riski, müşterilerden beklenen tahsilatları düzenli olarak takip et-
mek yoluyla kontrol altında tutulmaktadır. Şirket prosedürleri uyarınca 
tüm müşteriler kredi inceleme aşamalarından geçirilmekte ve gerekli 
teminatlar alınmaktadır. Müşteriler için alacak sigortası yapılmaktadır.

Likidite Riski
Likidite riski, şirketimizin net fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama ris-
kidir. Likidite riski, nakit giriş ve çıkışlarının dengelenmesiyle düşürül-
mektedir.

Faiz Riski
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla şirketimizin de-
ğişken faizli finansal enstrümanı olmadığı için faiz oranı riski duyarlılık 
analizi hesaplanmamıştır.

Yabancı Para Riski
31 Aralık 2016 tarihi itibariyle şirketimizin döviz cinsinden sahip 
olduğu varlık ve yükümlülükler, Bağımsız Denetim Raporu Konsolide 
Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar’ın, 26 numaralı Yabancı Para 
Riski dipnotunda ayrıntılı olarak gösterilmektedir.
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BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM 
İLKELERİ UYUM RAPORU

2-Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizce, 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınla-
nan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 11- Yatırımcı İlişkileri Bölümü 
kapsamında, Baştaş Başkent Çimento San. A.Ş. ve pay sahipleri arasındaki 
ilişkileri düzenlemek ve iletişimi sağlamak amacıyla, doğrudan Genel Mü-
dür’e bağlı olarak çalışan, Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde görev alanların bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı : Ahmet Mahir KOVALI 
Telefon  : 0.312 864 01 00 -1130
Faks  : 0.312 864 00 26 
E-posta  : mahir.kovali@vicat.com.tr 

Adı Soyadı : Ömer Faruk Yıldırım
Telefon  : 0.312 864 01 00 - 1136
Faks  : 0.312 864 01 15 
E-posta  : omerfaruk.yildirim@vicat.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere 
pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması ve bu 
hakların kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel ola-
rak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulması 
noktasında gereken azami dikkati ve hassasiyeti göstermiş, Kurumsal Yönetim 
Komitesi ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışmıştır.

3-Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kul-
lanımı
Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulu-
nulmuş, genel olarak, hisse senetlerinin değişimi, kaydileştirilmesi ile bedelli 
veya bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve şirketimizde de-
vam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin ana-
lizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir. Telefon, elektronik posta yöntemleriyle 
yatırımcıların bilgi talepleri Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari 
sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ve Baştaş Çimento Bilgilendirme 
Politikasına uygun olarak yanıtlanmıştır. Pay sahipleri ile yapılan yazışmalar 
ile diğer bilgi taleplerine ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tu-
tulmuştur.

Baştaş Çimento Bilgilendirme Politikası, bütün pay sahiplerine ve yatırımcılara 
ticari sır olmayan gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ile yatırım-
cılara yönelik olarak en kısa zamanda, anlaşılabilir bir şekilde açıklanmasının 
sağlanmasını öngörmektedir. Bu çerçevede bilgi talebinde bulunan her bir 
pay sahibine Bilgilendirme Politikasına uygun olarak eşit davranılmış ve aynı 
içeriğe sahip ve açıklanması makul bilgiler bilgi talebinde bulunan pay sahip-
leriyle doğru olarak en kısa sürede ve aynı şekilde paylaşılmıştır.

Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açık-
lanacak durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlat-
ma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde 
(www.bastas.com.tr) “Yatırımcı Köşesi-Kurumsal Uyum” başlıklı ayrı bir linkte 
yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortak-
lık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet raporları, özel durum 
açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, 
genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için ve-
kaletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri, kar dağıtım 
tabloları gibi diğer dökümanlar yer almaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu internet 
sitesinde yer alan, Şirketler Bilgi Portalı e-Şirket (e-sirket.mkk.com.tr) üzerinde 
de şirket bilgileri ve ilgili belgeler güncel olarak yer almaktadır. Şirketimiz ana 
sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak 
düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Ser-
maye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetim şirketinin 
ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının dene-
timlerine açıktır.

