
TARİH: 18/04/2000  
 
HABER: 

SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 18.04.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Devam eden toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi. 
Şirketimize ait Mersin Kazanlı’da kurulu soda ve krom fabrikalarımızın TİS’i 31.12.1999 tarihinde sona 
ermiş olup, 01.01.2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni dönem TİS müzakerelerine 13 
Ocak 2000 tarihinde başlanmıştır. 
Bir yandan Petrol İş Sendikasıyla müzakereler sürdürülürken diğer taraftan da yasal prosedür 
işlemektedir. 
Bu bağlamda arabulucu raporu taraflara 7 Nisan 2000 tarihinde tebliğ edilmiştir. Daha önce uzlaşma 
sağlanamadığı takdirde Petrol İş sendikası en geç 25 Nisan 2000 tarihine kadar grev kararı almak ve 
yine uzlaşma sağlanamadığı takdirde 25 Haziran 2000 tarihine kadar yasal zorunluluk nedeniyle grev 
kararını uygulamak zorundadır. 
Tarafların üst yöneticileri önümüzdeki günlerde uygulanacak çalışma takvimini belirlemek üzere en son 
13 Nisan 2000 tarihinde bir araya gelmişler ve Nisan ayı günlerinin dolu olması nedeniyle Mayıs’ın ilk 
haftası içersinde müzakere yapılması konusunda mutabık kalmışlardır. 
Toplantının kesin tarihi Nisan ayının son haftasında belirlenecektir. 
Yine bu görüşmede her iki taraf da müzakerelerin masa başında uzlaşma ile sonuçlanacağına ilişkin 
inanç ve temennilerini dile getirerek işçilerin beklentilerinin de bu yönde olduğunu vurgulamışlardır. 
TİS müzakerelerinin Mayıs ayı içerisinde sonuçlanacağı tahmin edilmektedir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 21/04/2000  
 
HABER: 

SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 21.04.2000 tarihli yazısında, 1999 yılı karından 1.516.800 milyon TL (%8 
oranında, 1.000 TL nominal değerli beher hisseye 80 TL ve brüt=net) nakit kar payının 01.04.2000 
tarihinden itibaren dağıtıldığı bildirilmiştir. Sözkonusu kar payları İMKB tarafından hesaplanan 
değerleme oranlarında kullanılmak üzere talep edilmiş olup, halka arz öncesi sermayeyi temsil eden 
hisse senetlerine dağıtılmıştır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 21/04/2000  
HABER: 

SODAS Soda Sanayii A.Ş. 'den 21.04.2000 tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır. 
 

" Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetimden Net Dönem Karı Amortisman Gid. ile İtfa ve
  Geçti/Geçmedi (Milyon TL) Tükenme Payları (Milyon TL) 
 
01.01.1999-31.03.1999 Geçmedi 6.272 1.199.784 
01.01.1999-30.06.1999  Geçmedi 1.309.950 2.488.169 
01.01.1999-30.09.1999 Geçmedi 2.580.891 4.070.726 “
 
Sözkonusu bilgiler İMKB tarafından hesaplanan değerleme oranlarında kullanılmak üzere talep 
edilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 24/04/2000  
 
HABER: 

SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 24.04.2000 tarihinde gelen 21.04.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Toplu iş sözleşmesi yasal süreci gereği Petrol İş Sendikası’nın gev kararı alması ve işyerlerinde ilan 
etmesi. 
Şirketimize ait Mersin'de kurulu bulunan Soda ve Krom Fabrikalarında işletme toplu iş sözleşmesi 
yapma yetkisi alan Petrol İş Sendikası ile 13.01.2000 tarihinden başlatılan müzakerelerde uzlaşma 
sağlanamadığından arabulucu raporu 07.04.2000 tarihinde taraflara tebliğ edilmiştir. 
Yasal prosedür gereğince Petrol İş Sendikası tarafından alınan grev kararı 21.04.2000 Cuma günü saat 
16:30'da işyerlerinde ilan edilmiştir. 
Grev uygulama tarihi sendika tarafından daha sonra belirlenecektir. Öte yandan sendika ile temaslar 
devam etmekte olup Petrol İş Sendikası ile 03.05.2000 Perşembe günü müzakerelere devam edilmesi 
hususunda mutabakat sağlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  



 
 
 
TARİH: 01/05/2000 
 
HABER: 
SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 01.05.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz denetim kurulu üyesi Şahin Okan 28.04.2000 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup, 
yerine 1 Mayıs 2000 tarihinde Serpil Kılıboz seçilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 

TARİH: 01/05/2000 
 
HABER: 
SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 01.05.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Petrol-İş Sendikası tarafından 10 Mayıs 2000 günü grev uygulamasının başlatılacağının şirketimize 
tebliğ edilmesi. 
Petrol-İş Sendikası tarafından alınan ve şirketimize 21 Nisan 2000 Cuma günü işyerlerimizde ilan edilen 
grev kararının bu defa 10 Mayıs 2000 günü uygulamaya konulacağı ilgili sendika tarafından bugün 
Şirketimize tebliğ edilmiştir. 
Sendika ile varılan mutabakat gereği 3 Mayıs 2000 Çarşamba günü TİS görüşmelerine devam 
edilecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH: 10/05/2000  
 
HABER: 

SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 10.05.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Petrol İş Sendikası tarafından 10 Mayıs 2000 günü uygulanacağı tebliğ edilen grev uygulamasının 
henüz başlamadığı hakkında. 
Petrol İş Sendikası tarafından 10 Mayıs 2000 tarihinde başlayacağı tebliğ edilen grev uygulaması 
görüşmeleri Mersin'de Soda Sanayii A.Ş.'nde sürdürülmektedir. Bu nedenle grev uygulamaya 
konulmamıştır. Görüşmeler ile ilgili olumlu veya olumsuz gelişmeler Borsanıza anında bildirilecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH: 10/05/2000  
 
HABER: 

SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 10.05.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri hakkında. 
Petrol İş Sendikası ile Şirketimiz arasında yürütülmekte olan 01.01.2000-31.12.2001 tarihleri arasında 
geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi uzlaşma ile sonuçlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:16/05/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 16.05.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: . İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesindeki Şubemize sermaye tahsisi hakkında. 
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 28 Nisan 2000 tarih, 26791 sayılı yazısı gereği, faaliyet 
ruhsatının işlerlik kazanabilmesi için, yönetim kurulumuz 16 Mayıs 2000 tarih ve 33 nolu kararı ile Soda 
Sanayii A.Ş. İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Şubemize $ 25.000 karşılığı 15.500.000.000.-TL 
sermaye tahsisine karar verdi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TARİH:16/06/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 16.06.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesindeki Şubemizin Adres ve Şube Sorumlusu hk. 
Soda Sanayii A.Ş. İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesi: 
Şube Sorumlusu : Tevfik Şekercioğlu 
Telefon : 0232 842 67 61 
Faks : 0232 842 67 62 
Adresi : Ladin Sok. No: 5/3 “ 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:16/06/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayii A.Ş. ortaklarından İrfan Özel sahibi olduğu 66.000.000,-TL nominal değerli hisse 
senetlerini İMKB’nda satmak istediğini bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:16/08/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 16.08.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuzca 16.08.2000 tarihinde Çin Shanghai kentinde Şişecam Shanghai Office ünvanı ile 
temsilcilik kurulması ve temsilcilik yetkilisi olarak Bilge Bıçakçıoğlu'nun atanması kararı alınmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:11/09/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayii A.Ş. ortaklarından Kamil Ertem, sahip olduğu 7.000.000,-TL nominal değerli hisse 
senetlerini 6 ay içinde Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:15/09/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 15.09.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuz 14.09.2000 tarihinde toplanarak pazarlama ve satış faaliyetlerimiz ile merkezi 
yönetim faaliyetlerimizi yeniden değerlendirmiştir. 
1) Bu değerlendirme sonucunda satışlarımız üzerinedn % 4 komisyon ödeyerek Camsar Sanayi Ara 
Malları Pazarlama A.Ş. üzerinden gerçekleştirilen yurtiçi satışlarımızın 01.10.2000 tarihinden itibaren 
pazarlama şirketimizi devreden çıkararak doğrudan şirketimiz tarafından yapılmasına, 
2) Bu amaçla Şirketimiz adına Camsar Sanayi Ara Malları Pazarlama A.Ş.'nde pazarlama satış ve 
lojistik hizmetlerini yürütmekte olan 45 kişilik kadronun şirketimize nakledilmesine, 
3) Ayrıca hizmet bedeli ödenmek suretiyle Camsar Sanayi Ara Malları Pazarlama A.Ş.'nde adımıza 
yürütülen planlama, finans kaynakları yönetimi, enformasyon teknolojisi, insan kaynakları yönetimi, 
satış muhasebesi, müşteri teknik hizmetleri ve geliştirme hizmetlerinin de faaliyetlerin bütünlüğünü 
sağlamak amacı ile Şirketimiz bünyesine alınmasına ve bu faaliyetleri yürüten 63 kişilik kadronun da 
01.10.2000 tarihi itibariyle Şirketimize nakledilmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:15/09/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayi A.Ş. ortaklarından Mustafa Öztürk sahibi olduğu 2.792.000.000,-TL nominal değerli hisse 



senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. 
 •   •  •   •  •   •  

 
 
 
 
TARİH:28/09/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayii A.Ş. ile ilgili olarak Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen yazıda; 
müşterilerinden Ali Tüfekçi'nin sahip olduğu 16.000.000,-TL nominal değerli hisse senetlerini satmak 
istediğini bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:05/10/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 05.10.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: İstifa eden Yönetim Kurulu üyesinin yerine yeni Yönetim Kurulu üyesinin seçimi. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Budda 02.10.2000 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup, 
yerine 05.10.2000 tarihinde H. Sabit Özferendeci seçilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:09/10/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayii A.Ş. ortaklarından İbrahim Etem Tümkaya sahibi olduğu 203.000.000,-TL nominal 
değerli hisse senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:16/10/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayii A.Ş. ortaklarından A. Kayahan Bayraktaroğlu sahibi olduğu 18.000.000,-TL nominal 
değerli hisse senetlerini Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:23/10/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayii A.Ş. ortaklarından Cemal Bükrüoğlu, sahip olduğu 32.242.000 TL nominal değerli hisse 
senetlerini satmak istediğini bildirmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/10/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 26.10.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuz 26 Ekim 2000 tarihinde toplanarak, pazarda oluşan talebi hızla değerlendirmek 
amacıyla yıllık üretim kapasitesi 80.000 ton olan Rafine Sodyum Bikarbonat Ünitesinin üretim 
kapasitesinin 20.000 ton/yıl artırılarak 100.000 ton/yıla çıkartılması için tevsii yatırımı kararı almıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
 
 
TARİH:13/11/2000 
 
HABER:  



SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 12.122.153.643.194 TL emisyon priminden, 
89.163.306.207 TL gayrimenkul satış karından, 276.541.251.250 TL iştirakler yeniden değerleme değer 
artış fonundan,  6.316.141.799.349 TL amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait yeniden değerleme 
değer artış fonundan karşılanmak üzere toplam 18.804 milyar TL (%89,26) bedelsiz artırılarak 21.067 
milyar TL’den 39.871 milyar TL’ye yükseltilmesi hususunun Şirket Yönetim Kurulu’nda imzaya açıldığı 
bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
TARİH:16/11/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 16.11.2000 tarihli yazısında, 13.11.2000 tarihinde bildirilmiş olan ödenmiş 
sermayenin 18.804 milyar TL (%89,26) bedelsiz artırılarak 21.067 milyar TL’den 39.871 milyar TL’ye 
yükseltilmesine ilişkin Yönetim Kurulu’na açılan imzaların aynı gün tamamlandığı ve konuya ilişkin 
olarak ana sözleşmenin 6. maddesinin tadiline karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu 
maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:15/12/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 15.12.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Soda Fabrikası Enerji Müdürlüğü'ne Mehmet Gürbüz, kromsan fabrikası üretim planlama ve 
malzeme müdürlüğüne Yalçın Orhan 1. derece imza yetkisi ile 01 Ocak 2001 tarihinden itibaren 
atanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:21/12/2000 
 
HABER:  

SODAS Soda Sanayii A.Ş.’nin 21.12.2000 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, ödenmiş sermayenin 18.804 
milyar TL (%89,26) bedelsiz artırılarak 21.067 milyar TL’den 39.871 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin 
olarak ana sözleşmenin 6. maddesinin tadili, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yapılan 
atamaların onaylanması ve DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız 
denetim yapmak üzere 2 yıllığına görevlendirilmesi konularının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı’nın 11.01.2001 Perşembe günü saat 11:00 Mersin vilayeti Soda Sanayii A.Ş. Kazanlı Bucağı 
yanı adresindeki Genel Müdürlük Binası’nda yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin 
sözkonusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:11/01/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 11.01.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, ödenmiş 
sermayenin 18.804 milyar TL (%89,26) bedelsiz artırılarak 21.067 milyar TL’den 39.871 milyar TL’ye 
yükseltilmesine ilişkin olarak ana sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesine, yönetim ve denetim 
kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların onaylanmasına ve DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli 
Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetim yapmak üzere 2 yıllığına görevlendirilmesine karar verildiği 
bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:23/01/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş. ortaklarından Suna Orel sahip olduğu 31.873.000,-TL nominal değerli hisse 
senetlerini satmak istediğini bildirmiştir. 



 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/01/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 26.01.2001 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, kayıtlı sermaye 
sistemine geçilerek, kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL olarak belirlenmesine ve buna ilişkin ana 
sözleşmenin 6. ve 13. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin 
sözkonusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
TARİH:26/01/2001 
 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş. ortaklarından Ramazan Necmi Zırh, sahip olduğu 1.295.000.000,-TL nominal değerli 
hisse senetlerini Borsa’da satmak istediğini bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/01/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 26.01.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuz 26.01.2001 tarihinde Mehmet Nur Atukalp’e Sişecam Bulgaria Ltd.’nin faaliyetlerinin 
yürütümü ile ilgili her türlü karar almaya ve Şirketimizi temsil etmeye, Şirketin Genel Kurulu’nda Soda 
Sanayii A.Ş.’ni temsil etmeye yetki verilmesine karar vermiştir. 
Yönetim Kurulumuz 26.01.2001 tarihinde Muhasebe Şefi Ayşe Arzu Beler’e 1. Derece imza yetkisi 
verilmesine, Yunus Yanık’ın ise 1. Derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar vermiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:01/02/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayi A.Ş. ortaklarından Oktay Arman sahibi olduğu 197.000.000,-TL nominal değerli hisse 
senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:09/02/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 18.804 milyar TL bedelsiz artırılarak 21.067 milyar 
TL’den 39.871 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 1 nolu yeni pay alma kuponu 
karşılığında 19.02.2001-19.03.2001 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra sadece 
Cam İş Menkul Değerler A.Ş.’de dağıtılacağı ve artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin 
üzerlerinde 2000 yılı kar payı kuponu bulunmadığı bildirilmiş olup, sözkonusu hisse senetleri 
19.02.2001 tarihinden itibaren “Yeni” olarak ayrı bir sırada işlem görecektir.  
Başvuru Yerleri: 
T. İş Bankası A.Ş.’nin Bostancı/İstanbul, Yenicami/İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin şubeleri  
Cam İş Menkul Değerler A.Ş., Camhan Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, İstanbul 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
TARİH:13/02/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş. ortaklarından Oktay Arman, sahip olduğu 197.000.000,-TL nominal değerli hisse 
senetlerini satmak istediğini bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  



 
TARİH:15/02/2000 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 15.02.2001 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2000 yılı karından 
4.213.400 milyon TL (brüt=net, %20 oranında ve 1.000 TL nominal değerli beher hisse senedine 200 
TL) nakit kar payı dağıtılmasının Genel Kurl’a teklif edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:01/03/2001 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 01.03.2001 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, kayıtlı sermaye 
sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL olarak belirlenmesi ile sermaye piyasası 
mevzuatına uyum amacıyla ana sözleşmenin 2, 3, 6, 8, 13 ve 23. maddelerinin tadil edilmesinin Genel 
Kurul’un onayına sunulmasına karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin 
eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:09/03/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 09.03.2001  tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Şirketimiz ile ilgili basında yer alan haberler hakkında. 
08.03.2001 tarihinde Türkiye’de yayınlanan bazı gazetelerde yer alan Kromsan ve Soda 
Fabrikalarımızın denize zehir saçtığı haberi ile ilgili olarak; Şirketimiz atık havuzlarının set onarımı 
esnasında çok az miktarda sızıntı olmuş ve alınan önlemler sonucu hemen giderilmiştir. Sızıntının 
önlendiği ve gerektiği önlemlerin alındığı 07.03.2001 tarihinde İçel Valiliği emriyle gelen asayiş ekipleri 
tarafından tutanakla belgelenmiştir. Şirketimiz 1995 yılından bu yana İSO-TSE 9000 kalite sistem 
belgesine sahip olup, İSO 14000 ile ilgili herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır. Şirketimiz çevre 
konusunda gerekli duyarlılığı göstermekte olup, son iki yılda 3.6 trilyon TL’lık yatırım yaparak, çevre 
korumanın yanında verimliliği de arttırarak ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlamıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/03/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 26.03.2001  tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
İstanbul'da Soda Sanayii A.Ş. yönetim ve satış merkezi adı altında faaliyet gösteren birimimiz 
02.04.2001 tarihinden itibaren faaliyetlerini yeni adresinde yürütmeye devam edecektir. Şirket 
merkezimizin Mersin'deki mevcut yazışma adresinde herhangi bir değişiklik olmayıp, değişen adres, 
telefon ve faks numaralarımız aşağıdadır. 
Adres: İş Kuleleri Kule 3, 4. Levent, 80620, İstanbul 
Santral: 0212 350 50 50 
Faks: 0212 350 45 93  “    

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:09/04/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanı sıra ana sözleşmenin kayıtlı sermaye 
sistemine geçilerek kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL olarak belirlenmesine ilişkin 6. maddesi ile 
2, 3, 8, 13 ve 23. maddelerinin tadil edilmesi konularının da görüşüleceği 2000 yılı Olağan Genel Kurul 
toplantısının 27.04.2001 Cuma günü saat 11:00’de İş Kuleleri, Kule 3, 4. Levent, İstanbul adresinde 
yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte 
yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:19/04/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 19.04.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuz 19.04.2001 tarihinde Soda Sanayii A.Ş. insan kaynakları müdür yardımcılığına 
terfian atanan Ergün Seven'e birinci derece imza yetkisi verilmesini kararlaştırmıştır.” 



