
 

 

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI 

 

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri genel kurul 

toplantısı 19.04.2022 Salı günü saat 15.00’te Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket 

merkezinde yapılacaktır. 

 

Şirketimizin 19.04.2022 Salı günü yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan 

sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir. 

 

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi 

tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik 

ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir. 

 

Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

 

 

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 

A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU 

TOPLANTI GÜNDEMİ 
 

1. Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Başkanlık Divanı’nca imza 

edilmesine yetki verilmesi, 

 

2. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması. 



 

 

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

 

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL 

ŞİRKETİN SERMAYESİ 

Madde 6 

 

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 

kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu 

sisteme geçmiştir. 

 

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 400.000.000 (Dört 

yüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye 

miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 

40.000.000.000 (Kırkmilyar) hisseye 

bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 

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

için geçerlidir. 2021 yılı sonuna kadar izin 

verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 

olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim 

Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi 

için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir 

tavan tutarı için Sermaye Piyasası 

Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel 

kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre 

için yetki alması zorunludur. Söz konusu 

yetkinin alınmaması durumunda Yönetim 

Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 

  

Şirketin çıkarılmış sermayesi 180.000.000 TL 

‘dır ve sözkonusu çıkarılmış sermayesi 

muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, 

bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari 

değerde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) 

hisseye bölünmüştür. 

 

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya 

azaltılabilir. 

 

Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk 

Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerde 

4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A 

Grubu hamiline yazılı hisse ve 179.952.000 

(Yüzyetmişdokuzmilyondokuzyüzelliikibin) 

ŞİRKETİN SERMAYESİ 

Madde 6 

 

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 

kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu 

sisteme geçmiştir. 

 

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 800.000.000 (sekiz 

yüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye 

miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 

80.000.000.000 (seksen milyar) hisseye 

bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 

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

için geçerlidir. 2026 yılı sonuna kadar izin 

verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 

olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim 

Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi 

için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir 

tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 

izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı 

geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması 

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye 

artırımı yapılamaz. 

  

Şirketin çıkarılmış sermayesi 180.000.000 

TL‘dir ve söz konusu çıkarılmış sermayesi 

muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, 

bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş itibari 

değerde 18.000.000.000 (on sekiz milyar) 

hisseye bölünmüştür. 

 

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya 

azaltılabilir. 

 

Bu sermayenin 48.000 (kırk sekiz bin) Türk 

Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerde 

4.800.000 (dört milyon sekiz yüz bin) adet A 

Grubu hamiline yazılı hisse ve 179.952.000 (yüz 

yetmiş dokuz milyon dokuz yüz elli iki bin) 



 

 

Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari 

değerde 17.995.200.000 

(Onyedimilyardokuzyüzdoksanbeşmilyonikiy

üzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse 

olmak üzere toplam 18.000.000.000 

(Onsekizmilyar) adet hamiline yazılı hisse 

çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde 

dağıtılmıştır. 

 

Yönetim Kurulu; 2017- 2021 yılları arasında 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 

olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı 

sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek 

çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari 

değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, 

hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen 

veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda 

kararlar almaya yetkilidir. Yeni Pay alma 

kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında 

eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

 

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri 

tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. 

 

Hisselerin nominal değeri 500 (Beşyüz) TL 

iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 

1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 

tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta 

yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 

tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş 

olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, 

toplam pay sayısı azalmış olup 500 (Beşyüz) 

TL.’lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) 

(Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. 

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların 

sahip oldukları paylardan doğan hakları 

saklıdır. 

 

İşbu Ana Sözleşme’de yer alan “Türk Lirası” 

ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu 

Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde, kayden izlenir.        

Türk Lirası için de her biri 1 Kuruş itibari 

değerde 17.995.200.000 (on yedi milyar dokuz 

yüz doksan beş milyon iki yüz bin) adet B Grubu 

hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 

18.000.000.000 (on sekiz milyar) adet hamiline 

yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları 

nispetinde dağıtılmıştır. 

 

 

Yönetim Kurulu; 2022-2026 yılları arasında 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 

olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı 

sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek 

çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin 

üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni 

pay alma haklarını kısmen veya tamamen 

kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya 

yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay 

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 

kullanılamaz. 

 

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri 

tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. 

 

Hisselerin nominal değeri 500 (beş yüz) TL iken 

önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 

(bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih 

ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan 

“Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde 

kaldırılması sebebiyle 1 (bir) Kuruş olarak 

değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam 

pay sayısı azalmış olup 500 (beş yüz) TL’lik 20 

(yirmi) adet pay karşılığında 1 (bir) (Yeni) 

Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz 

konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip 

oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. 

 

 

İşbu Ana Sözleşme’de yer alan “Türk Lirası” 

ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu 

Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde, kayden izlenir.  
  



 

 

VEKALETNAME 

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 

 

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 19.04.2022 Salı günü saat 13.00’te Ankara Cad. No:335 Bornova-İZMİR 

adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 19.04.2022 Salı günü, saat 15.00’te Ankara Cad. No:335 Bornova-

İZMİR adresinde yapılacak olan A Grubu Özel Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni 

temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 

…………………………………………………   ’nu vekil tayin ediyorum.  

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 

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. 

 Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1.       

2.       

3.       

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu 

da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 

 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına 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. 

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 izlenen 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. 

 

İMZASI 