4-Genel Kurul Bilgileri
2016 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2015 yılı-
na ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı şirket merkezimiz olan “Ankara 
Samsun Yolu 35.km Elmadağ/Ankara” adresinde 31 Mart 2015 tarihinde 
Elektronik ortamda yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzu-
at hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı medya hem de 
elektronik ortamda yapılmıştır. Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı 
nisabı sağlanmış, toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi iste-
nen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve 
faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse 
elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurula katılım ko-
nusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmıştır. Genel kurul toplantılarımıza 
dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mev-
zuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğunu 
ve hazirun cetveline süresi içinde kaydını yaptıranlarca gerçekleştirilmektedir. 
Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanmışlar, 
görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunmuşlardır. Divan heyeti ve ilgili 
bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanmıştır. Şirketimiz ana sözleşmesinin 
18. maddesi hükmü uyarınca; bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alı-
mı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınması konusunda yönetim 
kurulu yetkilendirilmiştir. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için 
gerekli vekaletname ve gündem bilgilerine basılı ortamda şirket merkezinden, 
elektronik ortamda da; şirketimiz web sitesinden Genel Kurullarla ilgili olarak; 
pay sahipleri ile ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir.

Pay ve pay senetlerinden doğan genel kurul toplantısına katılım ve oy hakkı; 
“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantı-
lardan Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetme-
lik”, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmek-
tedir.

8-Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uya-
rınca bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız şirketi-
miz internet sitesinde yer almaktadır.

9-Özel Durum Açıklamaları
İlgili dönem içerisinde (1 Ocak – 31 Aralık 2016), şirketimizce; SPK düzen-
lemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan 
özel durum açıklamaları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde yer alan 
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik 
imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için MKK tara-
fından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK tarafından açıklamalar ile ilgili 
uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında her-
hangi bir borsaya kote olmadığı için Borsa İstanbul dışında başka bir borsaya 
açıklama gönderilmemiştir.

10-Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin internet sitesinin adresi www.bastas.com.tr dir. Yukarıda Bölüm 
1’de “Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı” başlıklı 
maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana sayfadan doğrudan 
ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun faaliyetlerimiz konusunda bil-
gilenmesini sağlayan ayrı bir link bulunmaktadır.

11-Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklan-
ması
Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeili VICAT 
SA. grup şirketlerinden “Participations Financieres et Immobilieres – PARFICIM 
SA.”dır. 31.12.2016 tarihi itibariyle; toplam pay oranı %87,90’dir. Şirketi-
miz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye’de mevcut diğer iştirak ve bağlı 
ortaklıklarının isimleri şöyledir: Konya Çimento Sanayii A.Ş.,Tamtaş Yapı Mal-
zemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş.dir.

Yönetmelik (“EGKS”)” ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak 
Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” ve ilgili mevzuat hükümleri 
doğrultusunda verilir. İlgili yükümlülükler, şartlar ve vekaletname örneği, kanuni 
süresinde, Genel Kurula Davet vasıtasıyla yayımlanmıştır.

Genel kurula fiziken katılan pay sahipleri ve elektronik ortamda katılan pay 
sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanırlar, görüş ve önerilerini 
kısıtlama olmaksızın sunarlar. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu 
sorular cevaplanır. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli 
vekaletname ve gündem bilgilerine basılı ortamda şirket merkezinden, elekt-
ronik ortamda da; şirketimiz web sitesinden veya “Kamuyu Aydınlatma Plat-
formu”ndan erişilebilmektedir. Genel Kurullarla ilgili olarak; Yatırımcı İlişkileri 
bölümünden bilgi alınabilmektedir.

5-Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında 
herhangi bir imtiyaz yoktur. Karşılıklı olarak sermaye iştirak ilişkisi içinde oldu-
ğumuz Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin temsilcisi genel 
kurullarımızda oy kullanmakta olup şirketimizde oy hakimiyeti VICAT SA. Grup 
şirketlerinden “Participations Financieres et Immobilieres – PARFICIM SA.”ya 
aittir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu 
konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

6-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz ve kısıtlama yoktur. Kar dağıtım 
politikamız 2014 yılı olağan genel kurul toplantısından sonra kamuya duyu-
rulmuştur.

Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen de-
tayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel 
Kurul’da pay sahiplerimizin bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi 
ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet 
sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Ser-
maye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Ver-
gi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu 
(GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini 
dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir. Şirketimiz Esas Sözleş-
mesi’nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur. 
Kar payları dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tamamına bunların ihraç 
ve iktisap tarihine bakılmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar da-
ğıtım kararlarında pay sahiplerimizin menfaatleri ile şirket menfaati arasında 
dengeli bir politika izlenmesi esastır.
Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin kararlarda Şirketimiz uzun vadeli topluluk ve 
şirket stratejileri, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinim-
leri, yatırım ve finansman planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve 

nakit durumu ve ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar birlikte değerlendiril-
mektedir.