 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:27/04/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 27.04.2001 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2000 yılı 
karından 4.213.400 milyon TL (%20 oranında, 1.000 TL nominal değerli beher hisse senedine 200 TL 
ve brüt=net) nakit kar payının 31.05.2001 tarihinden itibaren dağıtılmasına, kayıtlı sermaye sistemine 
geçilerek kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL olarak belirlenmesine ilişkin ana sözleşmenin 6. 
maddesi ile 2, 3, 8, 13 ve 23. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. 2000 yılı kar 
payları 31.05.2001 tarihinden itibaren dağıtılacağından, 31.05.2001 tarihinden itibaren şirketin “Yeni” 
hisse senetlerinin sırası kapatılacak ve “Eski” ve “Yeni” hisse senetleri aynı sırada işlem görecektir. Ana 
sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve Genel Kurul’da kabul edilen yeni şekilleri ekte 
yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
TARİH:30/04/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 30.04.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Şirketimiz ile ilgili yazılı ve görsel basında yeralan haberler hakkında. 
27 Nisan 2001 tarihinde meydana gelen ve 27-28-29 Nisan 2001 tarihinde bazı yazılı ve görsel basında 
yeralan, Mersin Kazanlı Beldesi Sahilinde ölü bulunan Yeşil Deniz Kaplumbağalarının (Cheolonia 
Mydas) ölümüne; Kazanlı Beldesi Belediye Başkanı tarafından Şirketimiz atıklarının neden olduğu ileri 
sürülmüştür. 
Uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren fabrikalarımız bugüne kadar böyle bir olaya neden olmadığı 
gibi Şirketimiz sahillerinde kaplumbağaların üremesi için gereken önlemler alınıp yumurtlama alanı 
koruma altında bulunmaktadır. 
Deniz kaplumbağalarının kıyıya çıkarak yumurtlama dönemi yaklaşmakta olduğu için denizde çok 
miktarda görülmektedirler. Milliyet Gazetesi’nde biyolog Zübeyir Güvel Kazanlı Beldesi sahili doğu 
bölgesinde görülen deniz kaplumbağalarının büyük ihtimalle balık ağlarına takılarak öldüğünü 
belirtmiştir. 
Şirketimiz çevre konusunda gerekli bilince sahip olup, yıllardır yaptığı çevreyi korumaya dönük 
yatırımlar ve aldığı önlemlerle azami titizliği göstermektedir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 18/05/2001  
 
HABER: 

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 2000 yılı nakit kar paylarının 2000 yılı kar payı kuponu karşılığında 31.05.2001 
tarihinden itibaren aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı bildirilmiştir.  
Başvuru Yerleri:  
- 31.05.2001-30.06.2001 tarihleri arasında T. İş Bankası A.Ş.’nin İstanbul’da Yenicami, Bostancı, 

Ankara’da Yenişehir, İzmir’de İzmir, Mersin’de Merkez şubeleri ile diğer illerde il merkezi 
konumundaki şubeleri  

- 31.05.2001 tarihinden itibaren 210 gün süre ile Camiş Menkul Değerler A.Ş., İş Kuleleri, Kule 2, 4. 
Levent, İstanbul adresinde  

- 31.05.2001 tarihinden itibaren süresiz olarak Soda Sanayii A.Ş., Kazanlı Mevkii, Mersin adresindeki 
Soda Fabrikası Veznesinde  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:12/06/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş. ortaklarından Alaattin Kıroğlu sahibi olduğu 145.000.000 TL nominal değerli hisse 
senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir.    

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:21/06/2001 
 



HABER:  
SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 21.06.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
21.06.2001 tarihinde bazı yazılı ve görsel basında yeralan haberlerde, Mersin Kazanlı Beldesi sahilinde 
bugüne kadar ölü bulunan 29 adet yeşil deniz kaplumbağalarının ölümlerine, BM Gözlemcisi Monica 
Avereggi'nin böyle bir ifadesi bulunmamasına rağmen, yanlı olarak şirketimiz atıklarının neden olduğu 
ileri sürülmüştür. 
Bu konuda Mersin Valiliği Başkanlığı'nda kurululan Tübitak, üniversiteler, İl Çevre Müdürlüğü gibi resmi 
ve yarı resmi kuruluşların yer aldığı heyetin çalışmalarının bilimsel sonuçları henüz açıklanmamıştır. 
Şirketimiz çevre için bugüne kadar 15.7 milyon $'lık yatırım yaparak atıklarını çevreye zararsız inört atık 
niteliğine getirmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
TARİH:25/06/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 25.06.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Kurulunuzun 22.06.2001 tarih OFD/1608/7054 sayılı yazısına istinaden bazı yazılı basın 
organlarında çıkan haberler hakkında bilgi. 
Şirketimizin deniz kaplumbağalarının ölümüne neden olduğuna dair yazılı ve görsel basında çıkan 
haberlerle ilgili olarak 30 Nisan 2001 ve 21 Haziran 2001 tarihinde Kurulunuza bilgi verilmiştir. İçel 
Valiliği’ne kaplumbağaların ölümlerinin araştırılması ve bu konudaki masrafların Şirketimizce 
karşılanacağına dair başvuruda bulunulmuştur. Ayrıca kaplumbağaların ölümüne Şirketimiz atıklarının 
neden olduğuna dair Prof.Dr. Salih Cengiz’în vermiş olduğu mütalaa T.C. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp 
Enstitüsü Müdürlüğü’nce sehiplenilmemektedir. 
İdari para cezası; İdari para cezasına neden olan sızıntı hakkında 09.03.2001 tarihinde kurulunuza bilgi 
verilmiş olup akabinde 26.03.2001 tarihinde 23.312.350.000,-TL ödenmiş ve haksız bulunan bu ceza 
için Bölge İdari Mahkemesine dava açılmıştır. 
Çevre Bakanlığı elemanlarınca düzenlenen tutanak; tesisin bakım nedeniyle çalışmadığı, ancak 
tutanakta belirtildiği gibi bir saat sonra devreye alınacağı tespit edilmiştir. Tutanak ve alınan 
numunelerin analiz raporlarına göre T.C. İçel Valiliği İl Çevre Müdürlüğü’nün önerileri doğrultusunda 
gerekli çalışmalar titizlikle yapılarak atık arıtma tesisinin çalıştırılması konusunda gerekli hassasiyet 
gösterilmektedir. 
Açılan dava; Kazanlı Belediyesi Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmamış Asliye Hukuk 
Mahkemesi’ne çevre kirliliğinin durdurulması konusunda 11.06.2001 tarihinde dava açmış olup, ilk 
duruşma 19.07.2001 tarihinde yapılacaktır. Dava ile ilgili usule ve esasa ilişkin itirazda bulunulmuştur.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:26/06/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş. ’nin 26.06.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizle ilgili bazı yazılı ve görsel basın organlarında yer alan Cumhuriyet Savcılığı’na suç 
duyurusunda bulunulduğuna dair haberlerin doğruluğunu tespit edebilmek için Mersin Cumhuriyet 
Savcılığı’na Şirketimizle ilgili herhangi bir şikayetin olup olmadığının tarafımıza bildirilmesi konusunda 
müracaat edilmiş olup, cevap alındığında tarafınıza bilgi verilecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:27/06/2001 
 
HABER:  



SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 27.06.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Şirketimiz ile ilgili bazı yazılı ve görsel basında yer alan haberler hakkında. 
Bazı yazılı ve görsel basında yer alan Şirketimiz ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulduğuna dair haberlerin doğruluğunu tespit edebilmek için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına 
yapılan müracaatımız sonucunda 2001 yılı içinde herhangi bir şikayetin olmadığı öğrenilmiş olup 
savcılığın bu konudaki yazısı ektedir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:29/06/2001 

HABER: 
SODA 

Soda Sanayii A.Ş.’nin 29.06.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Şirketimiz aleyhine açılan çevre kirliliğinin durdurulması davası hakkında. 
11.06.2001 tarihinde Şirketimiz aleyhine Kazanlı Belediyesince dava açıldığı çeşitli yayın 
kuruluşlarından öğrenilmiştir. Davayla ilgili herhangi bir tebligat alınamamasına rağmen avukatlar 
yaptıkları araştırma sonucunda açılan davayı öğrenmiş olup, bu konuda Şirketimizi 
bilgilendirmemişlerdir. Şirket avukatları yaptıkları çalışma sonucunda 19.06.2001 tarihinde usulü ve 
21.06.2001 tarihinde esasa ilişkin itirazda bulunmuşlardır. Kazanlı Belediyesince açılan davanın 
tebilgatı 26.06.2001 tarihinde alınmış olmasına ramen Kurulunuza 25.06.2001 tarihinde bilgi 
verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:29/06/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 29.06.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 29.06.2001 tarihli piyasalarda bugün bülteninde yer alan 
hisse alımı hakkında. 
Soda Sanayii A.Ş.’nin ortağı olduğu Avusturya’da yerleşik Solvay Şişecam Holding A.G. bugün 
tarihli yönetim kurulu toplantısında ortak olduğu Solvay Sodi şirketinin sermayesinin % 4.2’sini 
oluşturan 268.213 hissesini beher hisse 13 Leva (5.7 $) fiyatla satın alma kararı almıştır. Hisse 
alımları ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:19/07/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 19.07.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Şirketimiz aleyhine açılan çevre kirliliğinin durdurulması davası hakkında. 
Kazanlı Belediyesinin Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu davanın ilk duruşması 19.07.2001 
tarihinde yapılmış olup, Mahkemece 11.06.2001 tarihli dava dilekçesindeki talebin Kromsan Fabrikasının 
kapatılması isteği niteliğinde bulunduğu nazara alınarak davanın reddine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/07/2001 
 
HABER:  

SODA Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2001 tarih ve OFD/1888-8312 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Soda Sanayii A.Ş. (Şirket) hakkında Kurulumuzun 19.07.2001 tarih ve 33/942 sayılı toplantısında 
alınan karara ilişkin olarak Şirkete gönderilen yazı aşağıya çıkarılmıştır. 
Şirketiniz hakkında, üretim tesislerinizden Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası'nın atıklarıyla koruma 
altındaki deniz kaplumbağalarının ölümüne sebep olduğu ve bu hususun dava konusu edildiği iddiaları 
hakkında yazılı ve görsel basında yer alan haberlere ilişkin bilgi, belge ve yazışmaların incelenmesi 
neticesinde, sözkonusu davanın 11.06.2001 tarihinde açıldığı ancak Şirketiniz tarafından konu hakkında 
ilk olarak 25.06.2001 tarihinde özel durum açıklamasında bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu durumun 
kamuoyuna açıklamasındaki gecikme Kurulumuzun Seri: VIII, No: 20 Özel Durumların Kamuya 
Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 3'üncü, 5'inci ve 8'inci maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. 
Sözkonusu hususu 19.07.2001 tarih ve 33/942 sayılı toplantısında görüşen Kurulumuz, Şirketinizin bu 
defaya mahsus olmak kaydıyla sermaye piyasası mevzuatına uyum konusunda uyarılmasına karar 
vermiştir. 
Bilgi edinilmesini ve sermaye piyasası mevzuatına uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin 



gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim  
 H. Sinan ALP 
 Kurul Başkan Yardımcısı ” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:13/08/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 13.08.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Şirketimiz ile ilgili 11-12.08.2001 tarihlerinde bazı yazılı ve görsel basın organlarında yer alan 
heberler hakkında. 
Ağustos 2001 ayı başından itibaren yıllık planlı bakım duruşunda bulunan Kromsan Krom Bileşikleri 
fabrikamıza 10.08.2001 Cuma günü saat 20:07'de üzeri geçirimsiz malzeme ile kaplama yapılmak 
üzere hazırlanan sodyum sülfür katı atık yığınına ait şevlerin düzenlenmesi sırasında bir heyelan 
meydana gelmiştir. 
Kaza sonucu kayan malzemeler fabrikanın katı atık sahasında belirli bir alana yayılmış olup, İl Çevre 
Müdürlüğü anında bilgilendirilmiş ve hemen müdahalede bulunularak çevreye yayılan katı atıkların DSİ 
Drenaj Kanalına karışmaması için gerekli her türlü önlem alınmıştır. Çalışmalar İl Çevre Müdürlüğü 
elemanları denetiminde sürdürülmüştür. 
Kaza sonucunda yapılan çalışmalar ve alınan etkin önlemlerle çevreye zarar verebilecek hiçbir olumsuz 
etki meydana gelmemiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:06/09/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 06.09.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Kazanlı Belediyesi’nin kamulaştırma kararı ve Şirketimiz tarafından yapılan red ihtarnamesi 
hakkında. 
Şirketimizin 385-388-2198-2667-2434 no’lu parsellerine ait toplam 576.543 m²’lik arsanın 14.676 
m²’lik kısmına yönelik Kazanlı Belediyesi encümeninin aldığı kamulaştırma kararına 06.09.2001 
tarihinde Mersin 5. Noteri kanalıyla red ihtarnamesi çekilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:13/09/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 13.09.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Solvay Şişecam Holding AG'nin hisse satınalma teklifi hakkında. 
Avusturya'da bulunan ve sermayesinin % 19.13'üne sahip olduğumuz iştirakimiz Solvay Şişecam 
Holding AG, Bulgaristan'daki iştiraki Solvay Sodi'nin, piyasadaki azınlık hissedarlarının elinde bulunan 
sermayesinin % 9'una tekabül eden 534.938 adet hissesini satın almak amacıyla ihale teklifi yapmıştır. 
Beher hisse 13 Bulgar Levasıdır. 
Teklif Bulgaristan'daki ilgili komisyon tarafından kabul edildiğinde geçerlilik kazanacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:16/10/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 16.10.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuz 16.10.2001 tarihli toplantısında mevcut 100 trilyon liralık kayıtlı sermaye tavanı 
içerisinde 39.871 milyar TL olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 48.867 milyar liraya yükseltilmesine 
ve artırılan (%22,6) 8.996 milyar TL’nin şirketimiz fonlarından karşılanmasına karar verilmiştir.”  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:17/10/2001 
 
HABER:  



SODA Soda Sanayii A.Ş.’in 17.10.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Öz: 16.10.2001 tarih, III-A 541-1138 sayılı sermaye artışı ile ilgili yazımız (16.10.2001 tarihli Günlük 
Bülten’de yayınlanmıştır) ekidir. 
Şirketimizin 39.871.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 8.996.000.000.000 TL arttırılarak, 
48.867.000.000.000 TL’sına çıkartılmasında; arttırılan kısmın 7.629.600.000 TL’si iştiraklerden gelen 
yeniden değerleme değer artış fonundan ve 8.988.370.400.000 TL’sı ise şirketimiz bünyesinde oluşan 
amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait yeniden değerleme değer artış fonundan oluşmuştur.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:15/11/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 15.11.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.10.2001 tarihinde almış olduğu, sermayenin 39.871 milyar TL’dan  
tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 8.996 milyar TL (%22,562) artırılarak, 48.867 milyar 
TL’ye yükseltilmesine ilişkin karar Sermaye Piyasası Kurulunun 15.11.2001 tarih ve 2579 sayılı yazısı 
ile onaylanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:21/11/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 8.996 milyar TL (22,562) bedelsiz artırılarak 39.871 
milyar TL’den 48.867 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 2 nolu yeni pay alma kuponu 
karşılığında aşağıdaki adres ve tarihlerde dağıtılacağı bildirilmiştir.  
Başvuru Yerleri:  
- T. İş Bankası A.Ş.’nin Merkez/İstanbul, Yenicami/İstanbul, R. Kadıköy/İstanbul, Ankara, İzmir, 

Bursa ve Mersin şubeleri ile diğer illerde il merkezi konumundaki şubeler (28.11.2001 tarihinden 
itibaren 1 ay süreyle)  

- Camiş Menkul Değerler A.Ş., İş Kuleleri, Kule 2, 4. Levent, İstanbul (28.11.2001 tarihinden itibaren 
210 gün süreyle)  

- Soda Sanayii A.Ş., Kazanlı Mevkii, Mersin (28.12.2001 tarihinden itibaren süresiz)  
- Soda Sanayii A.Ş., Yönetim ve Satış Merkezi, İş Kuleleri, Kule 3, 4. Levent, İstanbul (28.12.2001 

tarihinden itibaren süresiz)  
 •   •  •   •  •   •  

 
 
ARİH:28/11/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 28.11.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Konu: Sülfür ünitesinin kapatılması hakkında. 
Şirketimiz yönetim kurulu 28 Kasım 2001 günü Tevfik Ateş Kut başkanlığında toplanarak Kromsan 
fabrikası sülfür ünitesinin ekonomik ömrünü tamamlaması ve ekonomik değer üretememesi nedeniyle 
en geç 2001 yılı sonuna kadar faaliyetinin sona erdirilmesine karar verdi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:29/11/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.'nin 28.11.2001 tarihli özel durum açıklamasına ek olarak gönderdiği 29.11.2001 
tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Sülfür ünitesinin kapatılması hakkında 28.11.2001 tarih MİM-IIIA/615/1304 sayılı yazımıza ilave 
açıklama. 
Sülfür ünitesinin 2001 yılı sonuna kadar faaliyetinin sona erdirilmesiyle, 
Sülfür ünitesinde çalışan bir kısım kadromuz azalacaktır. Ünitemizin kapanmasıyla burada çalışanların 
diğer ünitelerde istihdam edilebilmesi için çaba harcanacaktır. 
Sülfür satışlarımızın toplam ciromuz içindeki payı % 2 olup, ekonomik ömrünü tamamlayan ünitemizin 
faaliyetinin sona erdirilmesiyle oluşacak ciro kaybı ithal sülfür ticareti yapılarak doldurulacak ve 
pazarımız korunacaktır. 
Sülfür ünitesinin net defter değeri 1.035 milyar TL'dır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 



TARİH:29/11/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 29.11.2001 tarihli ek açıklama yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Sülfür ünitesinin kapatılması ile meydana gelecek etki hakkında açıklama. 
Şirketimizin toplam kadrosu sülfür ünitesinde çalışan 22 kişi kadar azalacaktır. Ünitemizin 
kapanmasıyla burada çalışanların diğer ünitelerde emekli olanların yerine istihdam edilebilmesi için 
çaba harcanacaktır. 
Sülfür satışlarımızın toplam ciromuz içindeki payı % 2 olup, ekonomik ömrünü tamamlayan ünitemizin 
faaliyetinin sona erdirilmesiyle oluşacak ciro kaybının ithal sülfür ticareti yapılarak giderilmesini ve 
böylece faaliyet karlılığı yaratmayan ünitemizin karlı duruma geçmesini düşünmekteyiz. Ayrıca 
pazarımız korunacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:03/12/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 03.12.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Temsil ve Yetkiler hakkında. 
Şirketimiz yönetim kurulunun 03.12.2001 tarih, 35 nolu kararı ile Soda Sanayii A.Ş. Sağlık Emniyet 
Çevre Müdürlüğü’ne Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Araştırma ve Mühendislik Müdürlüğü 
Araştırma Mühendisi Mustafa Faruk Sander’in 1. derece imza yetkisi ile 1 Aralık 2001 tarihinden itibaren 
terfian atanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:07/12/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 07.12.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Şirketimiz aleyhine açılan çevre kirliliğinin durdurulması davası hakkında. 
Kazanlı Belediyesinin Mersin 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu davanın ilk duruşması 
19.07.2001 tarihinde yapılmış olup, Mahkemece 11.06.2001 tarihli dava dilekçesindeki talebin Kromsan 
Fabrikasının kapatılması isteği niteliğinde bulunduğu nazara alınarak davanın reddine karar verilmişti. 
Ancak Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 05.11.2001 tarih 2001/11227E-11669K sayılı kararı ile Mersin 4. 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/636-698 sayılı kararı usul yönünden yerel mahkemenin davaya 
bakmaya görevli olduğu gerekçesiyle bozulmuş olup, bu karar 06.12.2001 tarihinde tarafımıza tebliğ 
edilmiştir. Şirketimiz tarafından tashihi karar yoluna gidilecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:20/12/2001 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’in 20.12.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: 30.06.2001 ve 30.09.2001 tarihli kamuya açıklanan bilanço dipnotlarımızın, SPK’dan gelen yazı 
üzerine değiştirilmesi.  
Sermaye Piyasası Kurulunun 04.12.2001 tarih ve 13132 sayılı yazısı ile 30.06.2001 ve 30.09.2001 
tarihli bilanço dipnotlarımızın 10. Maddesi “İşletmenin ortaklar, istirakler ve bağlı ortaklarla olan alacak 
borç ilişkisi” SPK Seri XI No:1 tebliğinin tam açıklama kavramı gereğince yeniden düzenlenmiştir.  
Daha önce gönderilen bilgilerde borçlar ve alacaklar mahsup edilerek, sadeleştirilmiştir. 
Yeniden düzenlenen 10 numaralı bilanço dipnotunun yer aldığı 30.06.2001 ve 30.09.2001 tarihli bilanço 
dipnotlarına ait çıktılar ektedir.”  
Sermaye Piyasası Kurulu’nun şirkete muhatap yazısı ile 30.06.2001 ve 30.09.2001 tarihli bilançoların 
düzeltilen 10 numaralı dipnotlarının yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:04/01/2002 
 
HABER:  



SODA Soda Sanayii A.Ş. ortaklarından Yusuf Aslan sahibi olduğu 9.020.000,-TL nominal değerli hisse 
senetlerini İMKB’nda satmak istediğini bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:23/01/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 23.01.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: 01.01.2002-31.12.2003 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakkında. 
Şirketimiz Soda ve Kromsan Fabrikalarının toplu iş sözleşmesi 31.12.2001 tarihinde sona ermiş olup, 
01.01.2002-31.12.2003 dönemi için Petrol İş Sendikası tarafından hazırlanan teklif, 23.01.2002 
tarihinde alınmıştır. Toplu iş sözleşmesi ile ilgili ilk toplantı 28.01.2002 tarihinde yapılacaktır.” 

