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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

:

Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ

Telefon ve Faks No.

:

( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri
İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks No.su

:

( 262 ) 316 20 12

Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Esas Sözleşmemizin 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 35.maddelerinin değiştirilmesini
öngören Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 16.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Esas Sözleşmemizin 4,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 35.maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine karar
verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

(ESKİ ŞEKİL)

(YENİ ŞEKİL)

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:
Madde 4-

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Şirketin Merkezi İstanbul’dadır. Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul’dadır.

Adresi İnönü Caddesi No:102 Kat:6 Kadıköy- Adresi İnönü Caddesi No:102 Kat:6 Kadıköyİstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret

Siciline

tescil

ve

T.Ticaret

Sicil Ticaret Siciline tescil ve T.

Ticaret Sicil

gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye
Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlığa bildirilir. Tescil
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete
tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum
şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası
Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Sanayi ve Ticaret Kuruluna ve ilgili bakanlığa bilgi vermek şartı ile
Bakanlığı’na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
dışında şubeler açabilir.
ŞİRKETİN SERMAYESİ:
Madde 6-

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Şirket sermayesi, beheri BİR Yeni Madde 6-

Şirket sermayesi, beheri BİR Türk

Türk Lirası nominal değerde tamamı hamiline Lirası nominal değerde tamamı hamiline yazılı
yazılı

150.213.600

hisseye

bölünmüş 150.213.600 hisseye bölünmüş 150.213.600,00

150.213.600,00 Yeni Türk Lirasıdır. Önceki Türk Lirasıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden
sermayeyi teşkil eden 13.tertip 75.106.800,00 75.106.800,00 Türk Liralık sermayenin tamamı
YTL’lik sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa ödenmiştir. Bu defa artırılan hamiline yazılı
artırılan 14.tertip hamiline yazılı beheri BİR Yeni beheri

BİR

Türk

Lirası

nominal

değerde

Türk Lirası nominal değerde 75.106.800 hisseye 75.106.800 hisseye bölünmüş 75.106.800,00
bölünmüş 75.106.800,00 Yeni Türk Liralık Türk Liralık sermayenin;
sermayenin;
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-

38.575.153

38.575.153,00

hisseye
Yeni

Türk

38.575.153

hisseye

bölünmüş

bölünmüş 38.575.153,00 Türk Liralık kısmı, 17.12.2003
Lira’lık

kısmı, tarih ve 5024 sayılı Kanunla Vergi Usul

17.12.2003 tarih ve 5024 sayılı kanunla Vergi Kanunu’na eklenen geçici 25. madde ve
Usul Kanunu’na eklenen geçici 25. Madde ve değiştirilen Mükerrer 298. madde hükümleri
değiştirilen mükerrer 298.madde hükümleri uyarınca yapılan enflasyon düzeltme işlemleri
uyarınca yapılan enflasyon düzeltme işlemleri sonucu Şirket ödenmiş sermayesinde ortaya
sonucu şirket ödenmiş sermayesinde ortaya çıkan olumlu farktan,
çıkan olumlu farktan,
-

-

36.512.892

hisseye

36.512.892

Kanunu’nun

Geçici

bölünmüş

bölünmüş 36.512.892,00 Türk Lira’lık kısmı, Kurumlar

36.512.892,00 Yeni Türk Lira’lık kısmı, Kurumlar Vergisi
Vergisi

hisseye

28-a

Kanunu’nun

Geçici

28-a

maddesi

maddesi kapsamında gerçekleştirilen Şirket aktifinde

kapsamında gerçekleştirilen şirket aktifinde kayıtlı bulunan enerji üretim tesisi ve bu tesise
kayıtlı bulunan enerji üretim tesisi ve bu tesise ilişkin gayrimenkullerin Nuh Enerji Elektrik
ilişkin gayrimenkullerin Nuh Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne ayni sermaye olarak
Üretim Anonim Şirketi’ne ayni sermaye olarak konmasından
konmasından

doğan

kazançtan

ve

doğan

kazançtan

ve

bu

bu kazançların enflasyon düzeltme işlemleri sonucu

kazançların enflasyon düzeltme işlemleri sonucu ortaya çıkan olumlu farktan,
ortaya çıkan olumlu farktan,
-