Bu surette Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan teklif üzerine Genel Kurul 
tarafından verilecek karar doğrultusunda ilgili yasal mevzuata uygun surette 
hesaplanan dağıtılabilir kardan, herhalükarda Sermaye Piyasası Kurulu tara-
fından bu yönde bir karar alınması halinde, bu surette belirlenen asgari kar 
dağıtım oranından az olmamak suretiyle tespit edilecek bir oranda temettüyü 
nakit veya bedelsiz pay vermek veya kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay 
vermek suretiyle dağıtabilir.

Şirketimiz Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda kar paylarının 
ödenmesine yönelik olarak ilgili yasal sürelere uygun hareket eder. Zaman 
içinde ilgili yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım 
ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize 
edilebilecektir. Böyle bir bu durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarın-
ca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile Şirketimiz 
internet sitesinde kamuya açıklanacaktır.

7-Payların Devri
Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. 
Şirketimiz hisse senetlerinin halka açık statüsünde bulunanlarının tamamı İs-
tanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda serbest işlem platformunda işlem göre-
bilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 
yapılan düzenlemeler ile hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme ge-
çilmiş olup tüm pay hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu 
sisteminde, kaydileşmemiş fiziki bilinen hissedarlarımızın pay hareketleri de; 
hissedarların beyanına göre şirketimizin pay sahipleri ile ilişkiler birimi tara-
fından hissedarlar programında takip edilmekte, böylece fiili payları temsil 
etmeyen pay defterinin aksine, gerçek durum beyan esasına uygun olarak 
güncel izlenebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kaydileştirilen serma-
ye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasının usul ve esasları hakkında 
Tebliğinin (seri: IV, no: 28) Geçici 3. maddesi hükmü uyarınca; şirketimiz 
sermayesini temsil eden ve fiziki olarak bastırılan hisse senetlerinin şirketimize 
teslim edilmesi zorunludur. Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler çerçevesin-
de hissedarlarımızın; ellerinde bulunan hisse senetlerini; şirketimize fiziki teslim 
edilen hisse senetleri aracı kurum Teb Yatırım tarafından kaydileştirilmektedir.

Eski yıllara ait kar payı kuponları sonra şirkete teslim edilerek, kontrol edildikten 
sonra nakit kar payları alınabilmektedir. Hisse senetlerini şirketimizden henüz 
almamış olan ortaklarımız; ellerindeki hisse senetleri ile öncelikle şirketimize 
müracaat ederek; hisse senetlerini, eski tertip ve geçersiz olan hisse senetleri 
ile değiştirmeli ve bu değişim sonrası gerekli işlemlere başlamalıdırlar. Eski 
tertip hisse senetlerinin değişimi, kupona bağlı kar payı ödemeleri, kaydileşme 
süreci ile ilgili olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nden bilgi alınabilmektedir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
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12-İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya 
Duyurulması
Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerle ilgili bilgiler yönetim kurulu-
muzun yılık faaliyet raporunda (yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imza-
ya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst düzey yöneticilere 
ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak 

kamuya duyurulmaktadır. Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, 
“Kamuya açık olma ve tabi olunan mevzuat”tan kaynaklanan sorumlulukları-
mızı bilmektedirler. Mevzuat çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine, 
içsel bilgilere erişim listesi güncel olarak bildirilmektedir. Bu konuda şirketimiz 
genel müdürlüğünce tüm çalışanlarımız konunun önemine istinaden ayrıca ya-
zılı olarak bilgilendirilmiştir.

13-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Hissedarlarımız dışında da, şirketimizle iş ve menfaat ilişkisi içinde olan kişi 
ve kurumlar, kendilerini ilgilendiren hususlarda zaman zaman bilgilendirilmek-
tedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı olan ve 
müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandır-
ma politikaları ile kısa ve uzun vadede satış hedeflerimiz hakkında bilgilen-
dirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca faal olarak, yoğun 
bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili 
yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelinmekte, bilgilendirme top-
lantıları yapılmaktadır.

14-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız 
yoktur.

15-İnsan Kaynakları Politikası
En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın 
bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan 
kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Personelimiz kişisel ve 
mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl 
boyunca muhtelif dönemlerde eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin 
en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetle-
rinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak 
personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru 
kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, mem-
nuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde gö-
rev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
 
16-Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak; tedarikçiler değerlendirilerek sınıflandı-
rılır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin gereği olarak tedarikçiler sistemin bir 
parçası olarak görülür ve sisteme katılımları sağlanır.