 
 •   •  •   •  •   •  

TARİH:18/02/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 18.02.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
Öz: Şirketimizle ilgili bazı yazılı ve görsel basın organlarında yer alan haberler hakkında. 
16.02.2002 tarihinde yazılı ve görsel bazı basın organlarında yer alan haberlerde İ.Ü Adli Tıp Enstitüsü 
Yönetim Kurulunun oluşturduğu bilirkişi heyetinin Kazanlı Belediyesinin hazırlamış olduğu bir dosyayı 
inceleyerek bir rapor hazırladığı ve bu raporda deniz kirliliğinin kaynağının Kromsan olduğu ileri 
sürülmüştür. Ancak sözkonusu raporda yeni herhangi bir şey olmayıp, bilirkişi heyetinin yorumu 
kamuoyunun daha önce yakından bildiği ve kanıtlanmayan bilimsel olmadığı da çeşitli kuruluşlarca 
saptanmış bazı önyargılı belgelere dayanmaktadır. Mütalaada, dosyadaki raporların yetersizliği ve 
çelişkileri de gösterilmekte olup, kaplumbağa ölümleriyle ilgili herhangi bir yargıya varılmamaktadır. 
Medyada yer alan haberlerin altında Kazanlı Belediye Başkanının kamuoyunu yanıltarak gündemde 
kalma isteği yatmaktadır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:18/02/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 18.02.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
Öz: Gayri sıhhi müessese ruhsatı hakkında. 
İçel Valiliği’ne 19.12.2000 tarihinde yapmış olduğumuz Kromsan Fabrikasına Gayri Sıhhi Müessese 
Ruhsatı verilmesine dair talebimiz İçel Valiliği’nin 25.01.2002 tarih ve 5240-26 sayılı yazılarıyla 
reddedilmiştir. 
İçel Valiliği’nin bu işleminin iptali için Adana 2. İdare Mahkemesine 15.02.2002 tarihinde, Esas No: 
2002/182 dava dosyası ile yürütmeyi durdurma ve duruşma istemli dava açılmıştır.” 

 
 •   •  •   •  •   •  

TARİH:28/02/2002 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 28.02.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
Öz: 01.02.2002-31.12.2003 dönemi Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri hakkında.  
Şirketimize ait Soda ve Kromsan Fabrikalarının Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 28 Şubat 2002 
tarihinde Petrol İş Sendikası ile devam edilmiştir. Bu tarihte yapılan toplantıda maddelerin tümü 
üzerinde uzlaşma sağlanamadığından ve 30 günlük süre de tamamlanmış olduğundan sürdürülecek 
olan müzakerelerin yanında yasal prosedüründe işletilebilmesi için taraflarca uyuşmazlık tutanağı 
tanzim ve imza edilmiştir. 
Taraflar yasal prosedürün yanında görüşmeleri devam ettirme kararı almışlardır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
TARİH:04/03/2002 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 26.02.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 



“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
Öz:  a) 18.02.2002 tarih ve MİM-III-A/208-212 sayılı ve 
 b) 18.02.2002 tarih ve MİM-III-A/212-215 sayılı yazılarımıza ilave bilgi.  
İlgi (a) yazımızda bahsi geçen, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulunca seçilen bilirkişi heyetinin 
hazırladığı rapor Ek’tedir. (Ek.1) 
İlgi (b) yazımızda bahsi geçen Gayri Sıhhi Müessese ruhsatını faaliyet gösterdiğimiz sektörün kimyasal 
madde üretimi sektörü olması nedeniyle alma gereği bulunmaktadır. Nitekim Soda Sanayii A.Ş. 
üretiminin ağırlıklı kısmı için bu ruhsat mevcut olup, konu yalnız Kromsan Birimini kapsamaktadır. 
Soda Sanayii A.Ş. Kromsan birimi 1984 yılında üretime geçmiş olup, o tarihte Gayri Sıhhi Müessese 
ruhsatı alınması için başvuruda bulunulmuş gecikmeler sonucu işlemler tamamlanamamıştır. Daha 
sonra 2000 yılında ruhsat için tekrar başvurulmuştur.(Ek.2). İçel Valiliğinden Ek.3’de görüleceği üzere 
25 Ocak 2002 tarihinde görüş alınabilmiştir. İçel Valiliğinin bu işlemlerinin iptali için Adana 2. İdare 
Mahkemesinde yürütmeyi durdurma ve duruşma istemli dava açılmıştır. Bu konuda İlgi (b) yazımızla 
Borsanıza bilgi verilmiştir. Dava sonucuna göre Kromsan Biriminin en büyük mülki amir tarafından 
gerekli görülürse kapatılması sözkonusu olabilir. Bu konuda İçel Valiliği’nce bugüne kadar herhangi bir 
tebligat yapılmamıştır. Bu durumda yürütmeyi durdurma için yeni bir hukuk süreci başlatılacaktır. 
Yukarıda sözü edilen kapatmanın faaliyetlerimize olacak etkisi Ek.4’de belirtilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:07/03/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 07.03.2002 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2001 yılı karından 
19.058.130 milyon TL (%39 oranında, 1.000 TL nominal değerli beher hisse senedine 390 TL ve 
brüt=net) nakit kar payı dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:07/03/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 2001 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 26.03.2002 Salı günü saat 14:00’de 
İş Kuleleri, Kule 3, 4. Levent, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/03/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 26.03.2002 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2001 yılı 
karından 19.058.130 milyon TL (%39 oranında, 1.000 TL nominal değerli beher hisse senedine 390 TL 
ve brüt=net) nakit kar payının 31.05.2002 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verildiği, Yönetim 
Kurulu üyeliklerine Tevfik Ateş Kut, Cemil Kanpara, Mehmet Nur Atukalp, Cahit Börk, Uğur Gökçe, Ünal 
Sabriye Güldal, Mehmet İhsan Orhon, Haldun Sabit Özferendeci ve Sevim Yılmaz’ın seçildiği 
bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/04/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş. ortaklarından Aysel Tektepe sahibi olduğu 6.915.000 TL nominal değerli hisse 
senetlerini İMKB’nda satmak istediğini bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:30/04/2002 
 

HABER: 
SODA 

Soda Sanayii A.Ş.’nin 30.04.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
Öz: 01.01.2002-31.12.2003 dönemi toplu iş sözleşme görüşmeleri hakkında. 
Şirketimize ait Soda ve Kromsan Fabrikalarının toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlık ile 
sonuçlanmış olup, yasal süre de sona erdiğinden Petrol İş Sendikası 30.04.2002 tarih ve 11141 sayılı 
yazı ile uygulama tarihi açık olmak üzere grev kararı aldığını ilan etmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:10/05/2002 
 
HABER:  



SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 10.05.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
Öz:  a) 25.06.2001 tarih ve MİM/III/578/778 sayılı, 
 b) 19.07.2001 tarih ve MİM/III/697/883 sayılı, 
 c) 07.12.2001 tarih ve MİM/III/A/1143/1479 sayılı yazılarımıza ilave bilgi. 
Kazanlı Belediyesince Şirketimiz Kromsan Fabrikası aleyhine açılan çevre kirliliğinin durdurulması 
hakkındaki dava Mersin 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde 09.05.2002 tarihinde görülmüştür. Mahkemece 
Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 05.11.2001 tarihli bozma ilamına uyulmasına karar verilmiş olup, duruşma 
07.06.2002 tarihine ertelenmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:17/05/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 17.05.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
Öz      :  01.01.2002/31.12.2003 Dönemi Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri hakkında. 
Şirketimize ait Soda ve Kromsan Fabrikalarının Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlık ile 
sonuçlanmış ve Petrol İş Sendikası grev kararı ilan etmişti.  
Sendika yapılacak görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde 31.05.2002 tarihi itibariyle grev 
uygulamasına başlanacağını bildirmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:20/05/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 2001 yılı nakit kar paylarının 2001 yılı kar payı kuponları karşılığında 31.05.2002 
tarihinden itibaren aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı bildirilmiştir. 
Başvuru Yerleri:  
- T. İş Bankası A.Ş.’nin Merkez/İstanbul, Yenicami/İstanbul, R. Kadıköy/İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 
ve Mersin şubeleri (31.05.2002-30.06.2002 tarihleri arasında 31 gün süreyle) 
- Camiş Menkul Değerler A.Ş., İş Kuleleri, Kule 2, 4. Levent, İstanbul (31.05.2002 tarihinden itibaren 
210 gün süreyle)  
- Soda Sanayii A.Ş., Kazanlı Mevkii, Mersin (31.05.2002 tarihinden itibaren süresiz)  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:31/05/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 31.05.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: 01.01.2002-31.12.2003 dönemi toplu iş sözleşme görüşmeleri hk. 
Şirketimiz ile Petrol İş Sendikası arasında Soda ve Kromsan Fabrikalarımız ile ilgili olarak devam eden 
01.01.2002-31.12.2003 dönemine ait Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 31.05.2002 tarihinde anlaşmayla 
sonuçlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:06/06/2002 
 
TAKASBANK A.Ş. HABERİ:  

SODA SODA SAN.A.Ş.’nin 31/05/2002 tarihinde başlayan   % 39  oranında temettü dağıtım işleminde, ilgili 
tutarlar alacaklı üyelerin Bankamız nezdindeki serbest cari hesaplarına 06/06/2002 tarihinde alacak 
kaydedilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/07/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş. ortaklarından Ali Recai Ertem sahibi olduğu 491.167.000 TL nominal değerli hisse 
senetlerini satmak istediğini bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:16/10/2002 
 



HABER:  
SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 16.10.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimizin 48.867 milyar TL olan sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 13.763 
milyar TL artırılarak sermayesini 62.630 milyar TL’sına çıkartılması için Yönetim Kurulumuza imzaya 
açılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:17/10/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 17.10.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Öz: 16.10.2002 tarih, III-A-349-1186 sayılı sermaye artışı ilgili yazımız ekidir. 
Şirketimizin 48.867 milyar TL olan çıkarılmış sermayesi 13.763 milyar TL (%28,16) artırılarak 62.630 
milyar TL’sına çıkartılmasında; artırılan kısmın 340.565.216.000 TL’lık kısmı iştirakimiz Denizli Cam 
Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin yeniden değerleme değer artış fonlarını sermayelerine eklemeleri sonucunda 
oluşan değer artış fonundan ve 13.422.434.784.000 TL’sı ise şirketimiz bünyesinde oluşan 
amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait yeniden değerleme değer artış fonundan oluşmuştur. 
Konuya ilişkin 16.10.2002 tarih 22 nolu Yönetim Kurulu kararı imzaları tamamlanarak kesinleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:21/10/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayi A.Ş. ortaklarından Ahmet Naci Kurtuluş, sahibi olduğu 1.456.000.000 TL nominal değerli 
hisse senetlerini Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:24/10/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 24.10.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuz 16.10.2002 tarihinde almış olduğu kararla 48.867 milyar TL olan çıkarılmış 
sermayesinin 62.630 milyar TL’sına yükseltilmesi ile ilgili işlemlerin tamamlandığına ve onay için 
SPK'na müracaat edilmesine karar vermiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:27/11/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 27.11.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.10.2002 tarihinde almış olduğu çıkarılmış sermayesinin 48.867 
milyar TL’den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 13.763 milyar TL artırılarak 62.630 milyar 
TL’sına yükseltilmesine ilişkin karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2002 tarih ve 2883 sayılı yazısı 
ile onaylanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:28/11/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş’nin 28.11.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
İstifa eden Denetim Kurulu Üyesinin yerine yeni Denetim Kurulu Üyesinin seçimi. 
Şirketimiz Denetim Kurulu Üyesi Remzi Güven istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Yönetim 
Kurulunun 28.11.2002 tarih ve 29 sayılı kararı ile Yeşim Kandemir seçilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:29/11/2002 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 13.763 milyar TL (%28,164) bedelsiz artırılarak 48.867 
milyar TL’den 62.630 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 3 nolu yeni pay alma kuponu 



karşılığında 16.12.2002 tarihinden itibaren aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı, hisse senetlerinin 
dağıtımına 17.01.2003 tarihinden itibaren sadece Soda Sanayii A.Ş.’nin Mersin’deki Soda Fabrikasında 
ve İstanbul’daki Yönetim ve Satış Merkezinde devam edileceği bildirilmiştir. 
Başvuru Yerleri:  
- T. İş Bankası A.Ş.’nin Merkez/İstanbul, Yenicami/İstanbul, R. Kadıköy/İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 

ve Mersin şubeleri (16.12.2002 tarihinden itibaren 30 gün süreyle) 
- Camiş Menkul Değerler A.Ş., İş Kuleleri, Kule 3, 4. Levent, İstanbul (16.12.2002 tarihinden itibaren 

210 gün süreyle)  
 •   •  •   •  •   •  

 
TARİH:24/12/2002 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 24.12.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 23.12.2002 tarihli kararında; 
Kırklareli ve Mersin'de kurulu tesislerinde toplam 7 fırında 229.000 Ton/Yıl cam ev eşyası üreten, 2002 
yılı beklenen cirosu 237.000.000 US $ olan ve üretiminin %62'sini ihraç eden Paşabahçe Cam Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.'nin 137.042.000.000.000 TL olan nominal (ödenmiş) sermayesinin %4.74'üne tekabül 
eden 6.499.274.000.000 TL  nominal hissesinin, Şişecam'ın ana işkolunda odaklanması yönündeki 
yapılanma çerçevesinde, 10.000.000 US $ bedelle T.İş Bankası A.Ş.'den  satın alınması 
kararlaştırılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/12/2002 
 

HABER: 
SODA 

Soda Sanayi A.Ş.’nin 24.12.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
istenen açıklamaya cevaben gelen yazısı: 
İlgi: 24 Aralık 2002 tarih 4/GİD/1580/ÖÖ/25720 sayılı faks mesajınız. 
İlgi faks mesajınızla açıklanması istenilen hususlar sırası ile aşağıda yapılmıştır. 
1) Satınalma bir hafta içinde gerçekleştirilecektir. 
2) Beher 1.000 TL'lık Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. nominal hissesinin alış fiyatı 0,153863 US 
Cent olup, hissenin alış bedeli döviz olarak ödenecektir. Kayıtlarımız bakımından yapılacak döviz 
ödemesinin kuru ödemenin yapılacağı tarihteki kur olacaktır. 
3) Daha önce iştirakimiz olmadığından şirketimizin hisse alım işlemlerinden sonra Paşabahçe Cam 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne iştirak tutarı 6.499.274.000.000 TL olup, sermayesine oranı %4.74'dür. 
4) Satın alınan hisse bedellerinin ödeme tarihi 1 ve 2 nolu cevapta belirtilmiştir. 
5) Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin değer tespitine ilişkin ekspertiz çalışması "Denetim 
Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte & Touche Assurance and Advisory Services)" tarafından 
yapılmıştır. 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:10/01/2003 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 10.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Temsil ve yetkiler hakkında. 
Yönetim Kurulumuz 10.01.2003 tarih ve 1 numaralı kararı ile Soda Sanayii A.Ş. Finans Kaynakları 
Müdür Yardımcısı Bala Zaimoğlu'na 1. derece imza yetkisi verilmesine karar vermiştir.” 

 
TARİH:24/01/2003 
 

HABER: 
SODA 

Soda Sanayii A.Ş.’nin 24.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: Çin Şangay Serbest Bölgesi'nde Şirket kurulması hakkında. 
Yönetim Kurulumuz 24 Ocak 2003 tarihinde toplanarak, Çin Şangay Serbes Bölgesi'nde 200.000,-USD 
sermayeli Şişecam (Shanghai) Trading Co. Ltd. ünvanıyla bir Şirket kurulmasına ve 200.000,-USD 
sermaye tahsis edilmesine karar verdi.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:25/02/2003 
 
HABER:  



SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 25.02.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuzun 25.02.2003 tarih, 8 nolu kararı ile Mersin’de bulunan şirket merkezinin 
Şirketimizin yönetiminin ve pazarlama hizmetlerinin İstanbul’da olması nedeniyle; İş Kuleleri Kule-3 
34330, 4.Levent-İstanbul adresine alınmasına ve konu ile ilgili ana mukavele değişikliğinin genel kurul 
onayına sunulmasına karar vermiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:06/03/2003 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’den 06.03.2003 tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin Mersin’de bulunan merkezinin İstanbul’a alınmasına yönelik olarak ana sözleşme 
değişikliklerini içeren 25 Şubat 2003 tarih ve 08 nolu yönetim kurulu kararımız daha önce kurulunuza 
bildirilmiş idi. 
Sermaye Piyasası Kurulunun önerileri doğrultusunda ana sözleşmenin ilgili maddelerinde değişiklik 
yapılarak genel kurul onayına sunulmak üzere yönetim kurulu kararı alınmış ve ekte sunulmuştur.” 
Ana sözleşmenin 4, 21 ve 31 maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:10/03/2003 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 10.03.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Şirketimiz Yönetim Kurulu 10 Mart 2003 tarih, 12 sayılı karar ile, 2002 yılı karından hisse başına 100 
olmak üzere 31.12.2002 tarihi itibariyle 62.630 milyar TL ödenmiş sermayenin brüt ve yatırım indirimi 
istisnasından dolayı aynı zamanda net %10’u olan 6.263 milyar TL’nin nakit temettü olarak 
dağıtılmasını Genel Kurul onayına sunulması kararını almıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:10/03/2003 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanısıra ana sözleşmenin 4, 21 ve 31. 
maddelerinin tadili konularının da görüşüleceği 2002 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 27.03.2003 
Perşembe günü saat 14:00’de İş Kuleleri, Kule 3, 4. Levent, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
 
TARİH:27/03/2003 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 27.03.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda,  
• 2002 yılı karından 6.263 milyar TL (%10 oranında, 1.000 TL nominal değerli beher hisseye 100 TL 

ve brüt=net) nakit kar payının 30.05.2003 tarihinden itibaren dağıtılmasına,  
• ana sözleşmenin 4, 21 ve 31. maddelerinin tadiline 
karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte 
yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:27/03/2003 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 27.03.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 27.03.2003 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı ve 13 
no.lu kararı ile onaylanan esas sözleşmenin Şirket Merkezi ile ilgili 4.maddesi gereği merkezinin 
İstanbul’a alınması ile ilgili olarak yapılacak işlerde Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.” 



