
 
 

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak 
üzere 28.11.2005 Pazartesi günü saat 11:00’da Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonu Kule 2 4. 
Levent/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. 
Toplantıya asaleten iştirak edecek sayın ortaklarımızın,  şirketimiz hisse senetlerini veya bu hisselere sahip 
olduklarını gösterir banka mektuplarını en geç 21.11.2005 tarihine kadar şirket merkezimize ibraz ederek 
toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir. 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlayacakları 
vekaletnameleri ile 2.paragrafta belirtilen belgeleri  şirketimize göndermelerini rica ederiz. 
Toplantıya iştirak etmek isteyen İstanbul dışında ikamet eden ortaklarımız, sahip oldukları hisse adetini  en 
geç 21.11.2005 tarihinde şirketimizde olacak şekilde  mektupla bildirdikleri takdirde toplantı günü hisse 
senetlerini veya banka mektuplarını  ibraz ederek  giriş kartlarını toplantı salonu görevlilerinden temin 
edebilirler. 
 
 
GÜNDEM : 
 
1-Divan Heyetinin Teşkili. 
 
2-Toplantı tutanağının imzası için Divan Heyetinin yetkili kılınması. 
 
3-Esas mukavelemizin 6. maddesi, 9. maddesi, 33. maddesinin değiştirilmesi  ve Pay ve Tertip Birleştirme 
adında geçici 1. madde eklenmesi konusunun görüşülüp karar bağlanması . 

 
 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ : 
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28/11/ 2005 Pazartesi günü saat 11.00'da Sabancı Center Hacı 
Ömer Sabancı  Salonu Kule 2 4. Levent /  İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve 
gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere............................................vekil tayin ediyorum. 
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

  Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır. ) 
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya 

yetkilidir.  
     ( Talimatlar yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır. ) 
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 
a) Tertip ve Serisi 
b) Numarası 
c) Adet - Nominal Değeri 
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı 
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu 
ORTAĞIN 
Adı Soyadı veya Ünvanı    : 
İmzası          : 
Adresi          : 
NOT : 
1) (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) veya (d) şıkkı için açıklama 

yapılır. 
2) Vekaletname vermek isteyen Ortaklarımız, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır 

veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

 
 



  
 

ESKİ ŞEKLİ 
 

Madde – 6 
Sermaye ve Hisse Senetleri 

 
1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye 
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.9.1986 tarih ve 347 sayılı izni ile bu 
sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.000.000.-TL. Olup her biri 1.000.-TL. İtibari 
kıymette 500.000.000.000 paya bölünmüştür.  
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 166.475.711.517.500.-TL olup, nakden ödenen 
kısmı 286.207.235.025.-TL.dır. Kalan bakiyenin; 
* 2.031.750.000.000.-TL. Türk Ticaret Kanununun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi 
Kanununun 37-39’ncu maddeleri hükümlerine göre devralınan Akçimento Ticaret A.Ş.’nin (Bu 
şirketin çıkarılmış sermayesi ve özvarlığı İstanbul 4.nci Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 12.07.1996 
gün ve 1996/1370 D. İş Kararı’na istinaden 16.07.1996 tarihli Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiştir. 
Devralınan Akçimento Ticaret A.Ş. ortaklarına Devir Sözleşmesine göre devralınan özvarlık 
nispetinde hisse, devir bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayesinin sermayemize 
ilavesi, 
* 12.000.- TL Türk Ticaret Kanunu’nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-
39.’cu maddeleri hükümlerine göre devralınan Betonsa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Bu 
şirketin çıkarılmış sermayesi ve öz varlığı İstanbul 4.’cü Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 1998/449 
D.İş Kararı’na istinaden 24.02.1998 tarihli Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiştir. Devralınan Betonsa 
Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına Devir Sözleşmesine göre devralınan özvarlık nispetinde 
hisse, devir bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayesinin sermayemiz ilavesi , 
* 18.000.000.-TL Türk Ticaret Kanununun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-
39 ncu maddeleri hükümlerine göre devralınan Agregasa Agrega Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 
(Bu şirketin çıkarılmış sermayesi ve öz varlığı İstanbul 3. Ticaret Mahkemesinin 2002/449 D. İş 
kararı’na istinaden 12.03.2002 tarihli Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiştir. Devralınan Agregasa 
Agrega Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına Devir sözleşmesine göre devralınan özvarlık 
nispetinde hisse devir bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayemize ilavesi,  
* 2.868.750.000.-TL. gayrimenkul satışından elde edilen karın sermayeye ilavesi, 
* 10.358.210.397.183.-TL. iştirakler değer artış fonunun sermayeye ilavesi, 
* 15.198.668.698.976.-TL. iştirak hissesi satış kazançları fonunun sermayeye ilavesi, 
* 281.601.231.668.-TL. maliyet artış fonunun sermayeye ilavesi, 
* 10.615.711.458.-TL. hisse senedi ihraç primlerinin sermayeye ilavesi. 
* 138.305.771.481.190.-TL. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun değişiklik yapan 2791 sayılı kanun 
ile 3094 sayılı kanunun getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış 
fonunun sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye fonlardan ilave edilen bu tutarlar 
karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak 
dağıtılmıştır. 
2- Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.-TL itibari değerde 166.475.711.517 paydan müteşekkildir.  
3- İdari Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 
zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi 
arttırmağa ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye 
yetkilidir. Ayrıca İdare Meclisi yeni hisse senedi çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin 
üzerinde hisse senedi çıkarabilir. 
Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz. 
4- Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline olup, kar payı kuponu ibraz edene ödenir. 
5- Şirket Türk Ticaret Kanunu’nun 417. maddesi uyarınca bir pay defteri tutar. Nama yazılı hisse 
senetlerinin devri bunların Türk Ticaret Kanunu’nun 416. ve 559.’ncu maddeleri uyarınca 
devralana teslimi ile olur. Şu kadar ki devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıt ile tekemmül 
ve hüküm ifade eder. Nama yazılı bir hisse senedinin yukarıda yazılı kayda uygun olarak 
devredildiği ispat edilmedikçe devralan pay defterine yazılamaz. 
Şirkete karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan kimse ortaklık hakkında haizdir. Veraset yolu 
ile intikal eden hisse senetleri hakkındaki kanuni hükümler mahfuzdur. 
6- Şirket hisse senetleri, şirket nazarında bölünmez bir bütündür. 25. maddenin 2. fıkrası hükmü 
saklıdır. 
7- Pay sahipleri, ancak sahip oldukları hisselerin bedeli miktarınca sorumludurlar. 
8- Şirkette pay sahibi olan, bu Esas Mukavele hükümlerini kabul etmiş sayılır. 