17-Sosyal Sorumluluk
Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren 
hDeprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren 
herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Baştaş 
Çimento’nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi 

işbirliği içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli 
eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu organizasyon-
lara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden aka-
demisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere 
kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama 
aktiviteleri ve müşteriye verilen önem çerçevesinde geliştirerek sürdüren Baştaş 
Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hakim kılmak, 
etkin çalışma yöntemleri geliştirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda 
bulunmak amacıyla tüm personelinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik 
çeşitli eğitim programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlik-
ler ile desteklemektedir. Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, elektrik, 
kimya ve maden mühendisliği gibi mühendislik dallarının yanı sıra işletme, 
iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine 
staj; çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine 
de uygulamalı eğitim imkanı sağlanmaktadır. Emisyon kontrolü için çimento 
fabrikamız elektrofiltreler ve jet plus tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Şu anda 
tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri AB normlarının 
ve yasal sınırların oldukça altında bulunmaktadır. Tesislerimizde doğal gaz 
kullanımına başlanmıştır. Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etki-
leri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını 
gerektirmiştir. Gerekli tüm yatırımlar tamamlamış olup Çevre ve Orman Bakan-
lığından alınan alternatif yakıt kullanım lisansı kapsamında atık yağ, ömrünü 
tamamlamış lastik, yağ ve solventlerle bulaşık haline gelmiş tekstil ürünleri, kar-
ton-kağıt-plastik gibi kontamine atıklar, otomobil ve beyaz eşya endüstrilerine 
ait boya çamurları, arıtma tesislerinden temin edilen çamur bertaraf edilmekte, 
böylece ekonomik değeri olmayan ve belirli kalorifik değere sahip atıklar 
ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamamı-
zın; doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarının 
azaltılması ve yüz binlerce ton atığın yok edilmesinin yanında milli ekonomi-
mize de büyük katkıları olduğu muhakkaktır. Fabrika sahamız etrafında halen 
devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla binlerce çam, dişbudak, 
çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetiştirilmiş; fabrikamız 
bir koru içerisinde faaliyet gösteren örnek bir çimento tesisi haline gelmiştir. 
Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarımızda malzeme temininin son bulduğu 
bölümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin 
etrafında yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton santrallerimizde de 
benzer faaliyetlerimiz düzenli olarak sürdürülmektedir. Ayrıca ağaçlandırma 
projelerimizle de binlerce çam fidanı ve muhtelif tipte fidan toprakla buluşturul-
muş olup fidan dikimine ara vermeden devam edilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

18-Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Başkan      : Mehmet DÜLGER           (Mart 2016 - Mart 2017)
Başkan Yrd :Philippe Daniel LATOURNARIE         (Mart 2016 - Mart 2017)
Üye      : Jacques MERCERON-VICAT         (Mart 2016 - Mart 2017) 
Üye      : Guy SIDOS          (Mart 2016 - Mart 2017)
Üye      : Louis MERCERON-VICAT         (Mart 2016 - Mart 2017) 
Üye      : Sophie SIDOS          (Mart 2016 - Mart 2017)
Üye      : Benjamin TACHOIRES         (Mart 2016 - Mart 2017) 
Üye      : Philippe CHIORRA          (Mart 2016 - Mart 2017)
Üye      : Erden KUNTALP          (Mart 2016 - Mart 2017)
Üye      : Erol AKIN          (Mart 2016 - Mart 2017)
Üye      : Ünal İLKER          (Mart 2016 - Mart 2017)
Üye      : Yalçın KARATEPE          (Mart 2016 - Mart 2017)

Yönetim kurulunda Bağımsız üyeler; Mehmet DÜLGER ,Erol AKIN ve Ünal 
İLKER dır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapıp yapmamaları 
hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirketimiz yönetim kurulunu oluşturan üyeler yüksek bilgi ve beceri düzeyine 
sahip, yüksek okul mezunu, iş hayatında deneyimli kimselerdir. Boşalan üye-
liklere de aynı nitelikte kişiler aday gösterilip seçilmektedir.

20-Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur.

Vizyonumuz : Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer katan, toplum-
sal sorumluluğu paralelinde güvenilirlik ve müşteri odaklı yönetimi temel ilkeleri 
olarak benimseyen ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ilk akla gelen ve 
tercih edilen şirket olmak.

