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1. YÖNETİM KURULU’NUN MESAJI 
 
 
Değerli Ortaklarımız, 
 
Yönetim Kurulu olarak, hepinizi saygıyla selamlıyoruz.. 
 
Öncelikle, 2011 yılında dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik olaylara kısaca değinmek isteriz. 
 
Dünya ekonomisi küresel aktivitenin zayıflaması ve daha belirsiz hale gelmesi, güven ortamının 
keskin bir düşüş göstermesi ve azalan risklerin yeniden arttığı bir safhada bulunmaktadır. Japonya 
deprem ve tsunami felaketiyle sarsılırken, bazı petrol üreten ülkelerde yaşanan siyasal 
huzursuzluklar giderek artmıştır. . Yunanistan ile başlayan bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki 
ekonomik zorluklar ve ABD’da  yaşanan sıkıntılar Dünya ekonomisine negatif etkide bulunmuştur. 
Ancak Türkiye ekonomisi bu olumsuzluklardan önemli ölçüde etkilenmemiş ve  anlamlı bir şekilde 
büyümeyi sürdürmüştür. 
 
Öte yandan Türkiye ekonomisinde cari açık/ GSYH (Gayri Safi Milli Hasıla) oranı dünya 
ekonomileri arasında yüksektir. GSYH’nin %10 civarındaki cari açık rakamı, ticaret dengesindeki 
açığın cari açıktan yüksek olması itibarıyla temelde bir dış ticaret dengesi sorununa işaret 
etmektedir. Bu çerçevede, tüketim ve yatırım talebinin canlı olduğu dönemlerde, üretimin ve 
ihracatın ara malı ve enerji ithalatına yüksek bağımlılığı, cari açığı yapısal bir sorun haline 
getirmiştir. Türkiye’nin büyümesini sürdürülebilir hale getirmesi için bu yapısal sorunların 
çözülmesi gerektiği görülmektedir. 
 
Önümüzdeki beş senede, büyümeyi tetikleyen unsurlar göz önünde bulundurulduğunda,  
gelişmekte olan ülkelerde inşaat sektörünü parlak bir dönemin beklediği görülmektedir. Türkiye, 
2012 -2014 yılları arası dönemde inşaat sektöründe %8,5 oranında (yeni, yenileme ve inşaat 
malzemeleri) büyüme beklentisi ile çok olumlu gözüken ülkeler arasında yer almaktadır.  
 
Konut talebi, artan kentsel dönüşüm projeleri, doğrudan yabancı yatırımlardaki artış beklentisi, 
yenilenebilir enerji alanında yapılması planlanan alt yapı yatırımları ve büyük enerji nakil 
projelerinin Türkiye’den geçmesi, Türkiye’de başta konut inşaatları olmak üzere, konut dışı ve 
altyapı inşaatlarındaki büyümeyi de desteklemektedir. 
 
Ayrıca, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının sayısında görülen artış, finansmanı güç büyük 
projelerin gerçekleştirilmesinin de önünü açmaktadır. Bu gelişmelere ek olarak, harcanabilir gelir 
seviyesinin yükselmesi, deprem ve enerji verimliliği konusunda alınacak önlemler ve halkın bilinç 
düzeyinin giderek artmasıyla Türkiye’de yenileme pazarı da inşaat sektörünün büyümesinde rol 
oynayacaktır. 
 
Özetle ifade ettiğimiz bu ekonomik atmosferde, Ege Seramik 2011 yılında toplam satış cirosunu, 
üretim ve satış miktarını anlamlı oranlarda arttırmıştır. 
 
2010 yılıyla kıyaslandığında 2011 yılında; üretimimiz % 10,56 , toplam satış miktarımız % 3.14  
İhracat miktarımız % 8.98, Yurtiçi satış miktarımız % 0.58, toplam satış gelirlerimiz % 24,18  
artmıştır. Brüt karımız 57.687.104 TL, faaliyet karımız 25.381.506 TL, vergi ve amortisman  
öncesi karımız 33.437.399 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi ve amortisman öncesi karın net satış 
gelirlerine oranı % 16.76 olarak gerçekleşmiştir.  
 