9- Hisse senetleri, bir, beş, on, elli, yüz, ikiyüz, beşyüz, bin, beşbin, onbin, ellibin, yüzbin, 
beşyüzbin, onmilyon, yüzmilyon,ve beşyüzmilyon hisselik küpürler halinde ihraç edilebilir. 
 

YENİ ŞEKLİ 
Madde – 6 

Sermaye ve Hisse Senetleri 
 
1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye 
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.9.1986 tarih ve 347 sayılı izni ile bu 
sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.00,-YTL. (BEŞYÜZMİLYON) olup, her biri 1 
Ykr İtibari kıymette 50.000.000.000 (ELLİMİLYAR) paya bölünmüştür.  
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 166.475.711,52YTL (Yüzaltmışaltımilyon 
Dörtyüzyetmişbeşbin Yediyüzonbirbin Yeni Türk Lirası elliiki Yeni kuruş ) olup; her biri 1 YKR. (Bir 
Yeni Kuruş) itibari değerde 16.647.571.152 (Onaltımilyaraltıyüzkırkyedimilyon-
beşyüzyetmişbirbinyüzelliiki) adet paydan müteşekkildir. Nakden ödenen kısmı 
286.207,24YTL.dır. Kalan bakiyenin; 
* 2.031.750,00YTL. Türk Ticaret Kanununun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 
37-39’ncu maddeleri hükümlerine göre devralınan Akçimento Ticaret A.Ş.’nin (Bu şirketin 
çıkarılmış sermayesi ve özvarlığı İstanbul 4.nci Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 12.07.1996 gün ve 
1996/1370 D. İş Kararı’na istinaden 16.07.1996 tarihli Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiştir. 
Devralınan Akçimento Ticaret A.Ş. ortaklarına Devir Sözleşmesine göre devralınan özvarlık 
nispetinde hisse, devir bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayesinin sermayemize 
ilavesi, 
* 0,01YTL Türk Ticaret Kanunu’nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39.’cu 
maddeleri hükümlerine göre devralınan Betonsa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Bu şirketin 
çıkarılmış sermayesi ve öz varlığı İstanbul 4.’cü Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 1998/449 D.İş 
Kararı’na istinaden 24.02.1998 tarihli Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiştir. Devralınan Betonsa 
Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına Devir Sözleşmesine göre devralınan özvarlık nispetinde 
hisse, devir bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayesinin sermayemize ilavesi , 
* 18,00YTL Türk Ticaret Kanununun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39 
ncu maddeleri hükümlerine göre devralınan Agregasa Agrega Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Bu 
şirketin çıkarılmış sermayesi ve öz varlığı İstanbul 3. Ticaret Mahkemesinin 2002/449  
D. İş kararı’na istinaden 12.03.2002 tarihli Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiştir. Devralınan Agregasa 
Agrega Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına Devir sözleşmesine göre devralınan özvarlık 
nispetinde hisse devir bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayemize ilavesi,  
* 2.868,75YTL. gayrimenkul satışından elde edilen karın sermayeye ilavesi, 
* 10.358.210,40YTL. iştirakler değer artış fonunun sermayeye ilavesi, 
* 15.198.668,70YTL. iştirak hissesi satış kazançları fonunun sermayeye ilavesi, 
* 281.601,23YTL. maliyet artış fonunun sermayeye ilavesi, 
* 10.615,71YTL. hisse senedi ihraç primlerinin sermayeye ilavesi. 