-

18.755 hisseye bölünmüş 18.755,00 Türk

18.755 hisseye bölünmüş 18.755,00 Yeni Lira’lık kısmı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun

Türk Lira’lık kısmı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 28-a maddesi kapsamında gerçekleştirilen
Geçici 28-a maddesi kapsamında gerçekleştirilen gayrimenkul satışından doğan kazançtan ve bu
gayrimenkul satışından doğan kazançtan ve bu kazançların enflasyon düzeltme işlemleri sonucu
kazançların enflasyon düzeltme işlemleri sonucu ortaya çıkan olumlu farktan karşılanmıştır.
ortaya çıkan olumlu farktan karşılanmıştır.

Artırılan

sermayeyi

temsil

eden

paylar,

Yeni hisseleri temsil eden hisse senetleri, ortaklarımıza hisseleri oranında bedelsiz olarak
ortaklarımıza payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.
dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İDARE MECLİSİ:
Madde 7heyet

YÖNETİM KURULU VE KURUMSAL YÖNETİM

Şirket işleri ve idaresi umumi İLKELERİNE UYUM:

tarafından

Türk

Ticaret

Kanunun Madde 72

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel

hükümleri dairesinde, hissedarlar arasından Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
seçilecek en az beş, en çok on bir azadan Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
teşekkül edecek bir idare meclisi tarafından hükümlerine göre seçilecek en az (5), en çok
yürütülür. İdare meclisi ilk toplantısında kendi (11) üyeden oluşan, çoğunluğu icracı üye
içinde görev bölümü yapar.

olmayan

bir

Yönetim

Kurulu

tarafından

yürütülür.
Şirketin yönetiminde Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu
ilkelere uygun olmayan işlemler ve Yönetim
Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye
aykırı sayılır.
Şirket’in kendi adına ve üçüncü kişiler
lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya
ipotek

dahil

hususlarında

rehin
sermaye

hakkı

tesis

piyasası

etmesi
mevzuatı

çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim
İlkeleri ile düzenlenen kriterlere uyumlu ve söz
konusu ilkelerde belirtilen en az sayıda
bağımsız üye seçilmek zorundadır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması
bakımından önemli nitelikteki işlemler ile
şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve
üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararlarında
bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır.
Önemli nitelikte olan işlemlerden, mevzuat
gereğince

Genel

Kurul

Kararını

gerektirmeyenler hakkındaki Yönetim Kurulu
3

Kararlarının icra edilebilmesi için bağımsız
üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanması
gereklidir. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun
muhalefetine rağmen icra edilmek istenen
önemli nitelikteki işlemler Genel Kurul onayına
sunulmak zorundadır. Genel Kurul onayına
sunulmak

zorunda

olan

bu

tür

önemli

nitelikteki işlemler derhal gerekçesi ile birlikte
kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu’na
bildirilir ve yapılacak Genel Kurul Toplantısında
ortakların onayına sunulur.
Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların,
ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul
Toplantılarında ilişkili taraf oy kullanmaz.
Bağımsız Üyelerin çoğunluğu tarafından
onaylanmaması

nedeniyle

Genel

Kurula

sunulan önemli nitelikteki işlemlerle ilgili Genel
Kurul Toplantısında toplantı nisabı aranmaz ve
karar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile
alınır.
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının
sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesini
sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de
dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite,
Kurumsal
takdirde

Yönetim
Kurumsal

doğrultusunda

diğer

Komitesi

ile gerektiği

Yönetim
komiteleri

İlkeleri
oluşturur.