Misyonumuz : Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden 
taviz vermeksizin; çevreye, toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını 
arttırarak devam ettirmek. Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine 
yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir.
 
21-Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevcut durumunu, büyümesi-
ni, teknik-idari, stratejik, operasyonel, hukuki ve finansal açıdan gelişmesi ile 
pazarda devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin önceden tespiti ve değer-
lendirmelerin yapılarak bu risklere yönelik her türlü tedbirin Yönetim Kurulu’na 
önerilmesi amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen üyelerin oluştur-
duğu Riskin Erken Saptanması Komitesi görev yapmaktadır. Komite Şirketimi-
zin faaliyetlerinden dolayı maruz kalabileceği riskleri, finansal, operasyonel, 
stratejik ve uyum olarak sınıflandırılmış ve düzenli olarak gözden geçirerek 
Yönetim kuruluna raporlamıştır.

22-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorum-
lulukları
Şirketimiz esas sözleşmesinin 15. ve 18. maddelerinde yönetim kurulu üye-
lerimizin yetki ve sorumlulukları açıkça yer almaktadır. Şirketin idaresi ile ilgili 
maddelerin orijinal metinleri şu şekildedir:

Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına ya-
pılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için 
bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi 
verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan 
kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.
  
23-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyeler-
den ve şirket yöneticilerinden gelen talep ve bilgiler değerlendirilmektedir. 
Yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü toplan-
tılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya yönetim kurulu başkanı 
tarafından yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendiril-
mesi ve iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 
Bu güne kadar karşı oy durumu ile karşılaşılmamıştır. Karşı oy olması durumun-

da karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. 
Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan maksimum katılımın sağlanma-
sına çalışılmaktadır.

24-Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönetim Kurulu Üyelerimize her yıl genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu’nun 
Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını dü-
zenleyen 396. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu izin-
lerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer 
almaktadır. Dolayısıyla; Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde 
şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Ancak, Yönetim 
kurulu üyelerimizin şirketle doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapmaları ve 
rekabet etmeleri söz konusu olmamaktadır ki, bundan dolayı oluşan herhangi 
bir çıkar çatışması bugüne kadar yaşanmamıştır.

25-Etik Kurallar
Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal 
değerlere uygun olarak sürdürmeyi kalite politikası ile de taahhüt etmiştir. 
Değerlerimiz: Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, 
çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır.

26-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve 
Bağımsızlığı
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Seri:II-17-1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hü-
kümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları 
gereği şirketimiz Borsa İstanbul Piyasa öncesi işlem Platformunda yer aldığı 
için ilgili mevzuata göre yönetim kurulu üyelerinden komite oluşturma zorun-
luluğu yoktur.

Türki Ticaret Kanunu 378. maddesine birinci paragrafına göre “Pay senetleri 
borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesi-
ni ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli 
önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir 
komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.” İlgili madde 
kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tespit edilerek Riskin Erken Sap-
tanması Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet DÜL-
GER, Philippe CHIORRA ve Benjamin TACHOIRES, Riskin Erken Saptanması 
Komitesi üyeliklerine seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına 
Mehmet DÜLGER seçilmiştir.
 
27-Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları her yıl yaklaşık olarak enflasyon oranın-
da arttırılmaktadır. Yönetim kurulunun icracı üyeleri için performansa dayalı 
bir değerlendirme ve ödüllendirme sistemi bulunmamaktadır. 2016 yılı Mart 
ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu 
Üyeleri net 4.817 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi kapsamında ha-
zırlanan bağlı şirket raporu hakkında:
01 Temmuz 2012 tarihinde Yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nu’nun 199’uncu maddesi uyarınca Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ti-
caret A.Ş. Yönetim kurulu, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve 
hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu 
raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Baştaş 
Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu 
işlemler hakkında gerekli açıklamalar 31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren 
Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu içinde yer alan 7. 
dipnotunda yer almaktadır.

Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü:
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından ha-
zırlanan 28 Ocak 2017 tarihli Rapor’da, “Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2016 yılı 
içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı 
veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, 
her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek 
alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu 
çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olma-
dığı sonucuna ulaşılmıştır.” denilmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
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BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu’na

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“Şirket”) ve Bağlı Ortaklıkları’nın (birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihli 
konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, 
konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı 
notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu 
Şirket yönetimi bu konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)’na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun 
olarak sunumundan ve hata veya hileden kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen konsolide finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak amacıyla 
yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu 
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız 
denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak yürütülmüştür. 
Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine 
dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin 
uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendi-
rilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun de-
netim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin konsolide finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü 
değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün 
olarak konsolide finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının 
uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir. 