* 138.305.771,48YTL. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun değişiklik yapan 2791 sayılı kanun ile 
3094 sayılı kanunun getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış 
fonunun sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye fonlardan ilave edilen bu tutarlar 
karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak 
dağıtılmıştır. 
2-İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 
zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi 
arttırmağa ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye 
yetkilidir. Ayrıca İdare Meclisi yeni hisse senedi çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin 
üzerinde hisse senedi çıkarabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı hisse 
senedi çıkartılamaz. 
3-Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline olup, kar payı kuponu ibraz edene ödenir. 
4-Şirket Türk Ticaret Kanunu’nun 417. maddesi uyarınca bir pay defteri tutar. Nama yazılı hisse 
senetlerinin devri bunların Türk Ticaret Kanunu’nun 416. ve 559.’ncu maddeleri uyarınca 
devralana teslimi ile olur. Şu kadar ki devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıt ile tekemmül 
ve hüküm ifade eder. Nama yazılı bir hisse senedinin yukarıda yazılı kayda uygun olarak 
devredildiği ispat edilmedikçe devralan pay defterine yazılamaz. 
Şirkete karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan kimse ortaklık hakkında haizdir. Veraset yolu 
ile intikal eden hisse senetleri hakkındaki kanuni hükümler mahfuzdur. 
5-Şirket hisse senetleri, şirket nazarında bölünmez bir bütündür. 25. maddenin 2. fıkrası hükmü 
saklıdır. 
6-Pay sahipleri, ancak sahip oldukları hisselerin bedeli miktarınca sorumludurlar. 
7-Şirkette pay sahibi olan, bu Esas Mukavele hükümlerini kabul etmiş sayılır. 



 
 
 
 
 
 

ESKİ ŞEKLİ 
 

Madde - 9 
 

İdare Meclisi 
 
1- Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından Umumi 
Heyetçe seçilecek sekiz azadan oluşan bir idare meclisi tarafından yürütülür. 
 
2- Hükmi şahıslar İdare Meclisi azası olamazlar. Pay sahibi hükmi şahısların, kendi mensupları 
arasından aday olarak gösterecekleri temsilciler İdare Meclisi Azası seçilebilirler. Bu şekilde İdare 
Meclisine seçilen Azanın, temsilcisi bulunduğu hükmi şahıstan ayrılması veya o hükmi şahıs tarafından 
talep edilmesi, halinde azalık sıfatı zail olur. Bu şekilde Azalık sıfatı zail olanın yerine, daha önce hangi 
hükmi şahıs aday göstermiş ise, o hükmi şahsın aday olarak göstereceği temsilci yeni İdare Meclisi 
Azası olarak seçilecektir. 
 
 
        

YENİ ŞEKLİ 
 

Madde - 9 
 

İdare Meclisi 
 
1- Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından 
Umumi Heyetçe seçilecek en az 6, en çok 8 üyeden oluşan bir idare meclisi tarafından yürütülür. 
 
2- Hükmi şahıslar İdare Meclisi azası olamazlar. Pay sahibi hükmi şahısların, kendi mensupları 
arasından aday olarak gösterecekleri temsilciler İdare Meclisi Azası seçilebilirler. Bu şekilde İdare 
Meclisine seçilen Azanın, temsilcisi bulunduğu hükmi şahıstan ayrılması veya o hükmi şahıs tarafından 
talep edilmesi, halinde azalık sıfatı zail olur. Bu şekilde Azalık sıfatı zail olanın yerine, daha önce hangi 
hükmi şahıs aday göstermiş ise, o hükmi şahsın aday olarak göstereceği temsilci yeni İdare Meclisi 
Azası olarak seçilecektir. 
 