Diğer taraftan 2011 yılı başında 3.571.000 dolar olan kısa ve orta vadeli nakdi Banka kredi  
borçlarımız, 2011 yılı sonunda vadesinden önce ödenerek kapatılmıştır. Hali hazırda da nakdi kredi 
borcu bulunmamaktadır. 
 



 

4 

 

Şirketimizin insan kaynakları politikaları belirlenirken, gelecek yıllara yönelik nitelikli iş gücü ve 
yönetici kadrolarının bugünden istihdam edilerek yetiştirilmesi ilkesi ön planda tutulmaktadır. 
 
Şirketimiz, strateji olarak 2012 ve takip eden yıllarda kapasitif olarak büyümeyi öngörmemektedir. 
Büyüme modernizasyon yatırımları ile katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ile sağlanacaktır. 
 
Pazara sunduğumuz ürünlerimizin kalite parametrelerindeki standartlar üstü hedefimiz,  öncelikle 
üzerine odaklandığımız ve ödün vermeden uyguladığımız ilkemizdir. 
 
 
Sayın Ortaklarımız, 
 
Yönetim Kurulumuz, 2011 yılında gerçekleştirmiş olduğu performanstan büyük bir kıvanç  
duymaktadır.  
 
2012 yılı hedefimiz istikrar ve tevazu içinde yakalanan büyüme trendini sürdürmektir. 
Sektöründe en değerli markalardan birine sahip olduğumuzun bilinci ve avantajı içinde amacımız, 
ekonomik yapımızı daha da güçlendirmektir.  
 
Yönetim Kurulumuz, öncelikle Siz Değerli Ortaklarımızın, tüm çalışanlarımızın, yurtiçi ve yurtdışı 
yetkili satıcılarımızın, tüm tedarikçilerimizin de katkıları ile, 2012 yılında daha da başarılı sonuçlar 
elde etmek için çalışacaktır. 
 
2011 yılında elde ettiğimiz finansal performansımıza katkıda bulunan herkese huzurlarınızda bir 
defa daha teşekkürlerimizi sunuyor, 2012 yılının ülkemiz ve şirketimiz için verimli, başarılı bir yıl 
olmasını diliyoruz. 
 
Saygılarımızla 
Yönetim Kurulu 
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Vizyonumuz; 
Dünya’nın lider, yenilikçi seramik üreticileri 
arasına girmek 

Misyonumuz; 
Konforlu iş ve yaşam alanları sunmak 
 

Hedefimiz 
Kaliteden ödün vermeden, doğa ve çevreyi 
kirletmeden, teknoloji dünyasının getirdiği en son 
yenilikleri uygulayarak müşteri memnuniyetini ön 
planda tutan, beklentileri aşarak  yenilikçi 
yaklaşımlarla gelecek nesillere yaşanır bir dünya 
bırakmak 
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1972 Ege Seramik İzmir Kemalpaşa’da kuruldu 

1973 300.000 m² kapasite ile üretim başladı 

1981 Hisselerin büyük bölümü Sayın İbrahim Polat 
 tarafından satın alındı. 

1982 Ege Seramik ürünlerinin satış ve pazarlama
 faaliyetlerini yürütmek üzere Ege İnşaat 
Malzemeleri Pazarlama A.Ş. kuruldu  

1983 İbrahim Polat Holding bünyesine katıldı 

1988 Beş yıllık yatırım programı başlatıldı 

1992 Ege Seramik İMKB’de halka açıldı 

1994 Üretim kapasitesi 16 milyon m²’ ye çıktı 

1995 Üretim kapasitesi 22 milyon m²’ ye çıktı 

2004 Özel şekilli karo tesisi devreye alındı 

2004 Üretim kapasitesi 25 milyon m² ye çıktı 

2005 Oracle ERP otomasyon sistemi kuruldu 

2009 Digitile yatırımı devreye alındı 
 
2011  Yeni parlatma, ebatlama ve hi-tech nano 

     koruyucu yüzey makineleri alındı 

 
2. KİLOMETRE TAŞLARI 
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3.GİRİŞ 
 
Rapor Dönemi  : 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 
 
Ortaklılığın Unvanı : EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 
Yönetim Kurulu : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İbrahim POLAT  
     Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 
Murat POLAT        Bülent ZIHNALI  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili    Yönetim Kurulu Başkan Vekili  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baran DEMİR                            Songül SEL  
Yönetim Kurulu Üyesi           Yönetim Kurulu Üyesi 
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Denetleme Kurulu :Nilgün AYTEKİN 