  •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:04/04/2003 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 04.04.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
İlgi: İstifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine yeni yönetim kurulu üyesinin seçimi.  
Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Ünay Sabriye Güldal istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine yönetim 
kurulunun 04.04.2003 tarih ve 15 sayılı kararı ile Mehmet Ali Kara seçilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:01/05/2003 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 01.05.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirket yöneticilerimizden Soda Fabrika Müdürü İsmail Ceylan 01.05.2003 tarihi itibariyle görevinden 
ayrılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:27/05/2003 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 2002 yılı nakit kar payların 2002 kar payı kuponları karşılığında 30.05.2003 
tarihinden itibaren aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı bildirilmiştir.  
Başvuru Yerleri:  
- 30.05.2003-29.06.2003 tarihleri arasında T.İş Bankası A.Ş.’nin Merkez/İstanbul, 

Yenicami/İstanbul, R.Kadıköy/İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Mersin şubeleri  
- 30.05.2003 tarihinden itibaren 210 gün süre ile Camiş Menkul Değerler A.Ş., 4. Levent, İstanbul  
- 30.05.2003 tarihinden itibaren süre ile sınırlı olmadan Şirket Merkezi ile Soda Sanayii A.Ş., Soda 

Fabrikası, Kazanlı Mevkii, Mersin  
 •   •  •   •  •   •  

 
TARİH:17/06/2003 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 17.06.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
 Öz    : İstifa eden Denetim Kurulu Üyesinin yerine yeni Denetim Kurulu Üyesinin seçimi. 
Şirketimiz Denetim Kurulu Üyesi Serpil Kılıboz istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Denetim 
Kurulunca Şükrüye Şule Dolakay seçilmiştir. 17.06.2003 tarih ve 24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 
tescil işleminin yapılmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:31/07/2003 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 31.07.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.07.2003 tarih ve 27 sayılı kararı ile, Soda Sanayii A.Ş. İnsan 
Kaynakları Müdür Yardımcısı Engün Seven’in 1. Derece imza yetkisi ile Soda Sanayii A.Ş. İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü kadrosuna 1 Ağustos 2003 tarihinden geçerli olmak üzere terfian 
atanmasına, Soda Sanayii A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Baybars Aydın Kocatürk’ün emekliye 
ayrılması nedeniyle 1. derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar vermiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:03/11/2003 
 
HABER:  



SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 03.11.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz aleyhine açılan çevre kirliliğinin durdurulması davası hakkında; 
Kazanlı Belediyesince şirketimiz aleyhine açılmış bulunan ve Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2003/999 esas sayılı dava dosyasının 03.11.2003 tarihinde yapılan duruşmasında davanın reddine 
karar verilmiş olup, lehimize sonuçlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:10/11/2003 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 10.11.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu 10.11.2003 tarih ve 36 sayılı kararı ile;  
Üretim Başkan Yardımcılığı’na bağlı, Soda Fabrikasında münhal bulunan Fabrika Müdürü kadrosuna 
Soda Fabrikası Üretim Müdürü Hidayet Özdemir’in 1. derece imza yetkisi ile atanmasına,  
Soda ve Kromsan Fabrikalarımız bünyesinde yapılan organizasyon çalışmaları sonucunda her iki 
fabrikamızda yer alan Üretim Planlama ve Malzeme Müdürlükleri’nin kaldırılarak; 
• Soda ve Kromsan Fabrikalarında Satınalma Şeflikleri, Dış Satınalma Şefliği ve Malzeme Planlama 

ve Kontrol Şefliklerini bünyesine alan ve Üretim Başkan Yardımcılığı’na bağlı Satınalma Müdürlüğü 
ile, 

• Soda ve Kromsan Fabrikalarında Üretim Planlama ve Kontrol Şeflikleri, Lojistik Operasyon Şefliği, 
Mamul Ambar Şefliği ve Satış Hizmetleri Şefliklerini bünyesine alan ve Pazarlama ve Satış Başkan 
Yardımcılığına bağlı Lojistik Müdürlüğü’nün oluşturulmasına, 

Oluşturulan Satınalma Müdürlüğü kadrosuna 1. Derece imza yetkisi ile Soda Fabrikası Üretim Planlama 
ve Malzeme Müdürü Veysel Ulaş’ın Lojistik Müdürlüğü kadrosuna da 1. Derece imza yetkisi ile Kromsan 
Fabrikası Üretim Müdürü Tuğrul Yazıcıoğlu’nun naklen atanmalarına, 
Görev değişikliği nedeniyle boşalan Kromsan Fabrikası Üretim Müdürü kadrosuna, Kromsan Fabrikası 
Üretim Planlama ve Malzeme Müdürü Yalçın Orhan’ın 1. derece imza yetkisi ile naklen atanmasına karar 
vermiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:20/11/2003 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 20.11.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulu 20.11.2003 tarih ve 38 sayılı kararı ile; 
Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı’nda yapılan organizasyon çalışmaları sonucunda Krom 
Pazarlama ve Satış Müdürlüğü’nün, pazarladığı tüm ürünlerin satışından sorumlu ve yükümlü olma 
esası temel alınarak, coğrafi bazda; 
- Yurtdışı Satış Müdürlüğü (A Bölge) 
- Yurtdışı Satış Müdürlüğü (B Bölge) 
- Yurt içi Satış Müdürlüğü 
olarak yeniden yapılandırılmasına, 
Yurtdışı Satış Müdürlüğü (A Bölge) kadrosuna, 1. derece imza yetkisi ile Kromsan Fabrikası Yurtdışı 
Satış Müdürü Rıdvan Reman’ın, Yurtdışı Satış Müdürlüğü (B Bölge) kadrosuna, 1. derece imza yetkisi 
ile Pazalama Müdürü Tahsin Burhan Ergene’nin, Krom Yurtiçi Satış Müdürü kadrosuna, 1. derece imza 
yetkisi ile Soda Fabrikası Yurtiçi Satış Müdürü Cemil Bülent Şallı’nın ve Soda Yurtiçi Satış Müdürü 
kadrosuna da, 1. derece imza yetkisi ile Deri Kimyasalları Yurtiçi Satış Müdürü Recep Tamer Sarı’nın 
naklen atanmalarına, karar vermiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:03/12/2003 
 
HABER:  

SODA 
ISATR 
ISBTR 
ISCTR 
ISKUR 
TRKCM 
ANACM 

Soda Sanayii A.Ş.’nin 03.12.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
İMKB'de yayınlanan 02.12.2003 tarihli T. İş Bankası A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve Anadolu Cam 
Sanayii A.Ş. tarafından açıklanan özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere, T. İş Bankası A.Ş. 
sermayemizin % 19.40'ına tekabül eden 12.148.986.604.000 TL  nominal değerdeki hisseleri Trakya 
Cam Sanayii A.Ş.'ne % 14.24'üne tekabül eden 8.920.000.000.000 TL nominal değerdeki hisseleri 
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'ne satmıştır. Sözkonusu satışlar sonucunda Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin 
sermayemizdeki payı % 0.048'den % 19.45'e, Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin sermayemizdeki payı % 
14.24'e yükselmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  



 
 
TARİH:11/12/2003 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 11.12.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.12.2003 tarih ve 39 sayılı kararı ile; 
Denetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Denetçi Şükriye Şule Dalokay’ın yerine 11 Aralık 2003 tarihinde 
seçilen Kemal Şahin’in ilk Genel Kurul’a kadar görev yapması hususunda tescil işleminin yapılmasına, 
karar vermiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:22/01/2004 
 
HABER:  

SODA  Soda Sanayii A.Ş.’nin 22.01.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Açıklanacak Özel Durum: 01.01.2003-31.12.2005 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakkında. 
Şirketimiz ile Petrol İş Sendikası arasında imzalanan Soda ve Kromsan Fabrikalarının toplu işe 
sözleşmesi 31.12.2003 tarihinde sona ermiş olup, 01.01.2004-31.12.2005 dönemine ait toplu iş 
sözleşmesi görüşmesi ilk toplantısı 22.01.2004 tarihinde yapılmıştır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:11/02/2004 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 11.02.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
27.03.2003 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile şirket merkezinin İstanbul iline alınması nedeniyle, 
Şirketimize ait yazışma adresinin Soda Sanayii A.Ş. İş Kuleleri Kule 3 Kat: 17 34330 4. Levent, İstanbul 
olarak değiştirilmesini rica ederiz. 
Telefon Numaralarımız : (0212) 350 50 00, (0212) 350 36 34, (0212) 350 35 92 
Faks Numaralarımız : (0212) 350 58 60, (0212) 350 46 34, (0212) 350 45 92 ” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/02/2004 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 26.02.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 26.02.2004 tarihli toplantısında; 
Şirketimizin 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren hesap döneminden başlamak üzere, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ’inde atıfta bulunulan “Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları”na göre konsolide mali tablo düzenlenmesine, karar verilmiştir.”  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
 
 
 
TARİH:19/03/2004 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 19.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulunun 19.03.2004 tarihli toplantısında;  
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nün 28.04.2000 tarih ve 
İ.M.D./174 numaralı faaliyet ruhsatı ile Menemen Deri Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren Soda 
Sanayii A.Ş. İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Şubesi'nin tasfiyesine, karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:08/04/2004 



 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 2003 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 30.04.2004 Cuma günü saat 10:00’da 
İş Kuleleri, Kule 3, 4. Levent, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:09/04/2004 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 09.04.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 09.04.2004 günü Dr. Tevfik Ateş Kut başkanlığında toplanarak; Yönetim 
Kurulu Üyeliğinden ayrılan Haldun Sabit Özferendeci’nin yerine T.T.Kanununun 315. Maddesi gereğince 
Ufuk Ersoy’un seçilmesine ve ilk Genel Kurul Toplantısın onayına sunulmasına karar verdi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:22/04/2004 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 22.04.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimize ait Soda ve Kromsan Fabrikalarının Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlık ile 
sonuçlanmış olup, yasal süre de sona erdiğinden Petrol İş Sendikası 22.04.2004 tarih ve 01872 sayılı 
yazı ile uygulama tarihi açık olmak üzere grev kararı aldığını ilan etmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/04/2004 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 26.04.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 26.04.2004 tarihli toplantısında; 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI No:25 sayılı tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları (UFRS)’na göre hazırlanan 2003 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 
3.438.033.000.000 TL tutarındaki 2003 yılı konsolide bilanço karımızın, SPK’nun kar dağıtımına ilişkin 
11 Mart 2004 tarih ve OFD/439-4290 sayılı duyurusu çerçevesinde, konsolide mali tablolarımızdaki kar 
içinde görünen bağlı ortaklık, yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerimizden şirketimiz konsolide mali 
tablolarına intikal eden karlardan, genel kurullarda kar dağıtımına karar verilen veya genel kurullarını 
yapmamakla birlikte kar dağıtımını genel kurullarının onayına sunmak üzere karar alan bağlı ortaklık, 
yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerimizden gelen karlardan şirketimiz payına isabet eden kısımları ile 
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:25 sayılı tebliğinin on beşinci kısmında bulunan 399’ncu 
maddesi uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve 
şirketimiz konsolide mali tablolarımızda yer alan geçmiş yıllar zararının mahsup edilmesi hususunu, 30 
Nisan 2004 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun görüş ve onayına sunulmasına karar 
verilmiştir. 
2003 Yılı Konsolide Karının Dağıtımı 
Vergi Sonrası Net Kar  = 3.438.033.000.000 TL 
Geçmiş Yıllar Zararından Mahsup Edilen  = 3.438.033.000.000 TL 
Net Dağıtılabilir Dönem Karı =          -                           ” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
 
TARİH:30/04/2004 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 30.04.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda,  
• Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No.25 sayılı tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları (UFRS)’na göre hazırlanan 2003 yılı konsolide bilançoda yer alan 
3.438.033 milyon TL tutarındaki 2003 yılı konsolide bilanço karının, SPK’nun kar dağıtımına ilişkin 
11.03.2004 tarih ve OFD/439-4290 sayılı duyurusu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Seri:XI, No.25 sayılı tebliğinin on beşinci kısmında bulunan 399. Maddesi uyarınca enflasyona göre 



düzeltilen ilk mali tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve şirketin konsolide mali tablolarında 
yeralan 30.905.243 milyon TL geçmiş yıllar zararından, 3.438.033 milyon TL’nin mahsup 
edilmesine karar verildiği,  

• Denetim Kurulu üyeliklerine Kemal Şahin, Yılmaz Mete, Yeşim Kandemir’in seçildiği,  
• Şirketin sürekli denetimini yapmak üzere 2 yıl süreyle Denetimden Sorumlu Komite üyelerince 

seçilen ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen “Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.” bağımsız 
denetleme kuruluşunun onaylanmasına karar verildiği 

bildirilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.  
 •   •  •   •  •   •  

 
TARİH:06/05/2004 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 06.05.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
01.01.2004-31.12.2005 Dönemi Toplu İş Sözleşmeleri Hakkında. 
Şirketimize ait Soda ve Kromsan Fabrikalarının Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri anlaşmazlık ile 
sonuçlanmış ve Petrol İş Sendikası grev kararı ilan etmiştir. Sendika yapılacak görüşmelerde anlaşma 
sağlanamadığı taktirde 21.05.2004 tarihi itibariyle grev uygulamasına başlayacağını bildirmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:21/05/2004 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 21.05.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Öz: 01.01.2004/31.12.2005 dönemi Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri hk. 
Şirketimiz ile Petrol İş Sendikası arasında Soda ve Kromsan Fabrikalarımız ile ilgili olarak devam eden 
01.01.2004-31.12.2005 dönemine ait Toplu İş Sözleşme görüşmeleri 21.05.2004 tarihinde anlaşmayla 
sonuçlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:31/05/2004 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 31.05.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 31.05.2004 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Cahit 
Börk’ün yerine T.T. Kanunu’nun 315. Maddesi gereğince İnci Yılmaz’ın seçilmesine ve ilk genel kurul 
toplantısının onayına sunulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 16 sayılı Tebliğine ek 
Seri: X, No: 19 sayılı Tebliği ile eklenen “Denetimden sorumlu komiteler başlıklı 28/a” maddesi 
gereğince oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine, yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olak 
üzere, Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Cahit Börk’ün yerine Ufuk Ersoy’un seçilmesine karar 
verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:09/06/2004 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 09.06.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulu 09.06.2004 günü Dr. Tevfik Ateş Kut başkanlığında toplanarak; 
Grup mali işler müdürlüğü bünyesindeki yönetim satış merkezi mali işler müdürü kardosuna Ahmet 
Bayraktaroğlu’nun 1. derece imza yetkisi ile atanmasına, 
Yurtdışı şirketler koordinasyon müdürü Naciye Neşe Yay’ın vefat etmesi nedeniyle 1. derece imza 
yetkisinin kaldırılmasına ve bu hususların tescil ve ilanına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:22/06/20B2 
HABER:  



SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 22.06.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.06.2004 günü Dr. Tevfik Ateş Kut Başkanlığı'nda toplanarak; Merkezi 
Azzano, Bergamo, Via Ugo Foscolo 17/19, İtalya adresine kayıtlı olan İtalyan Şirket Cromital S.p.A.'ın 
(Cromital) mevcut kayıtlı hisselerinin % 50'si veya daha fazlasının satın alınmasına, satın alma fiyatının 
saptanmasına, satın almayı gerçekleştirerek ve ilgili uygun taraflarla gereken anlaşma ve mutabakatları 
temin ederek, Cromital ve/veya Cromital'in iştirakleri ve/veya ortakları ile Şirketimiz arasında ticari ve 
endüstriyel sinerji yaratmak üzere uzun vadeli ilişkiler tesis etmeye karar vermiştir.  
Yukarıda sıralanan hususlara yönelik olarak;  
Dr. Tevfik Ateş Kut, Yönetim Kurulu Başkanı,  
Mehmet İhsan Orhon, Yönetim Kurulu Üyesi,  
Gizep Sayın, Planlama Müdürü'nün  
herhangi ikisinin müştereken, Cromital'in ve faaliyetlerinin hukuki, vergisel ve finansal denetiminin 
yapılması/yaptırılması, Şirketimiz adına Ortak Girişim Anlaşması, Ortaklar Anlaşması, Tedarik 
Anlaşması, Hizmet Anlaşması ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın benzeri diğer gerekli anlaşmaların 
ve satın almanın koşul ve şartlarının müzakere edilmesi, akdedilmesi ve yerine getirilmesi hususunda 
yetkili kılınmalarına karar vermiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:19/07/2004 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 19.07.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Mersin-Kazanlı Beldesindeki Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikamıza birinci sınıf gayri sıhhi müessese 
ruhsatı verilmesi için İçel Valiliği'ne yapılan başvurumuz Kazanlı Belediyesi'nin olumsuz görüşü ile 
reddedilmişti. Bu kararın iptali için İdare Mahkemesinde açmış olduğumuz dava Danıştay yolu açık 
olmak üzere lehimize sonuçlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:03/08/2004 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 03.08.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulunun 03.08.2004 günü Dr.Tevfik Ateş Kut başkanlığında toplanarak; 
Şirketimiz organizasyonundaki değişim kapsamında Soda ve Kromsan Fabrikaları Mali İşler 
Müdürlüklerinin birleştirilmesine; 
Bu kapsamda, Soda Fabrikası Mali İşler Müdürlüğü ve Kromsan Fabrikası Mali İşler Müdürlüğü 
kadrolarının iptal edilmesine, bunların yerine, Soda-Kromsan Fabrikaları Mali İşler Müdürlüğü 
kadrosunun ihdas edilmesine, bu kadroya halen Kromsan Fabrikası Mali İşler Müdürü olan Osman 
Deveci’nin 01.08.2004 tarihi itibariyle 1. derece imza yetkisi verilerek atanmasına, 
YSM Mali İşler Müdürlüğü ünvanının Soda Sanayi A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ve 
halen YSM Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Ahmet Bayraktaroğlu’nun görevine 01.08.2004 
tarihinden itibaren 1. derece imza yetkisi ile Soda Sanayi A.Ş. Mali İşler Müdürü ünvanı ile devam 
etmesine, 
Emekliye ayrılmış olmaları nedeniyle, Soda Sanayi A.Ş. Mali İşler Müdürü Mustafa Özel ile Geliştirme 
Grup Müdürü Taner Bardakçıoğlu’nun 1. derece, Kromsan Fabrikası Satınalma Şefi Mithat Affan 
Altıntaşlı’nın 2. derece imza yetkilerinin kaldırılmasına, karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:13/09/2004 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 13.09.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Kazanlı Belediyesi tarafından alınan kamulaştırma kararının iptali için Mersin İdare Mahkemesinde 
açmış olduğumuz dava lehimize sonuçlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
 