 
 
 
 

ESKİ ŞEKLİ 
Madde - 33 

Şirketin Safi Karının Dağıtılma Şekli 
 
1- Şırketin bir bilanço dönemi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü 
masraflar, amortisman bedelleri maaş, ücret, ikramiye, tazminat v.s. bütün giderler çıktıktan 
sonra kalan miktar şirketin safi karını gösterir. Safi kar, aşağıda  yazılı olduğu üzere ayrılır ve 
dağıtılır. 
2- Safi kardan: 
a-Yüzde beş kanuni yedek akçe ve 
b-Mali mevzattan doğan vergi mükellefiyetlerinin karşılığı ayrıldıktan sonra, 
c-Sermaye piyasası kurulunca tesbit olunan oran ve miktarda ‘’Birinci kar payı’’ ortaklara 
dağıtılmak üzere ayrılır. 
3- Yukarıda 2. bentte yazılı olanlar net kardan düşüldükten sonra kalan safi karın tamamının 
veya bir kısmının fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına, ertesi seneye devrine veya 
ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına Genel Kurulca karar verilir. 
4- Kanuni yedek akçeler ile vergi mükellefiyeti karşılıkları ve ortaklar için belirlenen birinci kar 
payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez. 
5- Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası 
Kurulunca tesbit edilen oran ve miktarda birinci kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahiplerine 



dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın %10’u T.T.K.’nun 466.maddesinin 2. fıkrasının 3 no.lu 
bendine göre yedek akçe olarak ayrılır. 
6- Birinci kar payı dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek 
İdare Meclisinin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 
7- Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. 
 

YENİ ŞEKLİ 
Madde – 33 

Şirketin Safi Karının Dağıtılma Şekli 
 
1- Şırketin bir bilanço dönemi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü 
masraflar, amortisman bedelleri maaş, ücret, ikramiye, tazminat v.s. bütün giderler çıktıktan 
sonra kalan miktar şirketin safi karını gösterir. Safi kar, aşağıda  yazılı olduğu üzere ayrılır ve 
dağıtılır. 
2- Safi kardan: 
a-Yüzde beş kanuni yedek akçe ve 
b-Mali mevzuattan doğan vergi mükellefiyetlerinin karşılığı ayrıldıktan sonra, 
c-Sermaye piyasası kurulunca tesbit olunan oran ve miktarda ‘’Birinci kar payı’’ ortaklara 
dağıtılmak üzere ayrılır. 
3- Yukarıda 2. bentte yazılı olanlar net kardan düşüldükten sonra kalan safi karın tamamının 
veya bir kısmının fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına, ertesi seneye devrine veya 
ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına Genel Kurulca karar verilir. 
4- Kanuni yedek akçeler ile vergi mükellefiyeti karşılıkları ve ortaklar için belirlenen birinci kar 
payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez. 
5- Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası 
Kurulunca tesbit edilen oran ve miktarda birinci kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahiplerine 
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın %10’u T.T.K.’nun 466.maddesinin 2. fıkrasının 3 no.lu 
bendine göre yedek akçe olarak ayrılır. 
6- Birinci kar payı dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek 
İdare Meclisinin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 
7- Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. 
8-Şirket,  sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı 
denetlemeden geçmiş  3 , 6, ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırladığı ara mali tablolarda yer 
alan karları üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek idari meclisi kararı ile 
nakit temettü avansı dağıtabilir. Dağıtılacak temettü avansının  ilgili hesap dönemi sonunda 
yeterli kar oluşmaması durumlarında bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek 
akçelerden mahsup edileceği hususu Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket, İdare Meclisi 
tarafından ilgili hesap döneminde her üç aylık dönemi izleyen altı hafta içerisinde, temettü 
avansı dağıtma veya dağıtmama kararı alınması zorunludur. Söz konusu idare meclisi kararı 
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına 
ilişkin Esaslar Tebliği kapsamında kamuya açıklanır. Temettü avansı dağıtımına karar 
verilmesinde ve avansın ödemesinde; TTK’nun bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın 
dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Kanunun onbeşinci maddesine aykırı olanları uygulanmaz. 
 
 
PAY VE TERTİP BİRLEŞTİRME 
GEÇİCİ 1. MADDE: Hisse senetlerinin nominal değerleri, 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K’da 
değişiklik yapılmasına  dair kanunun kapsamında 1 YKR (BİRYENİKURUŞ) olarak değiştirilmiştir. Bu 
değişim sebebi ile,  toplam pay sayısı azalmış olup 1.000(BİN) TL’lık 10 adet pay karşılığında 1 
YKR’luk 1 adet hisse verilecektir. 1 YKR’a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu 
düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan 
hakları saklıdır.  
Bu işlem nedeni ile mevcut sermameyi temsil eden 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. tertip hisse senetleri 8. 
tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların 
sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye 
piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler 
çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır. 
 
 
 
 
 


