
TARİH:23/01/2003 
 
HABER:  

GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 23.01.2003 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 23.01.2003 tarih ve 636 sayılı kararıdır. 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X, No:19 sayılı tebliğinin 3.maddesi gereği; denetimden sorumlu 
komite üyeliklerine Muzaffer Çaylak ve Orhan Kutlu oybirliği ile  seçilmişlerdir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:03/03/2003 
 
HABER:  

GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.’nin 03.03.2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda,  
• 2002 yılı faaliyetleri sonucu oluşan kardan brüt 5.995.121.227.821 TL (%83,27 oranında ve 1.000 

TL nominal değerli beher hisseye 833 TL), net 5.760 milyar TL (%80 oranında ve 1.000 TL nominal 
değerli beher hisseye 800 TL) nakit kar payının 30.05.2003 tarihinden itibaren dağıtılmasının Genel 
Kurula teklifine,  

• 2002 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 30.03.2003 Pazar günü saat 11:00’de Isparta-Afyon 
Karayolu, 15. Km., Isparta adresindeki Fabrika toplantı salonunda yapılmasına  

karar verildiği bildirilmiştir.  
 •   •  •   •  •   •  

 
TARİH:31/03/2003 
 
HABER:  

GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.03.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’nda, 2002 yılı faaliyetleri sonucu oluşan kardan brüt 5.995.121.227.821 TL (%83,27 
oranında ve 1.000 TL nominal değerli beher hisseye 832,70 TL), net 5.760 milyar TL (%80 oranında ve 
1.000 TL nominal değerli beher hisseye 800 TL) nakit kar payının 30.05.2003 tarihinden itibaren 
dağıtılmasına karar verildiği bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:31/03/2003 
 
HABER:  



GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.03.2003 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 30.03.2003 tarihinde yapılan 2002 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketin 2003 
yılına ait mali tablolarının denetimi için Denge Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme 
yapılması kabul edilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:13/05/2003 
 
HABER:  

GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2002 yılı karpaylarının  30.05.2003-
30.06.2003 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra şirket merkezinde dağıtılacağı 
bildirilmiştir.  
Başvuru Yerleri: 
T. Garanti Bankası A.Ş.’nin Çarşı Şişli Bireysel/İstanbul, Cebeci Bireysel/Ankara, Toptancılar Çarşısı 
Karma/İzmir, Işıklar Bireysel/Antalya, Karma/Uşak, Karma/Isparta şubeleri.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:21/05/2003 
 
HABER:  

GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 21.05.2003 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 21.05.2003 tarih ve 648 sayılı kararıdır. 
24.04.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4842 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 
kar dağıtımına ilişkin 94/6b maddesindeki değişiklik nedeniyle; Şirketimizin 2002 yılı faaliyetlerinden 
dolayı 30.03.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklara dağıtılması 
kararlaştırılan; brüt %83,27 (Beher 1.000-TL lık hisse senedine karşılık 832,69-TL) net %80 (Beher 
1.000-TL lık hisse senedine karşılık 800-TL) oranındaki nakit kar payı oranlarının da aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.  
Beher 1.000-TL tutarındaki nominal değerli hisse senedi başına; 154,70 TL istisna kazançlardan 
(tevkifatsız) 677,99 TL ise genel rejime tabi kazançlardan olmak üzere toplam brüt 832,69 TL dağıtılacak 
olup, stopaj sonrası net tutar 758,11 TL dir. 4842 sayılı kanun değişikliği nedeniyle kurum ortaklardan 
stopaj+fon kesintisi yapılmayacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:05/06/2003 
 



TAKASBANK A.Ş. HABERİ:  
GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çim.San. ve Tic. A.Ş.’nin 30/05/2003 tarihinde başlayan % 75,8110 oranında 

temettü dağıtım işleminde, ilgili tutarlar alacaklı üyelerin Bankamız nezdindeki serbest cari hesaplarına 
05/06/2003 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:10/07/2003 
 
HABER:  

GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 10.07.2003 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulunun 08.07.2003 tarih ve 652 sayılı kararıdır. 
Puccinelli-Elmataş Göller Bölgesi Sebze ve Meyve Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan 
10.07.2003 tarihli yazısı incelenmiştir. Puccinelli-Elmataş Göller Bölgesi Sebze ve Meyve Değerlendirme 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin 1.340.000.000.000 TL'sından 1.319.000.000.000 TL bedelsiz, 
1.340.000.000.000 TL'sı bedelli olmak üzere 4.000.000.000.000 TL'sına çıkartılması nedeniyle; 
Şirketimizin %43,61'lik iştirak oranını koruyacak şekilde 584.374.000.000 TL ile katılınmasına sonucun 
Puccinelli-Elmataş Göller Bölgesi Sebze ve Meyve Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 
bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:14/08/2003 
 
HABER:  

GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 14.08.2003 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin 30.06.2003 tarihli Bağımsız Denetim Raporundaki Bilançosunun Pasifinde yer alan 
Özsermaye toplamı 52.889.636 olması gerekirken sehven 53.384.683 olarak yazılmıştır. Ancak 
disketteki bilgiler tam ve doğru olarak gösterilmiştir. İlgili rapor sayfası düzeltilmiş olarak yazımız ekinde 
sunulmuştur.” 
Sözkonusu rapor sayfası ekte yayınlanmaktadır.   

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:14/10/2003 
 
HABER:  



GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 14.10.2003 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulunun 14.10.2003 tarih 659 sayılı kararıdır. 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2003 tarih ve 49/1131 sayılı toplantısında alınan karara istinaden; 
Şirketimiz bağımsız denetim organı; Denge Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan 30 Haziran 
2003, 31 Aralık 2003, 30 Haziran 2004 ve 31 Aralık 2004 dönemlerini kapsayan sözleşmenin; Şirket 
ünvan değişikliği nedeniyle feshedilerek, Şirketimiz denetimden sorumlu komite üyelerinin ön onayından 
geçen ve Denge Serbest Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. ile 31 Aralık 2003, 30 Haziran 2004 ve 
31 Aralık 2004 dönemlerini kapsayan yeni bir sözleşmenin yapılmasına, sözleşmenin bir örneğinin 
SPK'na gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. “ 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/10/2003 
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:  
 

GOLTS Ulusal Pazar'da iþlem görmekte olan Göltaþ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
(GOLTS.E) hisse senedinin sırası, 09.10.2003 tarihli Rekabet Kurulu kararına iliþkin olarak þirketten 
açıklama istenilmesi nedeniyle, Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliði'nin 25/a maddesi uyarınca, 
24.10.2003 tarihli 1. Seans öncesinde geçici olarak iþleme kapatılmıþtır. Hisse senedinin sırası, þirketten 
gelen açıklamanın duyurulmasının ardından 2. Seansta saat 15:15:00’dan itibaren yeniden iþleme 
açılmıþtır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/10/2003 
 
HABER:  



GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 24.10.2003 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“İlgi: 24.10.2003 tarihli, 17206 sayılı yazınıza cevabımızdır. 
Yazınızda bahsi geçen ihtiyati tedbir kararı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, 
No: 39 sayılı özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar tebliği (Tebliğ) hükümlerinin bir 
açıklama yapılmasını amir olmadığı kanaatindeyiz. 
Ancak, İlgi'de belirtilen yazınız üzerine Tebliğ'in 8. (Doğrulama Yükümlülüğü) ve 18. (Kurulun 
Yetkisi) maddeleri kapsamında istemiş olduğunuz açıklama aşağıdadır. 
Rekabet Kurulu'nun 01.07.2003 tarih ve 001643 sayılı kararı ile Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. 
ve Tic. A.Ş., Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş., Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. ve Denizli 
Çimento San. A.Ş. hakkında açılmış bulunan soruşturma kapsamında, Rekabet Kurulu şirketimiz 
aleyhine 09.10.2003 tarihinde aşağıda yazılmış olan ihtiyati tedbir kararını almıştır. Şirketimiz, 
ihtiyati tedbir kararına muhalif kalan dört Rekabet Kurulu üyesinin de muhalefet şerhinde yer alan 
sebepler doğrultusunda ve diğer sair sebepler doğrultusunda ihtiyati tedbir kararının mesnetsiz ve 
hukuka aykırı olduğu kanaatinde olup, kararın kaldırılması için Rekabet Kuruluna 16.10.2003 
tarihinde gerekli başvuruda bulunulmuş, halen cevap beklenmektedir. İhtiyati tedbir kararı Rekabet 
Kurulu tarafından kaldırılmadığı takdirde, şirketimiz kararın kendisi ve kararı talep eden Özgür 
Çimento ve Beton Endüstrisi A.Ş.'ye karşı gerekli kanun yollarına başvuracaktır. İhtiyadi tedbir 
kararı kaldırılana dek şirketimiz karar hükümlerine uymaktadır.  
Rekabet Kurumu'nun Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.'ne hitaben yazdığı 
09.10.2003 tarih ve B.50.0.REK.0.05.00.00/I-597 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
Rekabet Kurulu'nun 09.10.2003 tarih ve 03/66 sayılı toplantısında, şirketinizin, Özgür Çimento ve 
Beton Endüstrisi A.Ş.'ye uyguladığı ve ekonomik gerekçelerden yoksun olduğu anlaşılan klinker 
arzını kısıtlamasının ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğuracağı kanaatine varıldığından, 
Rekabet Kurulu'nun 26.06.2003 tarih ve 03/45/522 M sayılı Kararı ile yürütülmekte olan soruşturma 
sonuçlanıncaya kadar, 4054 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi son fıkrası uyarınca, şirketinizin 
Özgür Çimento ve Beton Endüstrisi A.Ş.'ye, ihlalden önceki duruma uygun ve bu durumu koruyucu 
nitelikte olmak üzere, günlük 300 ton klinkerin 29 ABD Dolar/ton fiyatla satışının sağlanması 
gerektiğine ve Kararın tebellüğ tarihinden itibaren bu yönde uygulama yapılmaması halinde aynı 
Kanun'un 17'nci maddesi uyarınca, 2003/1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre günlük 4.623.805.000 TL 
süreli para cezası uygulanacağına karar verilmiştir. 
Bilgi edinilmesi ve gereği rica olunur.  
 Mustafa PARLAK 
 Başkan” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:05/11/2003 
 
HABER:  



GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Borsa Başkanlığı’nca istenen açıklamaya 
cevaben 05.11.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Eşen II HES barajının imtiyaz hakkı şirketimizde değil, Şirketimizin %59,83 oranında iştiraki olan Göltaş 
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde bulunmaktadır. 
Eşen II HES barajının birinci ünitesinin 09 Ağustos 2002 tarihinde, ikinci ünitesinin ise 31 Ocak 2003 
tarihinde ticari işletmeye alındığı Göltaş Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nden öğrenilmiştir. 
İştirakimiz Göltaş Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin karı Şirketimizin yıllık ve ara mali tablolarının 26 nolu 
bilanço dip notunda açıklanmıştır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:09/12/2003 
 
HABER:  

GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 09.12.2003 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz'in darboğaz giderme ve modernizasyon yatırımlarında kullanılmak üzere, 5 adet mikser, 1 adet 
kırıcı, 1 adet lastik tekerlekli yükleyici, 1 adet hazır beton pompası ve 1 adet çekicinin ithal edilmesi, 5 
adet Mercedes kamyon ile kaya bunkeri, vibro besleyici, grizu elek, şase ve çiftli helozonun satın 
alınması için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nden 04.12.2003 
tarih ve 73677 nolu teşvik belgesi alınmış olup, teşvikin; 
Yatırım Tutarı : 1.927.454.000.000 TL'dır. 
Gümrük Muafiyeti : % 100'dür. 
Yatırım Finansmanı : % 100 Özkaynaktır. 
Bitiş Tarihi : 15.10.2005'dir. 
KDV istisnası vardır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