Komiteleri oluşturma kararlarında görev ve
çalışma alanları işbu Esas Sözleşme hükümleri
de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir.
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Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı
hükümlerine uymak koşuluyla her zaman
komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden
belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli
gördüğü değişiklikleri yapabilir.
İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ:

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:

Madde 8-

İdare meclisi azaları bir yıl için Madde 8-

seçilir.

müddetin

Bu

sonunda

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç

tamamen (3) yıl için seçilir. Görev süresi dolduğunda

değiştirilebilir ve tekrar seçilmeleri mümkündür. yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel kurul
Umumi Heyet lüzum gördüğünde idare meclisi gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini
azalarını her zaman değiştirebilir.

her zaman değiştirebilir.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI:

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Madde 9-

İdare Meclisi şirket işleri ve Madde 9-

Yönetim Kurulu Şirket iş ve

muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak işlemleri gerektirdikçe toplantı yapar. Ancak
en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

ayda en az bir toplantı yapması zorunludur.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ:

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ:

Madde 10-

Şirket adına işlem yapmak şirketi Madde 10-

Şirket adına işlem yapmak Şirketi

temsil ve ilzam etmek idare meclisine aittir. temsil ve ilzam etmek Yönetim Kuruluna aittir.
Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve
kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle kağıtların ve Şirket adına yapılan tüm bağlantı ve
bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi temsil
şirketi temsil edebilmesi için bunların idare edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca
meclisince derece yer ve şekilleri tayin ve imza derece yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi
yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri verilen ve ne şekilde imza edecekleri usulüne
usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan en az uygun olarak tescil ve ilan olunan en az iki kişi
iki

kişi

tarafından

şirket

unvanı

altında tarafından

müştereken imzalanmış olması lazımdır.

Şirket

unvanı

altında

birlikte

imzalanmış olması gerekir.

İdare Meclisinin bu konudaki kararları tescil ve

Yönetim Kurulunun bu konudaki kararları

ilan edilir. İdare Meclisi şirket adına gayrimenkul tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu şirket adına
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tasarrufuna müteallik bilcümle kararlar ittihaz gayrimenkul tasarrufuna dair tüm kararları
ve muamelatı ifa edebilir. Gayrimenkul iktisabı, alma ve işlemleri yapma yetkisine sahiptir.
şirkete ait malların rehin ve ipotek edilmesi veya Gayrimenkul iktisabı, Şirkete ait malların rehin
ahara devir ve ferağı şirketler ve vakıflara ve ipotek edilmesi veya ahara devir ve ferağı
kuruculuk ve ortaklık ve üyelik hususlarında şirketlere ve vakıflara kuruculuk, ortaklık ve
idare meclisi karar almaya mutlak yetkilidir.

üyelik hususlarında Yönetim Kurulu karar
almaya ve uygulamaya yetkilidir.

İDARE VE TEMSİL YETKİSİ:
Madde 11-

YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ:

İdare Meclisi şirketin bütün idari Madde 11-

Yönetim Kurulu şirketin bütün

ve icrai işlerini görmek üzere kendi üyelerini idari ve icrai işlerini görmek üzere kendi
veya

pay

sahibi

olmayan

şahısları üyelerini veya pay sahibi olmayan kişileri

görevlendirebilir. Görevlilerin yetkisinin hudut görevlendirebilir.

Görevlilerin

yetkisinin

ve şumûlü idare meclisi tarafından tespit olunur. kapsamı ve sınırı Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ:
Madde 12-

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ:

İdare Meclisi Reis ve azalarına her Madde 12-

Yönetim

Kurulu

Üyelerinin

sene adi umumi heyet toplantısında umumi ücretleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Kurumsal
heyetçe

Kararlaştırılacak

mukannen

aylık Yönetim İlkeleri çerçevesinde Genel Kurul

ücretler ödenecektir.

tarafından belirlenir.