                                                Aysel HATİPOĞLU 

                                                Şahin TURAN  

 

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 26.04.2011 tarihli Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle 
görev yapmak için seçilmiştir. 

 

Denetim Komitesi :Baran DEMİR Denetimden Sorumlu Komite Üyesi 

                                                 Songül SEL  Denetimden Sorumlu Komite Üyesi 

 

Denetim Komitesi, icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul’a 
kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.  

 
Ortaklık yapısı  
 
31 Aralık 2011     

Hissedarlar 
Nominal 
(TL) 

pay % 

İbrahim Polat Holding A.Ş. 45,686,919 60.92% 

İbrahim Polat 1,715,027 2.29% 

Adnan Polat 779,878 1.04% 

Murat Polat 779,878 1.04% 

Diğer (Halka Açık) 26,038,298 34.72% 

  75,000,000 100% 
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34.72%
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Bağlı Ortaklıklar 
iştirak 

oranı (%) 

Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 99.99 
 

 
4. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER 
 
SPK’nın Seri: XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”e 
uygun olarak düzenlenen konsolide mali tablolara göredir. 
 
 
Özet Bilanço (TL) 2011 2010 % 

Dönen Varlıklar 136,335,626 115,706,619 17.83% 

Duran Varlıklar 80,579,974 83,111,298 -3.05% 

Aktifler 216,915,600 198,817,917 9.10% 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 50,390,342 41,521,063 21.36% 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 10,536,726 14,787,982 -28.75% 

Ana ortaklık dışı pay 5 267,201 -100.00% 

Özsermaye 155,988,527 142,241,669 9.66% 

Pasifler 216,915,600 198,817,917 9.10% 

Net işletme sermayesi 85,945,284 74,185,556 15.85% 
 
 
Özet Gelir tablosu 2011 2010 % 

Net Gelirler 199,450,822 160,611,872 24.18% 

Brüt Kar 57,687,104 50,366,236 14.54% 

Faaliyet Karı 25,381,506 23,362,171 8.64% 

Net Kar (-zarar) 19,005,803 18,217,522 4.33% 

EBITDA 33,437,399 31,828,816 5.05% 
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Finansal Rasyolar 2011 2010 % 

Cari oran 2.71 2.79 -2.87% 

Likidite oranı 1.91 1.93 -1.04% 

Mali borç özkaynak oranı 0.00 0.04 -100.00% 

Faaliyet kar marjı 12.73% 14.55% -12.51% 

Net kar marjı 9.53% 11.34% -15.96% 

EBITDA marjı 16.76% 19.82% -15.44% 

 
5. YATIRIMLAR 
 
Ege Seramik, 2011 yılında toplam 2.018.925 TL yatırım yapmıştır. Bunların içinde parlatma, 
ebatlama ve hi-tech nano koruyucu yüzey makineleri ile yeni frit fırını önemli yatırım projeleri 
arasında yer almaktadır. 
 
Yeni parlatma, ebatlama ve hi-tech nano koruyucu yüzey makineleri ile yüksek çözünürlüklü 
grafik baskılı seramik ürünlerine, cilalanmış mermer kalitesinde parlak, pürüzsüz ve leke tutmaz 
yüzeyler kazandırılmıştır. 
 
Modernizasyon yatırımları çerçevesinde yeni firit fırını tesisi ile kapasite artışı ve verimlilikte artışı 
sağlanmıştır. 
 

6. SEKTÖREL GELİŞMELER 
 
Dünyanın en büyük seramik üreticisi Çin (%43), Brezilya (%9), Hindistan (%6) ve İtalya (%4)’tür. 
Türkiye, dünya üretiminin %2,41’ini karşılayarak, 9. sırada yer almaktadır. Diğer taraftan ülkemiz 
dünya seramik ihracatında Çin, İtalya ve İspanya’dan sonra dördüncü sırada yer almaktadır.  
 