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluştur-
duğuna inanıyoruz. 

Görüş
Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2016 
tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe 
Standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve 
Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 28 Şubat 2017 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 

2) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Grup’un 1 Ocak – 31 Aralık 2016 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal 
tabloların, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

3) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep 
edilen belgeleri vermiştir.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member of KPMG International Cooperative

Gökhan Atılgan, SMMM
Sorumlu denetçi
28 Şubat 2017
İstanbul, Türkiye

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Durum Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 
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31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
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BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

GÜNDEM
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Şirketimizin 50. Olağan Genel Kurul’u aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart 2017 Perşembe 
günü saat 11.00‘de Ankara Samsun Yolu 35.km Elmadağ Ankara adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır. 
Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) tarafından 
kayden izlenen paylara ilişkin olarak sağlanan pay sahipleri listesi/çizelgesi ile hisse senetlerini fiziken elde bulun-
duran pay sahiplerimiz bakımından nama yazılı olan paylar için pay defteri kayıtları ve hamiline yazılı pay senedi 
sahipleri bakımından ise ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere 
zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alanlar dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan hazır 
bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken 
katıldıkları durumda kimlik belgelerini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise kimlikleriyle beraber temsil bel-
gesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Hamiline yazılı pay sahiplerinin ayrıca temin ettikleri giriş kartlarını ibraz etmeleri 
gerekmektedir.
Pay sahiplerimizin Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı 
veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım 
sağlayacak temsilcilerinin güvenlik elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bil-
gilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan 
pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik 
ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Ga-
zetede yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (“EGKS”)” 
ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında 
Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine ge-
tirmeleri gerekmektedir. 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için 
vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya 
Şirketimizin www.bastas.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 
sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri 
veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir. EGKS uyarınca elektronik genel kurul siste-
mi üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, Elektronik genel kurul sistemi 
üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına başkaca bir vekalet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken 
hem de Elektronik genel kurul sistemi üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter 
onaylı vekaletname ile isterse elektronik genel kurul sistemi üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi 
zorunludur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesinin 1. 
fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu 
çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine 
gerek bulunmamaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 429. Maddesi kapsamında kendisine tevdi edilmiş olan pay ve pay senetlerinden doğan 
genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının, tevdi edilen tarafından kullanılabilmesi için, 28 Kasım 2012 tarihli 
28481 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu 
Toplantılardan Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ilgili hükümlerine uygun su-
rette ilgili belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. Gerekli yetkilendirmelerin, yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi 
koşuluyla, EGKS elektronik genel kurul sistemi üzerinden de yapılması mümkündür. 
2016 yılına ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları, yönetim 
kurulunun kar dağıtım önerisi ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler 
genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirket Merkezinde, Şirketimiz’in www.bastas.com.tr adresinde yer alan 
internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine 
sunulmaktadır. 
NOT: Toplantıya iştirak edecek ortaklarımızı, Necati bey caddesi sezenler sokak Atatürk lisesi yanında saat 
10.00’da hareket edecek otobüsümüz fabrikaya getirecektir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda 
yetki verilmesi
3. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2016 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması 
5. 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7. Yönetim Kurulu’nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız 
Denetim şirketinin seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması 
10. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilme-
si
11. Şirketin “Kar Dağıtım Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve 2016 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim 
Kurulu’nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması
12. 2016 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında 
bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel 
Kurul onayına sunulması
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hak-
kında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2016 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş 
oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, 
yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 
sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/
veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına 
yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun 
Genel Kurul’un onayına sunulması, ayrıca 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel 
Kurul’da bilgi verilmesi
16. Dilek ve görüşler
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VEKALETNAME

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA,

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 11.00’de Ankara Samsun 
Yolu 35.km Elmadağ Ankara adresinde yapılacak 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim 
görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak 
üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………..............................…………..’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*); 
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı 
belirlenmelidir. 
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
TALİMATLAR: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili 
genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçene-
ğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle 
verilir.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
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2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kulla-
nılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay 
sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
                                                                                                                                    (İMZA)