MURAKIPLAR:

DENETÇİLER:

Madde 13-

Umumi heyet, gerek hissedarlar Madde 13-

Genel

Kurul,

Türk

Ticaret

arasından gerekse hariçten en çok üç sene için, Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
en çok üç murakıp seçer. Müddeti biten Piyasası
murakıpların

yeniden

seçilmesi

Kurulu’nun

caizdir. düzenlemeleri

ve

konu

diğer

ilgili

ile

ilgili

mevzuat

Murakıpların ücretleri umumi heyetçe tayin hükümlerine uyumlu olarak Şirketin bağımsız
edilir.

denetiminin gerçekleştirilmesi ile ilgili kararları
alır. Bağımsız denetim kuruluşu, ilgili mevzuat
hükümlerine uyumlu olarak denetim görevini
ifa eder.
6

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ:
Madde 14-

Murakıplar

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ:
Türk

Ticaret Madde 14-

İptal edilmiştir.

kanununun 353.maddesinde sayılan ödevlerin
ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi
şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin
korunması

hususunda

lüzumlu

görecekleri

bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine
teklifte bulunmağa ve icap ettiği taktirde umumi
heyeti

toplantıya

çağırmaya

ve

toplantı

gündemini tayine, kanunun 354. maddesinde
yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler.
Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde
murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak
zorundadırlar.

Murakıplar

kanun

ve

esas

mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi
yapmaktan dolayı müteselsilen mes’uldürler.
UMUMİ HEYET:
Madde 15-

GENEL KURUL:

Umumi Heyetler ya adi veya Madde 15-

Genel Kurul Toplantıları olağan

fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet veya olağanüstü olarak yapılır. Olağan Genel
şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç Kurul Toplantısı şirketin hesap döneminin
ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. sonundan itibaren 3 ay içinde yapılmak
Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369’uncu zorundadır. Şirket işlerinin gerekli kılması
maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli halinde, Genel Kurul her zaman olağanüstü
kararlar verilir. Fevkalade umumi heyetler şirket olarak toplanabilir.
işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda
kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere Genel
göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Kurul Toplantılarında Türk Ticaret

Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin
düzenlemeleri ile belirlenen usul ve esaslara
uyulur.
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TOPLANTI YERİ:
Madde 16-

TOPLANTI YERİ:

Umumi Heyetler şirketin idare Madde 16-

Genel Kurul toplantıları Şirket

merkezinin bulunduğu İl veya İlçede, şirket merkezinin bulunduğu İl veya İlçede ya da
merkezinde veya şirketin Hereke’deki Fabrika Şirketin Hereke’deki fabrikasında yapılabilir.
salonlarında toplanır.
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI:
Madde 17-

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI:

Gerek adi ve gerek fevkalade Madde 17-

Olağan veya Olağanüstü Genel

umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Kurul Toplantılarında ilgili bakanlık komiserinin
komiserinin

bulunması

şarttır.

gıyabında

yapılacak

umumi

toplantılarında

alınacak

kararlar

Komiser bulunması

şarttır.

Komiser

bulunmaksızın

heyet yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan
muteber kararlar geçerli değildir.

değildir.
TOPLANTI NİSABI:
Madde 18-

TOPLANTI NİSABI:

Umumi Heyet toplantıları ve bu Madde 18-

Genel Kurul Toplantılarında, Türk

toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
hükümlerine tabidir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenmiş olan
nisaplara uyulur.