Türkiye’de seramik kaplama malzemeleri sektörünün üretim kapasitesi son 20 yılda 61 milyon 
m²’den 407 milyon m²’ye, üretici firma sayısı 24’e ulaşmıştır. (%670 artış.) Üretici firma sayısı 
24’tür.  
 
Türkiye’deki seramik tüketimi 2006 yılında miktar açısından doygunluk düzeyine ulaşmış ve 
sürekli artan kapasite miktarı nedeniyle, yıllık kullanılan kapasite oranı %60 düzeyine düşmüştür.  
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Miktar olarak durgunluğa giren seramik kaplama sektörü, büyümeyi değer olarak 
gerçekleştirmektedir. Bu nedenle seramik sektöründe markalaşma ve pazarlama faaliyetlerine 
verilen önem artmıştır. 
 
Seramik kaplama sektöründe baskı ve şekillendirme teknolojilerinin gelişmesi sonucu; muadil 
kaplama malzemelerine (mermer, ağaç, parke, doğaltaş,vb.) estetik üstünlük sağlayacak ürünler 
üretme olanağına ulaşılmıştır. Bu sayede tüketiciye, sağlık gereci olarak satılan seramik kaplama 
malzemelerinin, estetik yönü artmış ve pazarda ürün segmentasyonu sağlanarak, değer artışı 
sağlanmıştır. Türkiye’deki seramik kaplama malzemeler için ürün segmentasyonunu aşağıdaki 
şekilde üçe ayırabiliriz: 
 
Alt Segment, pazardaki miktarın %55-60’ına denk gelmektedir. Bu segmentte tüketici 
beğenisinden çok, ürünün fiyatı önemlidir. Bu segmentte, fiyat rekabeti nedeniyle kar marjı 
düşüktür. 
 
Orta Segment, pazardaki miktarın %30-35’ine denk gelmektedir. Bu segmentte hem tüketici 
beğenisi, hem de mal fiyatı gözetilmektedir. Bu segmentte fiyat tek başına etkileyici faktör 
değildir. Ürünün pazarda sunumu ve beğeniye uyumu, daha yüksek kar marjı sağlamaktadır. 
 
Üst Segment, pazardaki miktarın %10-15’ine denk gelmektedir. Bu segmentte ürünün dönemsel 
beğeni ve trende uygunluğu, pazardaki sunumu, tüketiciye sağlayacağı teknolojik avantajlar ve 
ürün kalitesi, fiyattan çok daha önemli etkenlerdir. Bu segmentte kar marjı yüksektir. 
 
Ege Seramik yurtiçinde, orta segment ve üst segment için üretimler yapmaktadır. Bunu sağlamak 
için, ürün kalitesini, kabul edilmiş standartların üzerinde tutmakta; yeni ürün, tasarım, teknolojileri 
pazarda rakiplerinden önce sunmakta; Araştırma-Geliştirme, Ürün-Geliştirme ve Pazarlama 
faaliyetlerine yatırım yapmaktadır. Her yıl iki koleksiyon halinde pazara yeni ürün sunmaktadır. 
 
Ege Seramik, ERP programı ile esnek üretim ve akıllı stok yönetimi uygulamakta, verdiği servis ile 
Türkiye’de faaliyet gösteren 6 yapı marketin tamamına hizmet verebilen tek firmadır. Yapı market 
pazarında, orta ve üst segmentte en fazla seramik satan firmadır. 
 
Ege Seramik, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 142  yetkili satıcı ve bu satıcılara bağlı yüzlerce Tali 
Bayi ile Türkiye’nin tüm illerine mal satmaktadır. Yurtiçi satış organizasyonunda Türkiye’nin 
tamamına 14 satış bölgesi ile hizmet etmektedir. 
 