 
 



TARİH:12/10/2004 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 12.10.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
“İlgi: 1 Ekim 2004 tarih ve 1734 sayılı genel mektubunuz 
Şirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm 
bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiş ile ilgili tüm 
sorunlarının giderildiğini ve %100 uyumlu hale getirildiğini, bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Aylık durum formu ek’te verilmektedir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:19/10/2004 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 19.10.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulu 19.10.2004 günü Dr. Tevfik Ateş Kut başkanlığında toplanarak; 
Soda sanayii A.Ş. geliştirme başkan yardımcılığı ve iş geliştirme müdürü kadrolarının iptal edilerek; 
Geliştirme başkan yardımcısı Ünay Sabriye Güldal'ın başkan danışmanı kadrosuna atanmasına ve 1. 
derece imza yetkisinin kaldırılmasına, 
İş geliştirme müdürü Dr.Eyüp Ertürk'ün Proje müdürü kadrosuna atanarak 1. derece imza yetkisinin 
devam etmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:01/12/2004 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 01.12.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuz 01.12.2004 günü Tevfik Ateş Kut Başkanlığı'nda toplanarak; 
Şirketimiz Satınalma Müdürü Veysel Ulaş'ın emeklilik talebinin 1 Aralık 2004 tarihi itibariyle kabulüne ve 
kendisine verilen birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:08/12/2004 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 08.12.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
8 Aralık 2004 (Bugün) bazı yayın organlarında, Soda Fabrikası'nda atıkların deniz suyuna karıştığı 
haberi yer almıştır. 
Soda atıkları çökertme havuzlarında, katısından ayrıldıktan sonra denize deşarj edilmektedir. Havuzda 
çöken katı,  kireçtaşı, kireç ve az miktarda kum içerir. Bu katı bölgemizin toprak yapısına oldukça 
uygundur. Katı/sıvı ayırımını yapan tahta kalaslardan bazıları taşıyıcı beton yuvanın bir kısmının 
kırılması neticesinde yerinden çıkmış ve az miktarda katı madde denize taşmıştır. Çevre ve insan 
sağlığına hiçbir zararlı etkisi olmayan bu taşkına anında müdehale edilerek kontrol altına alınmış olup, 
bu tür arızanın tekrar etmemmesi için gerekli tedbirler alınmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARİH:07/01/2005 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 07.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuz 07.01.2005 günü Dr. Tevfik Ateş Kut Başkanlığında toplanarak Mersin Bölgesine 
2005 yılı ilk yarısında gelmesi beklenen doğal gazın Şirketimize önemli maliyet avantajı sağlayacak 
olması nedeniyle doğalgaz kullanımına yönelik gerekli tedbirlerin Şirket Genel Müdürlüğü tarafından 
alınmasına,  
Öte yandan Camiş Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 2006 yılında gerçekleştirilmesi beklenen ve 
Şirketimize de önemli maliyet artışı sağlayacak Kojenerasyon tesisinden buhar ve elektrik alınması 
hususunda gerekli temasları yapmak üzere Şirket Genel Müdürüne yetki verilmesine, 
ayrıca Yönetim Kurulumuz Camiş Elektrik Üretim A.Ş'nin Şirketimiz Mersin/Kazanlıdaki Fabrika arazi 
üzerinde kojenerasyon üretim tesisi kurmak üzere üst hakkı talebi isteğini değerlendirmiş 
- Fabrika arazimizin Pafta 3, 2667 nolu parselden 8.600 m2, Pafta 4, 2198 nolu parselden 9800 m2 
olmak üzere toplam 18.400 m2 lik bölüm üzerinde Camiş Elektirk Üretim A.Ş lehine Medeni Kanunda 
düzenlenmiş olan hükümlere göre üst hakkı tesis edilmesine  
- Üst hakkı tesis edilmesine ilişkin her türlü vergi-resim ve harcın Camiş Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 
ödenmesine 
- Üst hakkının 30 yıllığına tesis edilmesine, 
- Üst hakkı bedeli olarak 18.400,00 YTL (Onsekizbindörtyüzyenitürklirası) talep edilmesine ve üst hakkı 
bedelinin % 50'sinin hakkın tapuya tescil edilmesi sırasında kalan % 50'sinin de 01.06.2005 tarihinde 
tahsil edilmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:10/01/2005 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 10.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
İlgi: 07.01.2005 tarihli Şirketimizin özel durum açıklamasının 3. paragrafının 2. satırında sehven 
“maliyet artışı” şeklinde yazılan ifade “maliyet avantajı” olarak düzeltilerek tarafınıza bildirilmektedir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:24/01/2005 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 24.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizle ilgili 22.01.2005 ve 23.01.2005 tarihlerinde Akşam Gazetesinde yer alan haberler hakkında. 
A) 22.01.2005 tarihli Akşam gazetesinde “Yüzlerce Ulla Burda Gömülü” haber başlığı altında “Sular 

İçilemez Halde”, “Kaplumbağalar Öldü”, “Kanser Vakaları Arttı” konulu içerik yer almıştır. 
1. “Kazanlı Belediyesindeki suların içilemez halde” şeklindeki iddia Belde Belediye Başkanı tarafından 

4-5 yıl önce gündeme getirilmiş olup, 12.08.2001 tarihli İçel Valiliği Basın Açıklaması ile suların 
“Toplam Coliform, Toplam Çözünmüş Madde, Klorür İyonu, Nitrat Sertlik ve Bor Parametreleri” 
yönünden içilemez olduğu değerlendirilmiştir. Kromsan kaynaklı kirletmeyle ilgili yapılan haber 
tamamen asılsızdır. 

2. “Deniz Kaplumbağalarının Kromsan’dan Kaynaklanan Kirlilik Nedeniyle Öldüğü” haberleri de 
tamamen gerçek dışı olup, daha önce Borsanıza aktarıldığı gibi çevre kirliliği iddiası ile Kromsan 
aleyhine Belde Belediye Başkanlığı tarafından açılan kapatma davası, Tübikat Marmara Araştırma 
Merkezinde görevli bilirkişilerin vermiş oldukları rapora dayalı olarak lehimize sonuçlanmış ve 
Şirketimiz aklanmıştır. 

3. “Kanser Vakaları’nın Artmasıyla” ilgili hiçbir resmi inceleme raporu bulunmamaktadır. Haberdeki 
iddia belde halkını infiale sürüklemek amacıyla ortaya atılmıştır. 

4. Kromsan kaynaklı prosesten çıkan toksik nitelikli katı atıklar Kazanlı Beldesi tarım alanlarındaki 
çukurlara atılmamış olup, haber tamamen yanıltma amacı gütmektedir. 

A) 23.01.2005 tarihli “Akşam” gazetesinde yer alan “Zehirli Atığı İnşaat Kumu Yapmışlar” ve “Zehir 
Evlerde” başlıklı haberlerde Kazanlı Belediye Başkanı Kenan Yıldırım kaynak gösterilerek yapılan 
haberler tamamen gerçek dışı olup, Kromsan Üretim Prosesinden eski teknoloji döneminde çıkan 
ve halen alınmış yasal izinlerle fabrika sahasında usulüne uygun olarak muhafaza edilen toksik katı 
atıklar bina temel dolgusu olarak kullanılmamıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 



 
 
TARİH:25/03/2005 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanısıra mali tabloların 31.12.2003 tarihi itibariyle 
ilk defa enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan geçmiş yıllar zararının mahsubu hakkında karar 
alınması konusunun da görüşüleceği 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 18.04.2005 Pazartesi 
günü saat 13:00’de İş Kuleleri, Kule 3, 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul adresindeki şirket merkezinde 
yapılacağı bildirilmiştir.  
Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:13/04/2005 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 13.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 13.04.2005 tarihli toplantısında; 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları 
Hakkında Tebliği ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında, mali tabloların 
enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinden ortaya çıkan ve konsolide olmayan mali tablolarda yer alan, 
32.572.219,-YTL tutarındaki geçmiş yıllar zararının Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.01.2005 tarih ve 
B.02.1.SPK.0.17-11/1025 sayılı yazısında belirtilen esaslara uygun olarak; 
767.097,-YTL’sinin Dönem karından, 31.805.122,-YTL’sinin Yasal Yedeklere ilişkin enflasyon düzeltme 
farklarından, mahsup edilmesi hususunu, 18 Nisan 2005 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel 
Kurulu’nun görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:15/04/2005 
 
HABER:  

SODA 
SISE 

Soda Sanayii A.Ş.’nin  15.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin yönetim kurulunun 15.04.2005 tarihli toplantısında;  
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından 15.04.2005 tarihinde 3.950.617,28 USD bedelle satın 
alınan Avusturya’da kurulu Solvay Şişecam Holding AG’nin toplam 1.040 adet hissesinden 24 adet 
hissenin aynı bedelle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nden satın alınmasına ve satın alma 
işlemlerini gerçekleştirmek üzere Mehmet İhsan Orhon ve Gizep Sayın’a yetki verilmesine karar 
verilmiştir.”  

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:15/04/2005 
HABER:  

SODA 
SISE 

Soda Sanayii A.Ş.’nin  15.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Konu: 15.04.2005 tarih, saat 16:30’daki özel durum açıklamamıza ek açıklama. 
Solvay S.A., European Bank of Reconstruction and Development (EBRD) ve Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları A.Ş. arasında; 27 Haziran 1997’de yapılan ve 20 Aralık 2002 tarihinde revize edilen “Hisse 
Alım Anlaşması” çerçevesinde, Şirketimiz Bulgaristan’daki sentetik soda üreticisi Solvay Sodi’nin 
hisselerine, Avusturya’da kurulu “Solvay Sisecam Holding AG” üzerinden sahiptir. 
Hisse alım anlaşmasında, EBRD kendi elindeki hisselerini satın alması yönünde Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları A.Ş.’ne opsiyon vermiştir. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bu opsiyon hakkını 
kullanarak; sözkonusu hisseleri anlaşmada belirlenmiş olan bedel ile peşin olarak almış ve aynı bedelle 
Şirketimize peşin olarak satmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:18/04/2005 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 18.04.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; 
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, konsolide olmayan Mali tabloların enflasyona göre ilk defa 
düzeltilmesinde ortaya çıkan ve öz sermaye hesap grubu içinde yer alan 32.572.219 YTL tutarındaki 
geçmiş yıllar zararlarının; 
767.097 YTL’lik kısmının 2004 yılı dönem karından, kalan 31.805.122 YTL’nin ise yasal yedek 
enflasyon düzeltme farklarından mahsup edilmesine karar verildiği, 
Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl için Yönetim Kurulu Başkanlığına Tevfik Ateş Kut, Mehmet Ali Kara, 
Mehmet İhsan Orhon, Mehmet Nur Atukalp, Ufuk Ersoy, İnci Yılmaz ve Dilek Çamlı’nın seçilmelerinin 
kabul edildiği,  
Denetim Kurulu Üyeliklerine; Mehmet Alphan ve Yılmaz Mete’nin 1 yıl süreyle seçilmelerine karar 



verildiği 
bildirilmiştir. 
Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:21/04/2005 
 
HABER:  
SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin  21.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 
açıklamadır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.04.2005 tarihli toplantısında, 18.04.2005 tarihinde toplanan 
Olağan Genel Kurul'da yapılan seçim sonrası seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri arasında 
aşağıdaki şekilde görev bölümü yapılmasına Dr. Tevfik Ateş Kut, Mehmet Nur Atukalp, Ufuk 
Ersoy, Mehmet Ali Kara, Mehmet İhsan Orhon ve İnci Yılmaz'ın mevcut olan imza yetkilerinin 
devamına, Dilek Çamlı'ya Şirketi temsilen 1. derece imza yetkisi verilmesine, ayrıca üyeliği sona 
eren Cemil Kanpara, Uğur Gökçe ve Sevim Yılmaz'ın 1. derece imza yetkisinin kaldırılmasına, 
ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 16 sayılı Tebliğine, Ek Seri: X, No: 19 sayılı 
Tebliği ile eklenen Denetimden Sorumlu Komiteler başlıklı 28/a maddesi gereğince oluşturulan 
Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Mehmet Ali Kara ile İnci Yılmaz'ın Yönetim Kurulu görev 
süreleri ile sınırlı olmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. 
Başkan : Dr. Tevfik Ateş Kut 
Başkan Vekili : Dilek Çamlı 
Üye : Mehmet Nur Atukalp 
Üye : Ufuk Ersoy 
Üye : Mehmet Ali Kara 
Üye : Mehmet İhsan Orhon 
Üye : İnci Yılmaz ” 

              •   •  •   •  •   • 
 

 
  TARÝH: 12/05/2005 
 
HABER: 
SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 12.05.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulunun 12.05.2005 tarihli toplantısında; 
Şirketimizin soda sektöründe büyüme planları doğrultusunda, Romanya-Ocna Mures bölgesinde 
yerleşik 200 bin ton/yıl soda kapasiteli Bega Upsom SA şirketinin % 64 hissesine sahip olan Bega 
Grup ile sözkonusu hisselerin satınalınması yönünde görüşmelere başlanmasına ve şirkete ilişkin 
mali, hukuki, çevre ve benzeri konularda gerekli denetimlerin yaptırılmasına karar verilmiştir.” 
                                     •   •  •   •  •   •  

TARİH: 13.05.2005 
 
HABER: 

 SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 13.05.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin enerji maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayacak doğalgaz, Botaş tarafından  
fabrikalarımıza verilmeye başlanmıştır.  
Bugün itibariyle Soda Fabrikasında mevcut üç kazandan birinin yakma testleri başarı ile  
sonuçlanmış ve doğalgaz kullanımına başlanmıştır. 
Bölgede doğalgazı kullanacak ilk şirket olan Soda Sanayii A.Ş., enerji maliyetlerinde 
% 18-23 arasında tasarruf sağlayacaktır. 

                                           •  •   •  •   •  
 

 
 

TARİH: 08.07.2005 
 
HABER: 



SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 08.07.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Merkezi Azzano, Bergamo, Via Ugo Foscolo, 17/19 İtalya adresine kayıtlı olan İtalyan Şirket Cromital 
S.p.A.'ın mevcut 
kayıtlı hisselerinin % 50'sinin satın alınması yönünde bir süredir yürütülen görüşmelerin olumlu 
sonuçlanması üzerine, Şirketin % 50 hissesinin 1.350.000 Euro bedelle 08.07.2005 (bugün) tarihinde 
peşin olarak satın alınmıştır.” 

 
                                          •   •  •   •  •   •  
 

TARİH: 11.07.2005 
 
HABER: 
SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 11.07.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
08.07.2005 tarih, saat 14:30'daki özel durum açıklamamıza ek açıklama. 
08.07.2005 tarihinde %50 hissesi 1.350.000 Euro'ya satın alınan İtalya Cromital S.p.A firmasının 
sermayesi 120.000 Euro olup, Sermaye her biri 1 Euro nominal değerinde eşit paylara bölünmüş 
120.000 adetten oluşmaktadır. 
Satın alınan hisselerin makul değeri tarafımızdan indirgenmiş nakit akım yöntemi kullanılarak 
belirlenmiş ve daha sonra pazarlık yapılarak satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir.” 
                                          •   •  •   •  •   •  

 
TARİH: 01.09.2005 
HABER: 

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 01.09.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulu 01.09.2005 günü Dr. Tevfik Ateş Kut başkanlığında toplanarak; 
Şirketimizin 2005/2007 stratejik planında ve yatırım programında yeralan; İzmir Menemen Serbest 
Bölgesinde deri kimyasalları üretmek, yurtiçi ve yurtdışında pazarlamak üzere yapılacak sintan 
yatırımının gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıda belirtilen ortaklık yapısında 900.000 YTL sermaye ile 
kurulacak olan Sintan A.Ş.'ne % 3 oranında pay alarak ortak olunmasına karar verilmiştir. 
Sintan A.Ş. Ortaklık Yapısı: 
Pay Sahibi Pay Oranı YTL 
Cromital S.p.A. 52 468.000 
Simest S.p.A.  24 216.000 
Soda Sanayii A.Ş.  3 27.000 
Cheminvest S.p.A.  3 27.000 
Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.    18 162.000 
Toplam  100 900.000  

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:23/09/2005 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 23.09.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulunun 23.09.2005 tarihli toplantısında; Romanya-Ocna Mures Bölgesi'nde 
yerleşik 200 bin ton/yıl soda kapasiteli Bega Upsom SA şirketinin % 64,75 hissesine sahip olan Bega 
Grup hisselerinin satın alınması için teklif verilmesine karar verilmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler daha 
sonra Başkanlığınıza bildirilecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:05/12/2005 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 05.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.   
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Romanya-Ocna Mures bölgesinde yerleşik Bega Upsom SA şirketinin % 64.75 hissesine sahip olan 
Bega Grup ile bir süredir sürdürülen hisse alımına yönelik görüşmeler anlaşma sağlanamayarak 
sonuçlanmış olup, şirketle herhangi bir ilişkimiz kalmamıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 



TARİH:13/12/2005 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 13.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.   
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
01.01.2006-31.12.2007 dönemi toplu iş sözleşme görüşmeleri hakkında. 
Şirketimiz ile Petrol İş Sendikası arasında imzalanan Soda ve Krom Fabrikalarının toplu iş sözleşmesi 
31.12.2005 tarihinde sona erecek olup; 01.01.2006-31.12.2007 dönemine ait toplu iş sözleşmesi 
görüşmesi ilk toplantısı 13.12.2005 tarihinde yapılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:14/12/2005 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 14.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.   
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
14.12.2005 tarihli Milliyet Gazetesi’nde çıkan “Temelinde Kanser Var” başlıklı habere yönelik açıklama. 
Mersin Valiliği’nce TUBİTAK’tan bir çalışma yapılması talep edilmiş ve TUBİTAK’ın yapmış olduğu 
araştırmalar sonucunda; 
- Mersin ve Kazanlı Bölgesinde fabrikalarımızdan kaynaklı toprak, hava, bitki ve su kirliliğinden 
bahsetmenin sözkonusu olmadığı açıkça ortaya çıkmış, 
- Kazanlı civarında çok sayıda alınan toprak numunelerinin çok az bir kısmında krom kirliliğine 
rastlanıldığı ancak incelenme sonuçları dikkate alındığında bu krom seviyelerinin şu ana kadar çevreye 
bir zarar vermediği görüşüne varılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:22/12/2005 
 
HABER:  