REY:
Madde 19-

OY:
Olağan

ve Olağanüstü

Genel Madde 19-

Genel Kurul Toplantılarında oy

Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların kullanabilecek pay sahipleri veya vekillerinin
veya vekillerin her bir 1 YTL nominal değerdeki her bir pay için bir oy hakları vardır.
hisse için 1(bir) oy hakları olacaktır.
VEKİL TAYİNİ:
Madde 20-

VEKİL TAYİNİ:
Umumi

heyet

toplantılarında Madde 20-

hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya sahipleri

Genel Kurul Toplantılarında pay
kendilerini,

diğer

pay

sahipleri

hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil arasından veya hariçten seçecekleri vekiller ile
ettirilebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan
kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedar vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri
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olanların sahip olduğu reyleri kullanmağa pay sahiplerinin oylarını da kullanabilirler.
yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Yetki belgelerinin şeklini, Sermaye Piyasası
Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine
dair düzenlemeleri çerçevesinde idare meclisi uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan
tayin ve ilan eder.

eder. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye
Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

İLAN:

İLAN:

Madde 21-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Madde 21-

Kanununun 37.maddesi 4.fıkrası hükümleri Kanunu,
mahfuz

kalmak

şartıyla

şirket

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret
Sermaye

Piyasası

mevzuatı

ve

merkezinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca tayin ve tespit

bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 edilen esaslara uygun olarak yapılır.
gün evvel yapılır. Mahalinde gazete intişar
etmediği takdirde ilan en yakın yerlerdeki Ancak Genel Kurulun Toplantıya davetine dair
gazetelerle

yapılır.

Ancak

umumi

heyetin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri yanı sıra

toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret mümkün olan en çok sayıda pay sahibine
Kanunun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme
ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki dahil, her türlü iletişim aracı ile ve ilgili
hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin mevzuat hükümlerinde belirtilen en az sürelere
azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için uygun olarak yapılır.
kanunun 397.ve 438.maddeleri hükümleri tatbik
olunur. Şirketin pay defterine göre isim ve
adresleri belli olan hissedarlar yazı ile davet
edilir. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri saklıdır.
REYLERİ KULLANMA ŞEKLİ:
Madde 22-

Umumi

OY KULLANMA ŞEKLİ:

Heyet

toplantılarında Madde 22-

Genel Kurul Toplantılarında el

reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır kaldırmak sureti
bulunan

hissedarların

temsil

ile oy kullanılır.

Farklı

ettikleri şekillerde oy kullanılması hususunda ilgili

sermayenin onda birine sahip bulunanların mevzuat hükümleri uygulanır.
talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.
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ESAS MUKAVELE TADİLİ:
Madde 23-

Bu

esas

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
mukavelede

meydana Madde 23-

Şirket

Esas

Sözleşmesinde

gelecek bil’umum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki yapılacak tüm değişiklikler konusunda Sermaye
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile SPK’nın iznine bağlıdır. Piyasası Kurulu onayı ile ilgili bakanlığın izni
Bu husus da ki değişiklikler usulüne uygun olarak alınmak
tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra

zorundadır.

Esas

Sözleşme

değişikliklerinde Türk Ticaret Kanununun ilgili

ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun
düzenlemeleri
değişiklikler

uygulanır.
usulüne

Bu

uygun

husustaki
onaylanarak

Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilanları
tarihinden itibaren geçerli olur.
SENELİK RAPORLAR:
Madde 24-

YILLIK RAPORLAR:

İdare Meclisi ve murakıp raporları Madde 24-

Sermaye

Piyasası

Kurulu’nca

ile senelik bilanço ve Genel Kurul ilan ve düzenlenmesi öngörülen finansal raporlar,
tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası
hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren Kurulu’nca

belirlenen

usul

ve

esaslar

cetvelden üçer nüsha, umumi heyetin son çerçevesinde Kurula gönderilir ve kamuya
toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde duyurulur,

şirketin

internet

sitesinde

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya yayınlanır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,
toplantıda hazır bulunacak komisere verilecek bağımsız denetim raporu ile bilanço, gelir
ve ayrıca SPK’na gönderilecektir.

tablosu, genel kurul toplantı zaptı ve Hazır
Bulunanlar Cetvelinden yeterli sayıda nüsha
toplantıda hazır bulunan bakanlık komiserine
verilir veya yasal süresi içinde ilgili bakanlığa
gönderilir.