Ege Seramik, yurtiçi pazarda Eczacıbaşı, Kale Seramik ile birlikte referans gösterilen ilk üç 
markadır. Orta segment ürünlerde ise Kütahya, Yurtbay, Ercan (Bien ) firmaları ile rekabet 
etmektedir. 

 
7. ÜRETİM 
 
2011 yılında Ege Seramik bakım için duruşlar dahil % 86 kapasite kullanım oranıyla çalışıp 
21.147.170 m² mamül üretimi  gerçekleştirmiştir. Bir önceki yıla göre üretimde sağlanan artış %11 
olmuştur. 

 
  2011 2010 fark % 

Özel Şekilli Karo 246,700 130,663 116,037 88.81% 

Duvar Karosu 8,215,682 7,638,728 576,954 7.55% 

Sırlı Granit 9,192,555 7,387,310 1,805,245 24.44% 

Yer karosu 3,492,233 3,970,354 -478,121 -12.04% 

toplam 21,147,170 19,127,055 2,020,115 10.56% 
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8. SATIŞLAR 
 
SPK’nın Seri: XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”e 
uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2011 yılında konsolide net satış gelirlerimiz 2010 a 
göre % 24,18 artarak 199.450.822 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan 2011 yılı Ege Seramik 
satış miktarı bir önceki yıla göre %3,14 artarak  20.323.708 m² ye ulaşmıştır. 
 
Yurtiçi satış hacminde % 0,58 büyüme sağlanırken, yurtdışındaki satış miktarımız  %8,98 artarak 
6,5 milyon m² yi aşmıştır. 
 

Satışlar (m²) 2011 2010 fark % 

Yurtiçi 13,783,358 13,704,508 78,850 0.58% 

Yurtdışı 6,540,350 6,001,376 538,974 8.98% 

Toplam 20,323,708 19,705,884 617,824 3.14% 
 
 
Net Gelirler (TL) 2011 2010 fark % 

yurtiçi 128,975,834 108,647,704 20,328,130 18.71% 

yurtdışı 70,448,177 51,907,809 18,540,368 35.72% 

diğer 26,811 56,359 -29,548 -52.43% 

  199,450,822 160,611,872 38,838,950 24.18% 
 
 
Net Gelirler (USD) 2011 2010 fark % 

yurtiçi 66,847,939 72,313,709 -5,465,770 -7.56% 

yurtdışı 35,093,132 34,482,456 610,676 1.77% 

diğer 3,018,603 37,405 2,981,198     7970% 

  104,959,674 106,833,570 -1,873,896 -1.75% 
 
2011 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre % 1,77 artarak 35.093.132 USD olarak 
gerçekleşmiştir. Toplam sektör ihracatına bakıldığında, Türkiye’den yapılan ihracatın %8,5 ini Ege 
Seramik gerçekleştirmiştir. 

Yurtdışında en iddialı olduğumuz pazarlar ABD, Kanada ve İsrail’dir. 2011 yılında 43 ülkeye 
ihracat yapılmış yurtdışı toplam gelirlerin % 31’ ü ABD, Kanada ve İsrail’den sağlanmıştır. 
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Ürün Portföyümüz  
 
2011 yılı koleksiyonunda sektörde lider konumda olunan Digital Tile teknolojisine ilişkin 20 yeni 
seri geliştirilerek pazara sunulmuştur.Tüm dünyada trend olan doğal taş dokulu ürünler, özellikle 
mermer ve traverten dokuları 45x110 , 33x99 gibi büyük ebatlarda doğalına en yakın şekilde 
üretimi sağlanmıştır. 
 
 

 

      
 

2011 yılı sonlarında Hi-Coat nano teknolojisi ile geliştirilen tam parlak yüzeyli ürünler portföye 
dahil edilmiştir.Bu teknoloji sayesinde zeminler daha parlak, daha hijyenik, aşınmalara karşı çok 
daha dirençli ve çok daha kolay temizlenebilmektedir. 