SODA 
SISE 

Soda Sanayii A.Ş.’nin 22.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.   
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam) tarafından Şişecam Topluluğu Cam Ev Eşyası ve 
Kimyasallar gruplarının yatırımlarının finansmanı amacı ile West LB AG Londra Şubesi'nden 2 yıl 
ödemesiz dönem olmak üzere 5 yıl vadeli 21.000.000 Euro tutarındaki kredinin anlaşması bugün 
imzalanmış olup, Şirketimiz 11.000.000 Euro'luk kısmına garantör olmuştur.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
TARİH:28/12/2005 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 28.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28.12.2005 tarihli toplantısında; 
Ticari defterlerimizde yer alan Vergi Usul Kanunu’nun geçici 25 ve mükerrer 298’inci maddeleri uyarınca 
yapılan enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan 184.158.803,47 YTL tutarındaki geçmiş yıllar 
zararlarının; 13.319.242,19 YTL’lik kısmının 542 100 9000 ve 542 100 9001 nolu “Olağanüstü Yedek 
Akçe Enflasyon Fark Hesapları”ndan, 20.183.850,09 YTL’lik kısmının 540 100 9000 “1. Tertip Yasal 
Yedek Akçe Enflasyon Fark Hesabı”ndan, 15.670.418,94 YTL’lik kısmının 540 200 9000 nolu “2. Tertip 
Yasal Yedek Akçe Enflasyon Fark Hesabı”ndan, 134.985.292,25 YTL’lik kısmının 502 100 9000 ve 502 
100 9001 nolu “Sermaye Fark Hesapları”ndan mahsup edilerek kapatılmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:29/12/2005 
 
HABER:  



SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 29.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulu 29.12.2005 günü Dr. Tevfik Ateş Kut başkanlığında toplanarak; 
1 Ocak 2006 tarihi itibariyle; 
- Kromsan Fabrikası Üretim Müdürü kadrosunda görev yapmakta olan Yalçın Orhan'ın Soda Sanayii 
A.Ş. Satınalma Müdürlüğüne devam etmekte olan 1. derece imza yetkisi ile atanmasına, boşalan 
Üretim Müdürlüğü kadrosuna Kromsan Fabrikası Proses Kontrol Şefi Altuğ Rıfat Şener'in 1. derece 
imza yetkisi ile terfian atanmasına, 
1 Şubat 2006 tarihi itibariyle; 
- Üretim Başkan Yardımcısı (Genel Müdür) olarak görev yapmakta olan Atilla Didin'in 31.01.2006 
tarihinde emekliliğe ayrılacak olması nedeniyle 1. derece imza yetkisinin kaldırılmasına, emeklilik 
nedeniyle boşalacak Genel Müdürlük kadrosuna Kromsan Fabrikası Fabrika Müdürü; Ayhan Yılmaz'ın 
ve yeni oluşturulan Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna Soda Fabrikası Fabrika Müdürü Hidayet 
Özdemir'in devam etmekte olan 1.derece imza yetkileri ile terfian atanmalarına, karar vermiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:30/01/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 30.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirektimiz Yönetim Kurulu 30.01.2006 günü Dr. Tevfik Ateş Kut Başkanlığı’nda toplanarak; Şirketimiz 
Geliştirme Müdürü, Emir Asuman Haksal’ın Soda Sanayii A.Ş. Geliştirme Grup Müdürlüğü’ne devam 
etmekte olan 1. Derece imza yetkisi ile, boşalan Geliştirme Müdürlüğüne; Geliştirme uzmanı Faruk 
Tamer Akköseoğlu’nun 1. Derece imza yetkisi ile, İnsan ve Finans Kaynakları Başkan Yardımcılığı 
bünyesindeki; Grup Mali İşler Müdürlüğü’ne bağlı Finans Kaynakları Müdürlüğü’ne, Finans Kaynakları 
Müdür Yardımcısı Melek Bala Zaimoğlu’nun devam etmekte olan 1. Derece imza yetkisi ile, İnsan 
Kaynakları Yöneticiliği’ne, İnsan Kaynakları uzmanı Tahir Erev’in 2. Derece imza yetkisinin kaldırılıp, 1. 
Derece imza yetkisi ile 1 Şubat 2006 tarihi itibariyle terfian atanmalarına karar vermiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:10/02/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 10.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin Kromsan Fabrikasında yapılan 3.5 milyon USD tutarlı ek fırın yatırımı tamamlanarak 
10.02.2006 tarihi itibariyle işletmeye alınmıştır. Sözkonusu fırın yatırımı ile fabrikamız verim artışının 
yanı sıra % 5 ila % 8 arasında maliyet düşürmeyi de hedeflemektedir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
TARİH:15/02/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 15.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2006 tarihli toplantısında, Şirketimizin Soda sektöründe büyüme 
planları doğrultusunda Bosna Hersek Tuzla Federasyonu/Tuzla Kantonu'nda faaliyet gösteren ve 
sermayesi Tuzla Kantonu Hükümetine ait olan Lucavac Soda Fabrikasına ortak olunması hususunda 
Tuzla Kantonu Hükümet yetkilileri ile görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
TARİH:23/02/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayi A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı 



Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" 
başlıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben 
gönderdiği 23.02.2006 tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:27/02/2006 
 
HABER:  

SODA 
SISE 

Soda Sanayii A.Ş.’nin 27.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam) tarafından Şişecam Topluluğu Cam Ev Eşyası ve 
Kimyasallar Gruplarının yatırımlarının finansmanı amacı ile Calyon Bank'tan 2 yıl ödemesiz dönem 
olmak üzere 5 yıl vadeli 25.000.000 $ tutarında kredinin anlaşması bugün imzalanmış olup, Şirketimiz 
12.000.000 $'lık kısmına garantör olmuştur.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:02/03/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 02.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 02.03.2006 tarihli toplantısında; 
Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. Buna göre; şirketimiz 
ana sözleşmesinde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci 
temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. 
Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, 
a) Pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin 

bozulmamasını, 
b) Şirketimizin karlılık durumunu, 
dikkate alan bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanmaktadır. 
Yönetim Kurulumuzca dağıtılabilir karın en az %30’unun bedelsiz hisse senedi şeklinde ve/veya nakden 
dağıtılmasının Genel Kurulumuza teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsenmiş 
bulunmaktadır. 
Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 
Ana sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Çalışanlarımıza kar payı 
verilmesi uygulaması bulunmamaktadır. 
Kar payı ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir. Kar payı ödemelerinin en geç 
mevzuata öngörülen 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen 
gösterilmektedir. 
Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:07/03/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 07.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 07.03.2006 tarihli toplantısında; 
15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5274 sayılı Kanun ile 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklik kapsamında; Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” ile ilgili 6’ncı, 
“Üyelik Teminatı” ile ilgili 12’nci maddelerinin ekli tadil tasarılarında belirtilen şekilde değiştirilmesine ve 
Geçici 1’nci maddenin eklenmesine, 
Bu hususlar ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması için İnsan ve Finans Kaynakları Başkan 
Yardımcılığı’nın yetkili kılınmasına, 
karar verilmiştir.” 
Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:16/03/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 16.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  



“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bosna Hersek Federasyonu/Tuzla Kantonu’nda faaliyet gösteren Soda Şirketi Fabrika Sode Lukavac 
(FSL) ile Soda Sanayii A.Ş. arasında, Fabrika Sode Lukavac’ı çalıştırmak üzere Soda Sanayii A.Ş.’nin 
% 80, FSL’nin % 20 sermaye katılımı ile ortak bir Soda Şirketi kurulması, bu amaçla gereken tüm nihai 
anlaşmaların imzaya hazır hale getirilme sürecinin başlatılması ve kısa zamanda tamamlanması 
doğrultusunda Soda Sanayii A.Ş. ile FSL ve FSL’nin ana sermayedarı olan tuzla Kanton Hükümeti 
arasında bir protokol imzalanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:20/03/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanısıra ana sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6., 
“Üyelik Teminatı” başlıklı 12.  Maddesinin tadili ve geçici 1. Madde eklenmesi konularının da 
görüşüleceği 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 11.04.2006 Salı günü saat 13:00’de İş 
Kuleleri, Kule 3, 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.  
Genel kurul toplantı gündemi ve ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:24/03/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 24.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“İlgi:30.01.2006 tarih, 2148 sayılı Genel Mektubunuz. 
Şirketimizin 31.12.2005 sonu itibariyle düzenlenen Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI, No:25 sayılı 
Tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na göre hazırlanan 
bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Mali Tabloları ve Dipnotlarını içeren Rapor 20.03.2006 
tarihinde Başkanlığınıza gönderilmiştir. 
Ancak gönderdiğimiz sözkonusu raporun elektronik kapyadaki denetim görüşünün taslak denetim 
görüşü olarak kaldığının farkına varılmıştır. Mali tablolarda ve dipnotlarda hiçbir değişiklik yoktur. 
İnternettteki elektronik dosyanın rapor asıllarında yer alan denetim görüşü doğrultusunda olması için 
ekteki dosya ile güncellenmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.” 
Sözkonusu dosya borsamız internet sitesinde güncellenmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/03/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 24.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2006 tarihli toplantısında; 
Şirketimizin 2006 ve 2007 yılları sürekli ve sınırlı denetimlerinde görevlendirilmek üzere, Denetimden 
Sorumlu Komitemizin ekli yazısı ile önerilen "Denetim Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2 yıl 
için bağımsız denetleme kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve konunun Şirketimiz Olağan Genel 
Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:30/03/2006 
 
HABER:  
 

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 30.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 30.03.2006 tarihli toplantısında; 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlan 2005 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 12.740.556 
YTL tutarındaki 2005 yılı net konsolide bilanço karımızın, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin 27 Ocak 2006 
tarih ve 4/67 sayılı kararı çerçevesinde, konsolide mali tablolarımızdaki kar içinde görünen bağlı ortaklık, 
müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerimizden şirketimiz konsolide mali tablolarına intikal eden 
karlardan, Genel Kurullarında kar dağıtımına karar veren bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs 
ve iştiraklerimizden gelen karlardan şirketimiz payına isabet eden tutarları dikkate alınarak esas 
mukavelemizin 31’inci maddesine göre aşağıdaki şekilde tevzi edilmesini, 
• Çıkarılmış sermayenin %12,5 oranına tekabül eden 7.828.750 YTL tutarındaki brüt temettünün beher 



nominal 1 YTL tutarındaki paya 0,125 YTL (%12,5) isabet edecek şekilde nakden  dağıtılmasını, 
• Stopaja tabi olmayan pay sahiplerimize brüt temettünün herhangi bir kesinti olmaksızın net olarak 

dağıtılması, stopaja tabi olan pay sahiplerimize ise bu tutar üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan 
sonra 0,113068 YTL’nin (%11,3068) net olarak ödenmesini, 

• Temettü ödeme tarihinin 17 Nisan 2006 olarak belirlenmesini, 
Yukarıdaki kar dağıtım hususlarının 11 Nisan 2006 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun 
görüş ve onayına sunulmasını kararlaştırılmıştır. 

2005 Yılı Net Konsolide Karının Tevzi 
Vergi Sonrası Net Kar 12.740.556 
I. Tertip Kanuni Yedek  902.261 
Ortaklara Toplam Temettü  7.828.750 
II. Tertip Kanuni Yedek  469.725 
Olağanüstü Yedek  154.720 
Dağıtılamayan Karlar  3.385.100   

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
 
 
 
TARİH:31/03/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 31.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Soda Sanayii A.Ş. özel deri kimyasalları olan Sintan ürünlerini üretecek ve pazarlayacak yeni bir ortak 
şirket kurulmasını düzenleyen 31.03.2006 tarihli "Sintan Yatırımı Hissedarlar Anlaşması"nı 
imzalamıştır. Anlaşmaya taraf diğer şirketler, Cheminvest SpA (İtalya), Cheminvest Deri Kimyasalları 
Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Türkiye), Oxyvit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Türkiye) ve Cromital SpA'dır 
(İtalya)'dır. Taraflar ortak şirketi kurduktan sonra, İzmir/Menemen Serbest Bölgesi'nde üretim tesisi 
yatırımına başlayacaklardır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:03/04/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 03.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Özü: 01.01.2006-31.12.2007 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakkında. 
Şirketimiz ile Petrol İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yasal 
prosedür uyarınca Petrol İş Sendikası tarafından uygulama tarihi daha sonra belirlenmek üzere, 3 Nisan 
2006 günü itibariyle grev kararı alınmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:05/04/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 05.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulunun 05.04.2006 tarihli toplantısında; 
Avusturya'da kurulu olan Solvay Şişecam Holding AG'nin toplam 1040 adet hissesinden European Bank 
for Reconstruction and Development'a ait olan 24 hissenin 13.04.2006 tarihinde 3.950.617,28 USD 
bedelle satın alınmasına; ayrıca 13.04.2006'da European Bank for Reconstruction and Development'a 
Call Opsiyonu ücreti olarak 
228.616,95 USD ödenmesine; bu hususlarda gereken tüm anlaşmaların imzalanması, tüm işlemlerin 
yürütülmesi için, gereken hallerde vekil tayin etmek de dahil olmak üzere, Dr. Tevfik Ateş Kut ve 
Mehmet İhsan Orhon'a birlikte yetki verilmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 



TARİH:11/04/2006 
 
HABER:  
 

SODA Soda Sanayii A.Þ.’nin 11.04.2006 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul Toplantýsý’nda,  
• 2005 yýlý karýnýn daðýtýmý hakkýnda Yönetim Kurulu’nca Genel Kurul’a sunulan teklif 

görüþülerek 12.740.556 YTL’lik net dönem karýnýn; Sermaye Piyasasý Kurulu’nun 
27.01.2006 tarih ve 4/67 sayýlý kararý ve esas mukavelenin 31. Maddesine göre 
aþaðýdaki þekilde tevzi edilmesine, 
Vergi Sonrasý Net Kar  12.740.556  
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe  902.261  
Ortaklara Toplam Temettü  7.828.750 
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe  469.725  
Olaðanüstü Yedek Akçe  154.720  
Daðýtýlamayan Karlar  3.385.100  
temettünün nakit olarak daðýtýlmasýna ve daðýtýmýn 17.04.2006 tarihinde yapýlmasýna karar 
verildiði, temettünün 1 YTL nominal deðerli hisseye 0,1250 YTL brüt, 0,113068 YTL net olduðu, 

• Þirket Esas Mukavelesinin 8’inci maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tevfik Ateþ Kut, Dilek 
Çamlý, Mehmet Nur Atukalp, Ufuk Ersoy, Mehmet Ali Kara, Mehmet Ýhsan Orhon ve Özgün 
Çýnar’ýn 3 yýl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildiði,  

• Þirket Esas Mukavelesinin 17’inci maddesine göre Denetim kurulu Üyeliklerine Mehmet Alphan ve 
Yýlmaz Mete’nin 1 yýl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildiði, 

• Þirket Esas Mukavelesinin Sermaye Maddesi (Md-6), Üyelik Teminatý Maddesi (Md-12) ve Geçici 
Madde 1’nin tadiline karar verildiði,  

• Sermaye Piyasasý Kurulu’nun Seri:XI, No:25 sayýlý Tebliði uyarýnca Þirket’in 2006 ve 2007 
yýllarýna yönelik olarak sürekli ve sýnýrlý denetimini yapmak üzere 2 yýl süreyle Denetimden 
Sorumlu Komite üyelerince önerilen ve Yönetim kurulu tarafýndan kabul edilen “Denetim Serbest 
Mali Müþavirlik A.Þ.”nin görevlendirilmesine iliþkin Yönetim Kurulu Kararýnýn onaylanmasýna 
karar verildiði 

bildirilmiþtir.  
Genel kurul toplantý tutanaðý ile tadil tasarýsý ekte yayýnlanmaktadýr.  

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:12/04/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Avusturya'da kurulu olan Solvay Şişecam Holding AG'nin toplam 1040 adet hissesinden European Bank 
for Reconstruction and Development'a ait olan 24 hisse 12.04.2006 tarihinde 3.950.617,28 USD bedelle 
satın alınmış, ayrıca 12.04.2006'da European Bank for Reconstruction and Development'a Call 
Opsiyonu ücreti olarak 228.616,95 USD ödenmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:13/04/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 13.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 13.04.2006 tarihli toplantısında; 11.04.2006 tarihinde toplanan Olağan 
Genel Kurul’da yapılan seçim sonrası seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri arasında aşağıdaki 
şekilde görev bölümü yapılmasına, Dr. Tevfik Ateş Kut, Dilek Çamlı, Mehmet Nur Atukalp, Ufuk Ersoy, 
Mehmet Ali Kara ve Mehmet İhsan Orhon’un mevcut olan imza yetkilerinin devamına, Özgün Çınar’a 
Şirketi temsilen 1. Derece imza yetkisi verilmesine, ayrıca üyeliği sona eren İnci Yılmaz’ın 1. Derece 
imza yetkisinin kaldırılmasına, ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 16 sayılı Tebliği’ne, Ek 
Seri: X, No: 19 sayılı Tebliği ile eklenen, “Denetimden Sorumlu Komiteler” başlıklı 28/a maddesi 
gereğince oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Mehmet Ali Kara ile Özgün Çınar’ın 
Yönetim Kurulu görev süreleri ile sınırlı olmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. 
Başkan : Dr. Tevfik Ateş Kut 
Başkan Vekili : Dilek Çamlı 
Üye : Mehmet Nur Atukalp 
Üye : Özgün Çınar 
Üye : Ufuk Ersoy 
Üye : Mehmet Ali Kara 
Üye : Mehmet İhsan Orhon 

 •   •  •   •  •   •  
 



TARİH:14/04/2006 
 
HABER:  
 