SENELİK HESAPLAR:
Madde 25-

YILLIK HESAPLAR:

Şirketin hesap senesi Ocak ayının Madde 25-

Şirketin hesap dönemi, Ocak

birinci gününden başlayarak Aralık ayının ayının birinci gününden başlayarak, Aralık
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sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi ayının sonuncu günü biter.
müstesna olarak şirketin kat’i surette kurulduğu
tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü
arasındaki müddeti ihtiva eder.
KÂRIN TEVZİ TARİHİ:
Madde 27-

KAR DAĞITIMI:

Senelik kârın hissedarlara hangi Madde 27-

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi

tarihte ve ne şekilde verileceği; SPK kanun ve tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye
tebliğleri hükümleri göz önünde tutularak, idare Piyasası

Kanunu

meclisinin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Kurulu’nun

ve

konu

kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun doğrultusunda,

Sermaye

ile

ilgili

Yönetim

Piyasası

düzenlemeleri

Kurulunun

teklifi

üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

SERMAYE TEZYİDİNDE ÇIKARILACAK YENİ HİSSE SERMAYE ARTTIRIMINDA ÇIKARILACAK YENİ
SENETLERİ:
Madde 31-

PAYLAR:
Sermaye artırımına gidildiğinde Madde 31-

Sermaye artırımına gidildiğinde

Umumi Heyet’in esas sermayenin artırılmasına Genel Kurul’un esas sermayenin artırılmasına
müteallik kararında aksine şart olmadıkça dair kararında aksine şart olmadıkça çıkarılacak
çıkarılacak yeni hisse senetlerini o tarihte pay yeni payları o tarihte pay sahibi olan ortaklar
sahibi olanlar şirketteki hisseleri nispetinde şirketteki payları nispetinde almakta yeni pay
almakta

rüçhan

hakkına

sahiptirler.

Pay alma hakkına sahiptirler.

sahiplerinin kullanmadıkları rüçhan hakkından
arta kalan hisse senetleri üçüncü şahıslara
satılır.
KANUNİ HÜKÜMLER:
Madde 35-

Bu

KANUNİ HÜKÜMLER:

esas

mukavelede mevcut Madde 35-

Bu

Esas

Sözleşmede

mevcut

olmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu olmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu
hükümleri

ile

SPK

Kanunu

hükümleri tatbik olunur.

ve

tebliğleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri
uygulanır.
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Geçici Madde: İşbu esas mukavelenin karın Geçici Madde: İptal edilmiştir.
taksimi ile ilgili 26.maddesi hükmü 1975 ve
müteakip faaliyet yılı karlarının dağıtımında
uygulanır.
Geçici Madde: Hisse senetlerinin nominal Geçici Madde: Payların nominal değeri 1.000,değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K’da TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda
değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1,00
1,00 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim YTL, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve
sebebiyle,toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni
TL’lik 1.000 adet pay karşılığında 1,00 YTL’lik 1 Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni”
adet

hisse

verilecektir.1,00

YTL’ye ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması

tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu nedeniyle 1 TL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim
düzenlenecektir.Söz konusu değişim ile ilgili sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000
olarak ortakların sahip oldukları paylardan TL’lik 1.000 adet pay karşılığında 1,00 TL
doğan hakları saklıdır.

nominal değerli 1 pay verilmiştir. Söz konusu

Bu işlemler nedeniyle mevcut sermayeyi temsil değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları
eden

9.,10.,11.,12.,tertip

hisse

senetleri paylardan doğan hakları saklıdır.

13.tertipte birleştirilecektir.Pay birleştirme ve İşbu Esas Sözleşmede yer alan “Türk Lirası”
tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu
ortakların sahip oldukları paylardan doğan Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim
işlemleri,

sermaye

kaydileştirilmesinin
takiben

ilgili

piyasası

araçlarının

uygulamaya

konulmasını

düzenlemeler

çerçevesinde

Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.
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