Hi Coat nano teknolojisi ile geliştirilen ilk ürün Emperador mermeri  serisi pazardan ve bayi 
kanalından büyük ilgi toplamıştır. 
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9. PERSONEL VE İDARİ FAALİYETLER 
 
a) Üst Yönetim 
 
Adı Soyadı Görevi       
 
Bülent ZIHNALI Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Operasyon Grup Başkanı 

İş hayatına 1975 yılında Ege Seramik’te başlayıp aradaki süre zarfında 
çeşitli kademelerde yöneticilik ve şirket yönetim kurulu üyeliği 
yapmıştır. 16.02.2010 tarihinde Operasyon Grup Başkanlığı’na 
getirilmiştir. 

 

Göksen YEDİGÜLLER Genel Müdür 

16.02.2010 tarihinde Genel Müdür olarak Ege Seramik bünyesinde 
göreve başlamıştır.  Bu görevden önce Türkiye’nin bazı büyük seramik 
fabrikalarında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 

 
Mehmet CİFCİ Fabrika Müdürü 

Sektördeki birçok firmada üretim sorumluluğu tecrübesine sahip olup 
Ege Seramik bünyesine 2009 yılında Teknoloji Müdürü olarak 
katılmıştır. Fabrika Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 

 
Bülent SABUNCU Mali İşler Müdürü 

2012 yılında Ege Seramik bünyesine katılmış olup halen bu görevi 
sürdürmektedir.  

 
Mustafa AKBACI Satış Müdürü 

1995 yılından beri Grup Şirketlerindeki çeşitli görevlerinden sonra 
2008 yılında bu göreve atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir. 

    
Gülçin POLAT HASBORA İş Geliştirme Müdürü 

2000 yılından beri Grup Şirketlerindeki çeşitli görevlerinden sonra 
2010 yılı başında bu göreve atanmış olup halen bu görevi 
sürdürmektedir. 

 

Nevin ÇİFTÇİOĞLU Bilgi İşlem Yöneticisi  

Ege Seramik bünyesine 1992 yılında Analist Programcı olarak 
katılmıştır. 2004 yılından beri Bilgi İşlem Yöneticiliği görevini 
yürütmektedir. 
 

İ.Volkan DERİNBAY Satış Planlama Yöneticisi 
Ege Seramik bünyesine 2004 yılında Üretim Planlama Sorumlusu 
olarak katılmıştır. 2005 yılından itibaren Satış-Planlama Yöneticiliği 
görevini yürütmektedir. 
 

İlyas YALÇIN Personel ve İdari İşler Yöneticisi 
Ege Seramik bünyesine 2002 yılında Personel ve İdari İşler Yöneticisi 
olarak katılmıştır. Halen aynı görevi sürdürmektedir. 
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b) Çalışanlar 
 

2011 yılında ortalama çalışan sayımız 874 olarak gerçekleşmiştir. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 
32 olup, ortalama kıdem süresi 8,5 yıldır. Toplam personelimizin % 13’ ü üniversite, % 4’ü meslek 
yüksek okulu,    % 44’ü lise, % 39’u ilköğretim okulu mezunudur. İdari personelimizin % 3’ ü 
yüksek lisans, % 64’ ü lisans % 14’ü meslek yüksek okulu, % 19’u lise mezunudur. 

Ege Seramik’te kapsam içi çalışanlar ÇİMSE-İŞ Sendikasıyla yapılan toplu sözleşmeye tabidir. 
Mevcut sözleşme 01.01.2011 tarihinde akdedilmiş olup 31.12.2012 tarihinde sona erecektir. 
Kapsam içi ve kapsam dışı personele yılda 4 maaş tutarında ikramiye sağlanmakta, ayrıca kapsam 
içi çalışanlara toplu sözleşme gereği giyim, doğum, ölüm, evlenme, yakacak ve sair sosyal 
yardımlar yapılmaktadır.  

 

Ortalama 
Personel Sayısı 2010 

     
2011 

Yönetici 15 17 

Memur 136 139 

İşçi 563 718 

Toplam 714 874 
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c) Fuarlar 

Ege Seramik AŞ. Her yıl dünyanın en önemli sektör fuarlarına katılmakta ve zengin ürün portföyünü ve 

yeniliklerini profesyoneller, tüketiciler ve tüm sektör ilgilileri ile buluşturmaktadır. 2011 yılında da katılım 

sağlanan 5 fuarda şirketimiz ürünleri ile beğeni toplamıştır. 

