
   

  

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği  İnşaat Malzemeleri  Çimento 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse Senetlerini Fiziki Olarak 

Ellerinde Bulunduran Ortaklarımızın Dikkatine  

 
 Sermaye Piyasası Kurulu 03/06/2011 tarih ve 17/519 sayılı kararı ile Ortaklığımız hisse senetlerinin 
Borsa İstanbul(BİST) tarafından belirlenen Piyasa öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP) işlem görmesine 
karar vermiştir.  

Şirketimiz ortaklarının mevcut ortaklık paylarının (Hisse senetlerinin) BİST tarafından belirlenecek 
Pazar veya Platformda işlem görebilmesi için, hisse senetlerinin ortaklarımızdan  bir tutanak ile teslim 
alınarak, kaydi sisteme dahil olması (kaydileşmesi) gerekmektedir.  

Ortaklarımızın hisse senetlerinin MKK nezdinde kaydileştirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi  için,  

1)  Aracı kurum işlemleri yapmaya yetkili bir Banka veya kurumda  Hisse alınıp satılabilen Yatırımı 
hesabı     açmaları şarttır. (Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde temsil etmek üzere Ak Yatırım 
Menkul değerler A.Ş. ile Kurumsal Aracılık sözleşmesi  imzalanmıştır. ) 

2)  İlgili Bankadan  açtığı hesaba ait Menkul hesap numarası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil 
Numarasını  almaları, 

3)  Şirketimizin ortaklık  işlemleri departmanını  0 312 860 64 31 veya 0 312 860 64 32 no.lu 
telefonlardan arayıp randevu alarak, 

a) Nüfus cüzdanı,  

 

            b) Fiziki hisse senetleri,  

 

            c) Banka Şubesinden temin ettiği menkul hesap no.su ve Merkezi Kayıt Kuruluşu sicil no.su ile       
birlikte  Aşağıdaki  adrese gelmeleri gerekmektedir 

  ADRES: 

 Hasanoğlan San. Böl. Bahçelievler Mah.Atatürk Cad. No:8/Z   Hasanoğlan/Elmadağ/ANKARA   

 

 

  

 

 



YBTAS HISSE SENETLERININ BORSA’DA SATILABILMESI İÇIN ÖNEMLİ 

AÇIKLAMA 

 

Ortaklarımızın hisse senedi hesaplarının bulunduğu aracı kurum / bankaya giderek  yine bu aracı 
kurum ve bankadan temin edecekleri “Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formunu” 
imzalayıp  teslim etmeleri gerekmektedir. 

Bununla birlikte ortaklarımızın hisse senetlerini Borsa’da satabilmeleri için, kaydi olarak hesaplarına 
geçen “KH” (Kapalı Hamiline) veya KN (Kapalı Nama) ek tanımlı hisse senetlerinin “A” (Açık) ek 
tanımlı hale dönüştürülmesi gerekmektedir.  

 “KH ve KN” ek tanımlı hisselerin “A” konuma getrirlmesi için Kurul Kayıt Ücreti tahsil edilmeyecek 
olup, ortaklarımızın hesaplarının bulunduğu aracı kurum / bankaya  başvurarak hisse senetlerinin “A” 
konumuna getirilmesini  talep etmeleri için bu hususta yazılı bir talimat vermeleri ya da işlemi 
gerçekleştiren aracı kurum / bankanın bu hizmet için ürettiği dekontu imzalamaları gerekmektedir. 

Ortaklarımız; kaydileşmiş olan YBTAS hisselerinin ek tanımları  bu iş adımıyla  KH / KN’den “A” haline 
dönüştükten sonra,  sözkonusu hisselerin saklamasını yaptığı için, hesabının olduğu  aracı kurum / 
bankaya satış talimatı vermek suretiyle borsada satış işlemi gerçekleştirebileceklerdir. 

 

 Şirketimiz Hisseleri  09.08.2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’un Piyasa Öncesi 
İşlem Platformu’nda (PÖİP) işlem görmektedir.  

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı öncesi, Sermaye Piyasası Kanunu 13. Maddesinin 
4.bendi “Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca 
belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası 
araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası 
araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca 
bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin 
geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna 
kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları YTM’ye intikal eder. Bunların 
üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM’nin hesabına 
geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır.” Şeklindeydi.  

Anayasa Mahkemesi’nin 12.11.2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 22.10.2015 tarihli ve E.2015/29, K.2015/95 sayılı kararıyla üçüncü 
cümlede yer alan "ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz." ifadesi ile dördüncü, 
beşinci ve altıncı cümleleri ("Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın 
sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları YTM’ye intikal eder. 
Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM’nin 
hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır.") Anayasa’nın 13 ve 35 nci 
maddelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptal edilmiştir. 

Bu iptal işlemi ile kaydileşmeye ilişkin süre sınırlaması ortadan kalkmış olup, 
YTM’ye intikali de yapılmayacaktır. Ancak,  sermaye piyasası araçlarını elinde 
bulunduran ortaklarımızın, alım satım işlemlerini borsada yapabilmesi için,  
kaydileştirme işlemlerini yapmasına ilişkin zorunlulukları devam etmektedir.  

 