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 14.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasasý Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayýlý Tebliði uyarýnca yapýlan açýklamadýr. 
12.04.2006 tarihinde hisse alımıyla ilgili yapılan özel durum açıklamasına ek açıklamadır. 
Şirketimiz 1997 senesinde Solvay ve EBRD, Solvay Şişecam Holding A.G.'ye ortak olarak Bulgaristan'da 
özelleştirilen Solvay Sodi'nin çoğunluk hisselerini satın almıştır. EBRD, ortaklıkta finansal ortak olarak 
yer almaktadır. EBRD, Solvay Şişecam Holding A.G.'ye 40 milyon USD koyarak ortak olmuştur ve
hisselerinin 30 milyon USD'ye karşılık gelen kısmını Solvay'e 10 milyon USD'e karşılık gelen kısmını 
Şirketimize satmak üzere opsiyon vermiştir. Bu opsiyon 
karşılığında her yıl EBRD'e üzerinde anlaşılan bir oran ile faiz ödemesi yapılmaktadır. İlk anlaşmada, 
Temmuz 2002'ye kadar geçerli olan opsiyon süresi yapılan yeni anlaşma çerçevesinde Nisan 2007'ye 
kadar uzatılmış ve aşamalı hale getirilmiştir. Bu kapsamda Solvay Şişecam Holding AG'nin 1040 adet 
hissesinden EBRD'ye ait olan 24 adet hisse 15 Nisan 2005 tarihinde 3.950.617,28 ABD Doları 
karşılığında satın almış ve bedelini aynı tarihte nakit olarak ödenmiştir. Bu defa, 12 Nisan 2006 
tarihinde Şirketimiz yine EBRD'ye ait 24 adet hisseyi 3.950.617,28 ABD doları bedelle peşin olarak satın 
almış, ayrıca Call Opsiyonu ücreti olarak 228.616,95 USD ödemiştir. Bakiye kalan 2.098.765,44 ABD 
Doları karşılığı hisse senetlerinin 2007 yılında alınması öngörülmektedir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
TARİH:04/05/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 04.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz, Bosna Hersek Federasyonu/Tuzla Kantonu'nda bulunan soda üretim tesisi Fabrika Sode 
Lukavac'ın (FSL) 
çoğunluk ortağı haline gelmektedir. 
Soda Sanayii ve FSL 65.252.000 KM sermayeli yeni bir ortak şirket kuracak ve bu ortak şirkette Soda 
Sanayii %80, FSL ise %20 oranında pay sahibi olacaktır. Kurulacak yeni şirketin ünvanı "Şişecam Soda 
Lukavac d.o.o." olarak kararlaştırılmıştır. 
Bu kapsamda, şirketimiz ile Tuzla Kanton Hükümeti arasında bugün (04 Mayıs 2006) anlaşma 
imzalanacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:04/05/2006 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 04.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulunun 04.05.2006 tarihli toplantısında; 
Şirketimiz Bosna Hersek Federasyonu/Tuzla Kantonu'nda faaliyet gösteren Sode Lukavac (FSL) Şirketi 
ile kurulacak olan 65.252.000 KM (Konvertibl Mark) sermayeli, "Şişecam Soda Lucavac d.o.o." Şirketine 
% 80 oranında 52.201.600 KM (Konvertibl Mark) sermaye ile ortak olunmasına ve kuruluş ile ilgili tüm 
işlemlerin yürütülmesi için, gereken hallerde vekil tayin etmek de dahil olmak üzere Dr. Tevfik Ateş Kut 
ve Mehmet İhsan Orhon'a birlikte yetki verilmesine, karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:05/05/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 05.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Dün (04 Mayıs 2006) duyurusunu yaptığımız Bosna Hersek Federasyonu/Tuzla Kantonu'nda bulunan 
Fabrika Sode Lukavac (FSL)'ın kurulacak ortak şirket aracılığı ile satın alınmasına yönelik anlaşma, 
Tuzla Kanton Hükümeti'nin bilgi ve onayı çerçevesinde, Şirketimiz ve FSL yetkililerince onaylanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
Anlaşma ile, Şirketimiz, Bosna Hersek Federasyonu/Tuzla Kantonu'nda bulunan soda üretim tesisi 
Fabrika Sode Lukavac'ın (FSL) çoğunluk ortağı haline gelmektedir. 
Soda Sanayii ve FSL 65.252.000 KM sermayeli yeni bir ortak şirket kuracak ve bu ortak şirkette Soda 



Sanayii %80, FSL ise %20 oranında pay sahibi olacaktır. Kurulacak yeni şirketin ünvanı "Şişecam Soda 
Lukavac d.o.o." olarak kararlaştırılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:15/05/2006 
HABER:  
 

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 15.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasasý Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayýlý Tebliði uyarýnca yapýlan açýklamadýr. 
Özü: 01.01.2006-31.12.2007 dönemi toplu iş sözleşmesi hakkında. 
Şirketimiz ile Petrol-İş Sendikası arasında Soda ve Kromsan Fabrikaları'na yönelik yürütülen toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili olarak; Petrol-İş Sendikası görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı 
takdirde grev uygulamasına 30.05.2006 günü başlanacağını bildirmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:16/05/2006 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 11.04.2006 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçlarının 20.04.2006 
tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nca tescil edildiği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:30/05/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 30.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz ile Petrol-İş Sendikası arasında Soda ve Kromsan Fabrikalarımız ile ilgili olarak devam eden 
01.01.2006/31.12.2007 dönemine ait Toplu İş Sözleşme görüşmeleri 30.05.2006 tarihinde saat 03:00'da 
anlaşmayla sonuçlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:29/08/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 29.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz ile Bosna Hersek Federasyonu, Tuzla Kantonunda bulunan Fabrika Sode Lukavac (FSL) arasında 4 Mayıs 
2006 tarihinde imzalanan Kuruluş Anlaşmasında öngörülen şekilde Sisecam Soda Lukavac d.o.o" (SSL) şirketinin 
kuruluşu tamamlanmış ve soda tesisi bugün itibariyle devralınmıştır. 
Soda Sanayii'nin kurulan SSL şirketindeki payı % 80, FSL'nin ise % 20 olacaktır. 
Soda Sanayii, SSL'ye 26,7 milyon Euro tutarında sermaye katılımı gerçekleştirecektir. Bunun 24,1 milyon Euro'su 
nakti sermaye katılımı, 2,6 milyon Euro'su ise know how katkısı ile ayni sermaye katılımı şeklinde olacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:04/12/2006 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 04.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
07.01.2005 tarihindeki özel durum açıklaması ile kamuoyuna bilgisi verilen Kojenerasyon tesisinin 
yatırımı Mersin Bölgesinde Camiş Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tamamlanmıştır. Şirketimize maliyet 
avantajı sağlayacak olan bu tesisten 4 Aralık 2006 tarihinden itibaren buhar alınmaya başlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:23/02/2007 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 23.02.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bir süredir bazı medya organlarında yer alan: “Soda Fabrikası’nın üretiminden kaynaklanan katı 
atıklarının zehirli olduğu” na ilişkin  öne sürülen asılsız haberlerle ilgili basın duyurumuz aşağıda 
sunulmaktadır.  

Basın Duyurusu 23.02.2007 
*Soda Fabrikamız “Endüstriyel Katı Atıkları” nın ZEHİRLİ olması mümkün    değildir. 



*Soda Üretiminin ana hammaddesi kireçtaşı ve tuzlu su’ dur. 
Bir süredir bazı medya organlarında Soda Fabrikası’nın üretiminden kaynaklanan  katı atıklarının 
“Zehirli” olduğu öne sürülmekte, fabrikamız haksız yere karalanmaktadır. 
Soda üretimimiz sonucunda oluşan katı atıkların bertarafında,dünya  uygulamalarının üstünde, önemli 
farklılıklar vardır: 
Şöyleki; 
İtalya , İspanya , Portekiz ve Mısır ‘da kurulu soda üretim tesislerinin  tüm üretim atıkları her hangi bir 
işleme tabi tutulmaksızın Akdeniz ve Atlas Okyanusuna direkt olarak deşarj edilmekte olup , diğer 
Avrupa ülkelerinde ise katı atıklar yine herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın yerleşim alanları içinde 
oluşturulan ve “ Beyaz Deniz” olarak isimlendirilen alanlarda biriktirilmektedir.Sıvı kısımları ise arıtma 
işlemine tabi tutulmaksızın kıta içi nehirlere dökülmektedir. 
Aynı Dünya Pazarında yer aldığımız rakiplerimize göre önemli ölçüde maliyet oluşturan Soda 
Fabrikamız “Katı Atık Yönetimi” uygulamasında ,  
“Toprak havuzlarda dinlendirilen üretim atıklarının çözünmeyen kısmı çöktürüldükten sonra üste kalan 
çözelti arıtma tesisine gönderilerek PH ve  askıda katı madde parametreleri “Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği “ limitlerine uygun hale getirilerek deşarj edilmektedir.Konu ile ilgili Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nın “Atık Su Deşarj İzni”  mevcuttur. 
Havuzlarda bekletilerek kurutulan katı atıklar ise bileşiminin dolgu malzemesi olarak kullanıma uygun 
olması nedeniyle, yasal izinleri alınmış bölgelere arazi düzenleme amacıyla gönderilmekte, üzerleri 
nebati toprak ile kapatılarak ağaçlandırılmaktadır.” 
Geçmiş yıllarda benzer şekilde Soda Fabrikamız katı atıklarının ağır metal içerdiğine ilişkin iddialar 
üzerine “İl Çevre ve Orman Müdürlüğü” nün gözetiminde  
“TÜBİTAK ve Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü” uzmanları Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği’ne göre yaptıkları incelemeler sonucunda ; 
6 Ocak 2005 ve 9 Mayıs 2005 tarihli raporları ile ; 
“Soda Fabrikasının katı ve sıvı proses atıklarında çevre mevzuatımızın öngördüğü limitleri aşan 
ağır metal bulunmamaktadır.” 
sonucuna varmışlardır. 
Üretimden kaynaklanan katı atıklar, şu an Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı içinde önceden 
işlenerek terk edilmiş taş ocakları çukurlarında çevre mevzuatına uygun olarak depolanmakta ve 
çevresel etkileri açılan gözlem kuyularından alınan su örnekleri ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 
tarafından düzenli olarak kontrol edilmekte ve izlenmektedir. 
İlimizdeki bazı kurumlar arasında oluşan anlaşmazlıklarda, Türkiye’nin  tek , Orta Doğu’nun en büyük  
Avrupa’da üçüncü, Dünya’da yedinci büyük olan ve İSO9000:2001 Kalite Belgesi , İSO14001 Çevre 
Yönetim Sistem Belgesi, OHSAS1801 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Belgesi, HACCP Gıda Güvenliği 
Belgesi ve Üçlü Sorumluluk Taahütnamesi ışığında yasal mevzuatlara uygun olarak üretimini sürdüren 
Kuruluşumuzun adının geçmesi üzüntü ile karşılanmıştır. 
Geçmiş yıllarda da benzer şekilde kamuoyu gündemine taşınan Soda Fabrikamız üretim atıkları ile ilgili 
haksız iddiaların bu kez sona ereceğine inanıyoruz.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:20/03/2007 
 
HABER:  

SODA 
SISE 

Soda Sanayii A.Ş.’nin 20.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz bağlı ortaklığı olan ve Bosna Hersek Tuzla Kantonu’nda yerleşik Şişecam Soda Lukavac 
d.o.o.’nun yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere International Finance Corporation’dan (IFC) 
sağlanan 2 yıl geri ödemesiz 8 yıl vadeli 24.000.000 Euro tutarındaki kredi anlaşması 20 Mart 2007 
tarihinde imzalanmıştır. 
Şişecam Soda Lukavac d.o.o. adına sağlanan krediye Şirketimiz ile Türkiye Şişe va Cam Fabrikaları 
A.Ş. müşterek ve müteselsilen garantör olmuştur.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:23/03/2007 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 23.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 23.03.2007 tarihli toplantısında; 
Şirketimiz’in 38. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 10 Nisan 2007 Salı günü saat 14:30’da 
ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, şirket merkezimiz olan İş Kuleleri, Kule-
3, 34330, 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapmasını ve bu hususun ortaklara bildirilmesini 
kararlaştırmıştır.” 
Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. 



 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:23/03/2007 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 23.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.03.2007 tarihli toplantısında; 
Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. Buna göre; 
Şirketimiz ana sözleşmesinde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve 
miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. 
Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, 
a) Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin 

bozulmamasını,  
b) Şirketimizin karlılık durumunu, 
dikkate alan bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanmaktadır.  
Yönetim Kurulumuzca dağıtılabilir karın en az Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen asgari kar 
dağıtım oranında bedelsiz hisse senedi şeklinde ve/veya nakden dağıtılmasının Genel kurulumuza teklif 
edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsenmiş bulunmaktadır. 
Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 
Ana sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim kurulu Üyelerimize ve Çalışanlarımıza kar payı 
verilmesi uygulaması bulunmamaktadır. 
Kar payı ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir. Kar payı ödemelerinin en geç 
mevzuatta öngörülen 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen 
gösterilmektedir. 
Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır." 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
 
TARİH:27/03/2007 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 27.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.03.2007 tarihli toplantısında; 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan 2006 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 
65.203.999 YTL tutarındaki 2006 yılı net konsolide bilanço karımızın, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin 18 
Ocak 2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı çerçevesinde, konsolide mali tablolarımızdaki kar içinde görünen 
bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerimizden şirketimiz konsolide mali tablolarına 
intikal eden karlardan, Genel Kurullarında kar dağıtımına karar veren bağlı ortaklık müşterek yönetime 
tabi teşebbüs ve iştiraklerimizden gelen karlardan şirketimiz payına isabet eden tutarları dikkate 
alınarak, esas mukavelemizin 31. maddesine göre aşağıdaki şekilde tevzi edilmesini, 

• Çıkarılmış sermayenin %25 oranına tekabül eden 15.657.500 YTL tutarındaki brüt temettünün 
beher nominal 1 YTL tutarındaki paya 0,25 YTL (%25) isabet edecek şekilde nakden 
dağıtılmasını, 

• Stopaja tabi olmayan pay sahiplerimize brüt temettünün herhangi bir kesinti olmaksızın net 
olarak dağıtılması (*), stopaja tabi olan pay sahiplerimize ise bu tutar üzerinden gelir vergisi 
stopajı yapıldıktan sonra 0,213353 YTL'nin (%21,3353) net olarak ödenmesini, 

• Temettü ödeme tarihinin 30 Nisan 2007 olarak belirlenmesini, 
Yukarıdaki kar dağıtım hususlarının 10 Nisan 2007 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel 
Kurulu'nun görüş ve onayına sunulmasını kararlaştırmıştır. 
 2006 Yılı Net Konsolide Karının Tevzi 
Vergi Sonrası Net Kar    65.203.999 YTL 
I. Tertip Kanuni Yedek     2.174.106 YTL 
Ortaklara Toplam Temettü    15.657.500 YTL 
II. Tertip Kanuni Yedek    1.252.600 YTL 
Olağanüstü Yedek      46.119.793 YTL 
(*) Bu ortakların, hukuki statülerini 81 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin (C) bölümü ile 
06.01.2006 tarih ve 20 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri'nde belirtilen usullerle, kar payı ödemelerine 
başlanan tarihe kadar şirketimize kanıtlamaları gerekmektedir. Aksi halde bu ortaklara dağıtılacak kar 
payları üzerinden de vergi tevkifatı yapılacaktır." 

 •   •  •   •  •   •  



 
TARİH:10/04/2007 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 10.04.2007 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında,  
- 2006 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu’nca Genel Kurul’a sunulan teklif görüşülerek 
65.203.999 YTL’lik net dönem karının; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:27 sayılı “Sermaye 
Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı 
Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ ve 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile esas 
mukavelenin 31. maddesine göre aşağıdaki şekilde tevzi edilmesine, 
Vergi Sonrası Net Kar 65.203.999 YTL, I. Tertip Kanuni Yedek 2.174.106 YTL, Ortaklara Toplam 
Temettü 15.657.500 YTL, II. Tertip Kanuni Yedek 1.252.600 YTL, Olağanüstü Yedek 46.119.793 YTL,  
Temettünün nakit olarak dağıtılması ve dağıtımın 30.04.2007 tarihinde yapılmasına, 
- Denetim Kurulu Üyeliklerine Yılmaz Mete ve Salim Zaimoğlu’nun bir yıl süreyle görev yapmak üzere 
seçilmelerine  
karar verildiği bildirilmiştir. 
Yazı ekinde gönderilen temettü tablosuna göre 1 YTL nominal değerli 1 adet hisse senedine isabet eden 
nakit temettü tutarı brüt 0,25 YTL, net 0,213353 YTL’dir. 
Toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:11/04/2007 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayi A.Ş.’nin 11.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Kromsan Fabrikasında üretilen ve Bazik Krom Sülfat ürün grubundaki dünya lideri 
konumumuzu geliştirmek ve rekabet gücümüzü artırmak amacıyla yapılan 4.000.000 USD tutarlı ek 
kapasite yatırımı tamamlanarak 11.04.2007 tarihinde işletmeye alınmıştır.  
Bu tevsii yatırımı ile üretim kapasitemiz Bazik Krom Sülfat bazlı tüm ürünler için 56.000 ton/yıldan 
100.000 ton/yıla çıkarılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:13/04/2007 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 13.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
1997 yılında Şirketimiz, Solvay ve European Bank of Reconstruction and Development (EBRD) ile 
birlikte Solvay Şişecam Holding A.G.'ye ortak olarak Bulgaristan'da özelleştirilen Solvay Sodi'nin 
çoğunluk hisselerini satın almıştır. EBRD, ortaklıkta finansal ortak olarak yer almaktadır. EBRD, Solvay 
Şişecam Holding A.G.'ye 40 milyon USD koyarak ortak olmuştu ve hisselerinin 30 milyon USD'ye 
karşılık gelen kısmını Solvay'e, 10 milyon USD'ye karşılık gelen kısmını Şirketimize satmak üzere 
opsiyon vermiştir. 
Nisan 2007'ye kadar süresi olan bu opsiyon kapsamında, Solvay Şişecam Holding AG'nin 1040 adet 
hissesinden EBRD'ye ait olan ilk 24 adet hisse 15 Nisan 2005 tarihinde 3.950.617,28 ABD Doları, ikinci 
24 adet hisse 12 Nisan 2006 tarihinde 3.950.617,28 ABD Doları karşılığında satın alınmış ve bedelleri 
aynı tarihlerde peşin olarak ödenmiştir. Bu defa bakiye kalan 13 adet hisse 13.04.2007 tarihinde 
(bugün) 2.098.765,44 ABD Doları karşılığı peşin ödenerek satın alınmış, ayrıca Call Opsiyon ücreti 
olarak da 79.753,09 ABD Doları ödenmiştir. 
Böylece EBRD'nin elinde bulunan ve Şirketimize satılmak üzere opsiyon verilen hisselerin tamamının 
satınalınma işlemi sonuçlanmıştır. Soda Sanayi A.Ş., Solvay Şişecam Holding AG'nin 1040 adet 
hissesinden 260 adedine sahip olarak Şirketteki hisse oranını % 25'e yükseltmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARİH:22/06/2007 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 22.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin Avusturya'daki iştiraki olan Solvay Sisecam Holding üzerinden Bulgaristan'da üretim ortağı 
olduğu soda üreticisi Solvay Sodi EAD, kapasitesini aşamalı olarak 1.2 milyon tondan 1.5 milyon tona 



çıkarmak üzere gereken yatırımları uygulamaya koymuştur. 
Proje için 2007 ve sonrasında gerçekleştirilecek olan yatırım harcamaları toplamı, yaklaşık olarak 50 
milyon Euro düzeyindedir ve üç yıl zarfında gerçekleştirilecektir. Yatırımlar, Solvay Sodi bünyesinde 
yaratılan fonlar ve sağlanan kredilerle finanse edilecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:27/08/2007 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 27.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin Bağlı Ortaklığı olan Şişecam Shangai Trading Co. Ltd. Şirketinin özkaynak yapısının 
güçlendirilmesi amacı ile mevcut 200.000 USD olan sermayesinin 450.000 USD’ye yükseltilmesi 
nedeniyle, artırılan 250.000 USD şirkete bugün itibariyle transfer edilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:04/09/2007 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 03.09.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz mevcut 100.000.000 YTL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 62.630.000 YTL olan 
çıkarılmış sermayesinin 201.433.624 YTL’sine yükseltilmesine ve arttırılan 138.803.624 YTL’nin, 
538.624 YTL’sinin diğer sermaye yedeklerinde bulunan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
8/12 madddesi kapsamındaki gayrimenkul satış karından karşılanmasına, 
138.265.000 YTL’sinin özsermaye kalemlerine ait enflasyon düzeltme farklarından karşılanmasına, 
Ve bedelsiz olarak hissedarlara dağıtılmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:04/10/2007 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 04.10.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı içinde 138.265.000 YTL öz 
sermaye enflasyon düzeltme farklarından, 538.624 YTL diğer sermaye yedeklerindeki gayrimenkul satış 
karlarından karşılanmak suretiyle 62.630.000 YTL’den 201.433.624 YTL’ye artırılması nedeniyle ihraç 
edilen paylar Sermaye Piyasası Kurulu’nca 01.10.2007 tarih ve 78/997 sayı ile kayda alınarak durum 
04.10.2007 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nda tescil edilmiştir. 
Ortaklarımıza dağıtılacak 138.803.624 YTL tutarındaki bedelsiz payların dağıtımına 10 Ekim 2007 
tarihinde başlanacak olup, 05 Ekim 2007 tarihli Dünya ve Hürses Gazetelerinde yayınlanacak olan 
ortaklara duyuru metni ektedir.   ” 
Ekte yayınlanan duyuru metninde; %221,62481 oranındaki bedelsiz pay alma haklarının 
kaydileştirilmemiş hisse senetleri için 4 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında 10.10.2007-06.05.2008 
tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı, bu tarihten sonra dağıtıma şirket merkesinde devam 
edileceği bildirilmiştir. 
Kaydileşmemiş hisse senetleri için başvuru yerleri:  
Şirket Yönetim Satış Merkezi, 4. Levent, İstanbul  
Camiş Menkul Değerler A.Ş., 4. Levent, İstanbul 
Soda Sanayii A.Ş. Mersin Fabrikası, Mersin 
Bedelsiz pay alma haklarına ilişkin duyuru ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:07/11/2007 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 07.11.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Ufuk Ersoy'un yerine Levent Korba seçilerek, yönetim kurulu kararı 
Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve ilan ettirilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:26/11/2007 
 