Coverings  2011 / AMERİKA      Unicera 2011 / AMERİKA 

   

Cersaie 2011 / İTALYA      Saint Gobain  2011 / FRANSA 

   

Erbil 2011 / IRAK 
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e) Aldığımız Ödüller ve Sertifikalar 

Şirketimiz, 2011 yılında Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin açıklandığı Fortune 500 Türkiye 
2010 listesinde yer alarak, yükselen başarı grafiğini bir kez daha ortaya koymuştur. 

 
Şirketimiz , 2010 Yılında Yüksek Ticari Kazanç beyan ederek ülke ekonomisine yaptığı katkıları 
ve 2010 Yılında Döviz Kazandırıcı hizmetlerde gösterdiği üstün gayret ve başarılardan dolayı, 
İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen 4 Kasım 2011 tarihli ödül töreninde iki ayrı ALTIN 
MADALYA ile ödüllendirilmiştir. 

 

    
 
GSV (GLOBAL SECURITY VERIFICATION) 

 

 
 
 
Tedarik zincirlerindeki güvenliği kontrol etmeye ve 
riskleri azaltmaya yönelik olarak Amerika’da 
oluşturulan C-TPAT sistemine uygunluk 
doğrultusunda 15.07.2011 tarihinde GSV belgesi 
yenilenmiştir. 
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ISO 9001:2008 

     
 
 
 
 
İSRAİL ÜRÜN BELGELERİ  
 

         
 
21.11.2011 tarihinde İsrail Standart Enstitüsü tarafından şirketimizde denetim yapılmış ve 
ürünlerimizin İsrail Standartlarına uygun olduğu tescil edilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şirketimiz, TSE ve DQS’ ten almış olduğu ISO 9001:2008 belgesi ile 37 belgelendirme 
kuruluşunun ortak olduğu IQ Net’ ten (Uluslararası Belgelendirme Ağı) de belge almaya hak 
kazanmıştır.   
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UkrSEPRO 

   
 
Ukrayna Ürün Sertifikası 2010-2011 ve 2012 yıllarını kapsamakta olup, 2012 yılında ürün sertifikası 
yenilecektir. Bu belge ile ürünlerimizin Ukrayna’ ya satışı yapılabilmektedir.  
                                                        
NF-UPEC ÜRÜN SERTİFİKASI 
 
21.10.2011 tarihinde CSTB &SFC Firmaları tarafından denetim yapılmış ve ürünlerimiz Fransız Normlarına 
uygun bulunmuştur. NF-UPEC Ürün Belgesi 2012 yılında tarafımıza ulaştırılacaktır.  

 
f) Ege Seramik Ürünlerini Tercih Eden Projeler ve Lider 
Firmalar 

2011 yılında organize edilen toplu işler faaliyetleri neticesinde önemli iş ortakları oluşturulmuştur. Referans 
projeler ve firmalar için özel ürünler geliştirilerek, yapılan çalışmalarla bayiler için yeni satış kanalları 
sağlanmıştır. 
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g) İş Ortaklarımız 
 
Ege Seramik yurtiçinde 7 bölgede 142 yetkili satıcısı ile konforlu mekânlarda ürünlerini sergilemekte ve 
müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. Bayilerimizdeki görsel tasarım ve teşhir çalışmalarına özel önem 

verilerek, katma değerli ürün satışlarımız arttırılmaya çalışılmıştır. 
 

 
 
 

10.BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU  
 
Kamu Aydınlatma Platformu ve www.egeseramik.com web adresinde yayınlanmaktadır. 

 
 
11.FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI  
 
Kamu Aydınlatma Platformu ve www.egeseramik.com web adresinde yayınlanmaktadır. 

 
12. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER 
 
2011 yılı içinde yapılan ana sözleşme değişikliği yoktur. 
 
Ancak Şirketimiz, 05.10.2011 tarih ve 2011/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 
iştiraki Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu, 
Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre Şirketimiz 
bünyesinde birleşmesine karar vermiştir.  
 