HABER:  



SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 26.11.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Açıklanacak özel durum/durumlar: 01.01.2008-31.12.2009 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
hakkında. 
Şirketimiz ile Petrol İş Sendikası arasında imzalanan Soda ve Kromsan Fabrikalarının toplu iş 
sözleşmesi 31.12.2007 tarihinde sona erecek olup; 01.01.2008-31.12.2009 dönemine ait toplu iş 
sözleşmesi görüşmesi ilk toplantısı 26.11.2007 tarihinde yapılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:11/12/2007 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 11.12.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Geçmiş yıllarda, özellikle standart dışı soda üretiminin etkisi ile önemli avantajlar sağlayan Sodyum 
Silikat'ın, günümüzde standart dışı soda üretiminin çok aza indirilmesi ve soda pazarının olumlu 
gelişmesiyle birlikte, soda ürününe göre mukayeseli üstünlüğünün kalmamasından dolayı Silikat 
Tesisi'nin kapatılmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:13/12/2007 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 13.12.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Soda Sanayii A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan ve Bosna Hersek'te kurulu Şişecam Soda Lukavac d.o.o. 
Şirketinin ağır soda yatırımı tamamlanarak Bosna Hersek Federasyonu Cumhurbaşkanı, Tuzla Kantonu 
Başbakanı, Bakanları, Bölge Belediye Başkanları ile Şişecam Genel Müdürü ve Kimyasallar Grup 
Başkanı'nın katılımı ile bugün itibariyle törenle devreye alınmıştır. 
International Finance Corporation (IFC)'den sağlanan kredi ile finansmanı karşılanan ağır soda yatırımı 
8 milyon USD harcama ile gerçekleştirilmiştir.  
Şirket, yatırımın tamamlanması ile daha önce üretimi olmayan 220.000 ton/yıl ağır soda kapasitesine 
ulaşmış ve böylelikle bölgedeki gücünü pekiştirmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:25/01/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 25.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Mısırda kurulu bulunan ve 100 bin ton/yıl soda üretim kapasitesine sahip Alexandria Sodium Corbonate 
Company (ASCC)'nin tamamına sahip olan Mısır Devleti kuruluşu Chemical Industries Holding 
Company (CIHC) tarafından kapalı zarf ile teklif toplama usulüyle satış ihalesi açıldığı öğrenilmiştir. 
Şirketimizin, bu ülke ve tesis özelinde düşük işçilik, doğalgaz olanakları vb. avantajları değerlendirmek 
üzere ihale sürecinde yer almasının ve ihale sürecini izlemesinin uygun olacağı göz önünde 
bulundurularak, satıcı kuruluş Chemical Industries Holding Company (CIHC)'e teklif vermesine karar 
verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:28/02/2008 
 
HABER:  
 

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 28.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığına bağlı Nakliye Müdürlüğü kadrosuna Cam Elyaf Sanayii A.Ş. 
Yurt Dışı Satış Müdürü Sadık Özkan Esener'in 01.03.2008 tarihi itibariyle naklen atanmasına ve 
kendisine Şirketimiz adına 1. derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:28/02/2008 
 
HABER:  



 
SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 28.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz İştiraklerinden Cromital S.P.A.'nın 1 Şubat 2008 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 
şirketin mevcut 120.000 Euro olan sermayesinin 1.000.000 Euro artırılarak 1.120.000 Euro'ya 
yükseltilmesine karar verilmiş olması nedeniyle, Artırılan sermayeden Şirketimizin %50 olan ortaklık 
payına isabet eden 500.000 Euro'nun ödenmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:28/02/2008 
 
HABER:  
 

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 28.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Özü: 01.01.2008/31.12.2009 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakkında. 
Şirketimiz ile Petrol İş Sendikası arasında yürütülen 13. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 
yasal prosedür uyarınca Petrol İş Sendikası tarafından uygulama tarihi daha sonra belirlenmek üzere 
28.02.2008 günü itibariyle grev kararı alınmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:05/03/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 05.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 05.03.2008 tarihli toplantısında; Şirket Ana Sözleşmesi’nin sermaye ile 
ilgili 6’ncı maddesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek kayıtlı sermaye tavanının 
201.433.624 YTL’den 500.000.000 YTL’ye çıkarılmasına, bununla ilgili olarak Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan ve diğer ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel 
Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir.” 
Söz konusu maddenin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:11/03/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 11.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 11.03.2008 tarihinde yapılan toplantısında; 
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın artırılması ile ilgili 05.03.2008 tarih ve eki 
Sermaye ile ilgili 6. Madde Tadil Tasarısı kararının (7 sayılı karar) iptal edilmesine; 
Şirket Ana Sözleşmesi’nin sermaye ile ilgili 6. maddesinin SPK’nın talebi doğrultusunda, ekli tadil 
tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek kayıtlı sermaye tavanının 201.433.624 YTL’den 500.000.000 
YTL’ye çıkarılmasına, bununla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve diğer ilgili kurumlardan 
gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul’da görüşülmesi için gerekli 
hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir.” 
(Tadil metni İMKB’ye ulaşmamıştır.) 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:12/03/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 11.03.2008 tarihli özel durum açıklamasına istinaden gönderdiği ana sözleşme 
tadil metni ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:27/03/2008 
 
HABER:  

SODA 
 

Soda Sanayii A.Ş.’nin 27.03.2008 tarihinde gelen 26.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
T. İş Bankası A.Ş.'na ait %97,53 oranında ve 6.437.003,38 YTL nominal değerdeki Asmaş Ağır Sanayi 
Makinaları A.Ş. hissesi için, Şirketin 31.07.2007 tarihli mali tabloları baz alınarak teklif edilen 9.753.035 
USD'lık peşin bedelin, hisse devir tarihi itibariyle oluşacak özkaynak ve mali borç değişikliklerine göre 



revize edilmesi suretiyle belirlenecek değeri üzerinden %82,53 oranındaki 5.447.003,38 YTL nominal 
değerdeki kısmının T. İş Bankası A.Ş.'den peşin olarak satın alınmasına,  
Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş. hisse satın alımına ilişkin gerekli belgelerin imzalanması ile gerekli 
işlemlerin yürütülmesi için Dr. Tevfik Ateş Kut ve İbrahim Babayiğit'in yetkilendirilmesine, karar 
verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:31/03/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 31.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2008 tarihli Dr. Tevfik Ateş Kut Başkanlığında yapılan 
toplantısında; 
Şirketimizin 39. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Nisan 2008 Pazartesi günü saat 14:30'da 
ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, şirket merkezimiz olan İş Kuleleri, 
Kule/3, 34330 4.Levent/Beşiktaş/İstanbul adresinde toplanmasına ve bu hususun ortaklara 
bildirilmesine, 
karar verilmiştir." 
Olağan gündem maddelerinin yanısıra; ana sözleşmenin Sermaye ile ilgili 6. maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin ekli tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması hususunun da yer aldığı 
Genel Kurul toplantı gündemi ve söz konusu ana sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli ekte 
yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:31/03/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 31.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Mısır'da kurulu bulunan ve 100 bin ton/yıl soda üretim kapasitesine sakip Alexandria Sodium Carbonate 
Company (ASCC)'nin tamamına sahip olan Mısır Devleti kuruluşu Chemical Industries Holding 
Company (CIHC) tarafından kapalı zarf ile teklif toplama usulüyle yapılan ihalesi şirketimiz lehine 
sonuçlanmamıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:31/03/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 31.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 31.03.2008 tarihli toplantısında; 
Şirketimiz denetim komitesinin de önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 25 
sayılı tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uygun olarak 
hazırlanacak 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin mali tabloların bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda 
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi 
imzalanmasına ve şirketimiz olağan genel kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:01/04/2008 
 
HABER:  

SODA 
 

Soda Sanayii A.Ş.’nin 31.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
İlgi: 26 Mart 2008 tarihli özel durum açıklamamıza ek açıklama. 
Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş. hisselerinin %82,53 oranındaki 5.447.003,38 YTL nominal 
değerdeki kısmı için Türkiye İş Bankası A.Ş.'ne 8.253.035 USD ödenmiş ve hisseler devir alınmıştır. 
Nihai satış fiyatı Asmaş Ağır Makinaları A.Ş.'nin 31 Mart 2008 tarihli bilançosu esas alınarak tespit 
edilecektir. Konu ile ilgili gelişmeler bilahare duyurulacaktır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:03/04/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 03.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 



“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 03.04.2008 tarihinde yapılan toplantısında; 
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları’na (UFRS) göre hazırlanan 2007 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 
15.546.064 YTL tutarındaki 2007 yılı net konsolide bilanço karımızın, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin 
düzenlemeleri dikkate alınarak, esas mukavelemezin 31. maddesine göre ekte yer aldığı şekilde 
tevzi edilmesine, 

- Çıkarılmış sermayenin %4 oranına tekabül eden 8.057.345 YTL tutarındaki  temettünün sermayeye 
eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına, 

- Bedelsiz pay dağıtımının 30 Haziran 2008 tarihinen kadar tamamlanmasına, 
- Yukardaki kar dağıtım hususlarının 21 Nisan 2008 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel 

Kurul’nun görüş ve onayına sunulmasına, 
karar verilmiştir.” 
Kar dağıtım tablosu ekte ve  internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmaktadır 

 •   •  •   •  •   •  
 

 
TARİH:08/04/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Özü: 01.01.2008/31.12.2009 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakkında. 
Şirketimiz ile Petrol İş Sendikası arasında Soda ve Kromsan Fabrikalarına yönelik yürütülen toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili olarak, Petrol İş Sendikası görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı 
takdirde grev uygulamasına 25.04.2008 günü başlanacağını bildirmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:21/04/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 21.04.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; 
− Çıkarılmış sermayenin %4 oranına tekabül eden 8.057.345 YTL tutarındaki temettünün 

sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ve 
bedelsiz pay dağıtımının 30 Haziran 2008 tarihine kadar tamamlanmasına, 

− Şirket Esas Mukavelesinin 17'inci maddesine göre Denetim Kurulu Üyeliklerine  Yılmaz Mete ve 
Salim Zaimoğlu'nun bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, 

− Şirket Esas Mekavelesinin Sermaye Maddesi'nin (Md-6) değiştirilmesine, 
− 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin mali tabloların bağımsız denetimlerinin DRT Bağımsız Denetim ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması ve denetim sözleşmesi imzalanması 
hususundaki Yönetim Kurulu teklifinin onaylanmasına, 

karar verildiği bildirilmiştir. 
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, tadil metni ve kar dağıtım tablosu ekte yayınlanmakta olup, kar dağıtım 
tablosu ayrıca internet sitemizin “Şirketler” bölümünde de yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:25/04/2008  
 
HABER: 

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 25.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
01.01.2008/31.12.2009 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakkında. 
Şirketimiz ile Petrol İş Sendikası arasında, Soda ve Kromsan Fabrikalarımız ile ilgili olarak devam eden 
01.01.2008/31.12.2009 dönemine ait Toplu İş Sözleşme görüşmeleri 24.04.2008 tarihinde saat 18:00'da 
anlaşmayla sonuçlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:05/05/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 21.04.2008 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçlarının 24.04.2008 
tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nca tescil edildiği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:08/05/2008 



 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 08.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurulu’nda alınan kar dağıtım kararı doğrultusunda mevcut 
500.000.000 YTL’lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 201.433.624 YTL olan şirketimiz çıkarılmış 
sermayesinin 209.490.969 YTL’ye yükseltilmesine, artırılan 8.057.345 YTL’nin (%4,0000) 2007 yılı net 
dönem karından karşılanmasına ve bu tutarın bedelsiz olarak hissedarlara dağıtılmasına karar 
verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:23/05/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 23.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmek suretiyle ayrılan Dilek Çamlı'nın yerine TTK'nın 315. maddesine 
göre Candan Sevsevil Okay'ın seçilmesine ve ilk Genel Kurul Toplantısının onayına sunulmasına, 
Yönetim Kurulu üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev bölümü yapılmasına karar vermiştir. 
Başkan : Dr. Tevfik Ateş Kut 
Başkan Vekili : Levent Korba 
Üye : Mehmet Atukalp 
Üye : Özgün Çınar 
Üye : Mehmet Ali Kara 
Üye : Candan Sevsevil Okay 
Üye : Mehmet İhsan Orhon” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:06/06/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 06.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin, Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikasının ana ürünü olan Sodyum Bikromat'ın üretimi 
esnasında ortaya çıkan yan ürün Sodyum Sülfat'ın saflaştırılarak cam, deterjan ve tekstil gibi 
endüstrilerde kullanımı sağlayacak olan yeni yatırımı 05.06.2008 tarihi itibariyle tamamlanmış ve 
deneme üretimine başlanmıştır.  
55.000 ton/yıl kapasiteli bu yeni ürün ile Soda Sanayii A.Ş.'nin ürün portföyü genişleyerek, Türk kimya 
sektöründeki yeri daha da güçlenecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:09/06/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 09.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.06.2008 tarihli toplantısında; 
 Soda pazarlarında artan talep paralelinde yeni kapasiteler için fırsatlar oluşması ve sağlanacak maliyet 
avantajları nedeniyle, Mersin Soda Fabrikası'nın 200.000 Ton/Yıl kapasite artışı yatırımına 
başlanmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:27/06/2008 

 
HABER:  

SODA 
 

Soda Sanayii A.Ş.’nin 26.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Konu: 26.03.2008 ve 31.03.2008 tarihli özel durum açıklamalarımıza ek açıklama. 
Şirketimiz tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. portföyünde bulunan Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş. 
hisselerinin satın alınmasına ilişkin nihai satış fiyatının Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş.'nin 31 Mart 
2008 tarihli bilançosu esas alınarak tespit edileceği bildirilmişti. 
Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş. hisselerinin satın alınmasına yönelik nihai satış bedeli tespit 
çalışmaları tamamlanmış olup, Şirketin 31 Mart 2008 tarihli bilanço özkaynağı ile 31 Temmuz 2007 
tarihli bilanço özkaynağı farkından payımıza düşen 4.206.094 YTL, 26 Haziran 2008 tarihinde Türkiye İş 
Bankası A.Ş.'den tahsil edilmiştir.  



Tahsil edilen bu tutarla Şirketimiz tarafından satın alınan Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş. 
hisselerinin alış bedeli (10.534.999-4.206.094=) 6.328.905 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:18/07/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 18.07.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin 21 Nisan 2008 tarihinde yapılan ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar 
doğrultusunda 8.057.345 YTL tutarındaki temettüün “Çıkarılmış Sermaye” hesabına aktarılması 
suretiyle, şirketimiz sermayesinin 201.433.624 YTL’den 209.490.969 YTL’ye artırılması sonucu 
çıkarılacak paylar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.07.2008 tarih ve 50/765 sayılı toplantı kararı ile 
kayda alınmıştır. Yapılan sermaye artırımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belge İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nda 
18.07.2008 tarihinde tescil edilmiştir. 
Ortaklarımıza dağıtılacak 8.057.345 YTL tutarındaki bedelsiz payların dağıtımına 25.07.2008 tarihinde 
başlanacak olup, 21.07.2008 tarihli Dünya ve Hürses Gazetelerinde yayınlanacak olan ortaklara duyuru 
metni ektedir. ” 
Başvuru Şekli: 
Pay sahiplerimizin artırılan 8.057.345 YTL'ye karşılık  %4 oranında bedelsiz pay alma hakları 
bulunmaktadır. 
Hisse senedini fiziken saklayan pay sahipleri 25.07.2008 tarihinden itibaren Camiş Menkul Değerler 
A.Ş. (İş Kuleleri Kule-3, Kat:3, 4.Levent/İstanbul)'ye başvurabilirler. 
Duyuru metni ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:18/07/2008 
 
HABER:  

SODA 
 

Soda Sanayii A.Ş.’nin 18.07.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
T.Şişe ve Cam fabrikaları A.Ş.'nin 8 ülkeden 9 bankanın katıldığı 2,5 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli 
200.000.000 USD tutarındaki sendikasyon kredi anlaşması bugün imzalanmıştır. Şirketimiz kredi 
tutarının %33. 1/3'ü oranında olmak üzere garantör olmuştur.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:18/07/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 18.07.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Krom-3 değerlikli krom bileşenlerinden oluşan Krom Klorür ve Krom Nitrat da ürün yelpazemize 
katılmıştır. Satışa sunulan bu ürünler ile birlikte krom kimyasalları pazarındaki etkinliğimizin daha da 
arttırılması hedeflenmektedir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:13/10/2008 
 
HABER:  

SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 13.10.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş.’nin 10 Ekim 2008 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul 
toplantısında sermayesinin 6.600.000 YTL’dan 20.000.000 YTL’na artırılması ve artırılan 13.400.000 
YTL’nin nakit olarak, karşılanması kararlaştırılmıştır. 
Sözkonusu 13.400.000 YTL tutarındaki nakdi sermaye artırımına ilişkin olarak; Şirketimiz rüçhan 
hakkını teşkil eden 11.059.073,60 YTL için taahhütte bulunulmasına, 
Başka ortaklarca kullanılmayacak rüçhan haklarının Şirketimiz tarafından kullanılmasına, 
Sermaye artırımı için gerekli işlem ve ödemelerin yapılması hususunda şirket genel müdürlüğünün 
yetkili kılınmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:27/11/2008 
 
HABER:  



SODA Soda Sanayii A.Ş.’nin 27.11.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Soda Sanayii A.Ş. Kromsan Fabrikası Teknik Müdürü olarak görev yapmakta olan Mehmet Temiz’in 
Soda ve Kromsan Fabrikaları Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü’ne naklen, 
Elektrik Bakım Onarım Şefi olarak görev yapmakta olan Mehmet Güler’in ise Soda ve Kromsan 
Fabrikaları Teknik Müdürlüğü’ne terfian, 01 Aralık 2008 tarihi itibariyle 1. Derece imza yetkisiyle 
atanmalarına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 