Birleşme sonrasında Şirketimizin kendi kullanacağı elektriği üretebilmesi için 
gerekli lisansın alınması amacıyla Enerji Piyasası Kurulu’na başvurulmuş olup 
ana sözleşmemizin “Madde -3 Amaç ve Konu- maddesinde değişiklik yapılması 
gerekmiştir.   
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Buna göre;  03.02.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılarak;  
 

− Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2012-2016 döneminde 5 yıl 
boyunca geçerli olmak üzere 75.000.000 TL den 150.000.000 TL ye 
çıkarılması, 

− Şirketimiz ana sözleşmesinin amaç ve konu maddesinin Enerji Piyasası 
Mevzuatı gereğince tadil edilmesi, 

− Yukarıda belirtilen iki değişikliği de kapsayacak şekilde, ana 
sözleşmemizin 1.3.4.6.8.9.10.13.14.15.21.23.24.26.28 ve 29. 
maddelerinin tadili 

sağlanmıştır. 
 

 
13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 
 
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 

SPK’nın (Sermaye Piyasası Kurulu) 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve 
Temmuz 2003’de kamuya açıklanmış olan ‘Kurumsal Yönetim İlkeleri şirketimiz tarafından 
benimsenmiş olup, Şirketimiz 2011 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan 
prensiplerin mevcut piyasa yapısı ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulanmasına çalışmaktadır. 

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından son derece 
olumlu görmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay kullanabilecekleri daha şeffaf bir 
yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için tercih 
nedeni olacaktır. 

Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir.  Bu 
Müdürlükçe pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse 
senetleri, kar dağıtım önerileri ve benzeri konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Her yıl 
detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller 
için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin 
bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK’nun düzenlemeleri kapsamında olması 
sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali 
tablolarını, mali tablo dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca 
olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda özel durum 
açıklamaları yapmaktadır. Şirketimizin internet sitesi aracılığı ile hem pay sahiplerinin hem de 
kamunun şirketimizle çok yönlü bağlantı kurması sağlanmaktadır. Şirketimizin bunun dışında bir 
bilgilendirme politikası oluşturulmamış olup bu konudaki yasal düzenlemeler yeterli görülmüştür. 

A- PAY SAHİPLERİ 

a) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi  

Şirketimizce, 19.3.2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Seri: IV, 41 numaralı 
Sermaye Piyasası Kurulu‘nun “Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan Anonim Ortaklıkların 
Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliği”nin 3.1.1. Bölümünün 7.maddesi hükmü gereği “Payları 
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borsada işlem gören ortaklıklarda pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, 
yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan 
pay sahipleri ile ilişkiler birimi Mali İşler Müdürlüğü  bünyesinde oluşturulmuş, sorumlu birim 
tarafından yürütülmektedir. Aynı tebliğin 8. maddesinde belirtilen ortaklığın Sermaye Piyasası 
Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim 
uygulamalarında koordinasyonunu da aynı birim yapmaktadır. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler 
arasında şunlar yer alır: 

- Geçmiş yıllarda yapılmış olan sermaye artırımı ve kar payı ödemeleri ile ilgili işlemlerin 
yerine getirilmesi, 

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların yer aldığı pay defterinin düzenli, güvenli ve güncel 
olarak tutulması, 

- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi 
düzenlemelere uygun olarak yapılması, 

- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği 
dokümanların  hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi, 

- Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini gizli ve ticari sır 
niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlanması, 

- SPK’nın Seri VIII, No:56 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum 
Açıklamalarının İMKB, KAP ve SPK’na bildirilmesi, 

- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip 
edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması. 

Dönem içinde birime, kar payları ile ilgili yapılan sözlü bilgi başvurularının tamamı yanıtlanarak pay 
sahipleri bilgilendirilmiş ve ayrıca hisse senedi değişimleri için yapılan başvurularda gerekli 
değişimler yapılarak, tutanak karşılığı pay sahiplerine teslim edilmiştir. 

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminde aşağıdaki kişiler görev yapmaktadır: 

 

Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü 
Lisans Belge 

No 

BÜLENT SABUNCU 
MALİ İŞLER 
MÜDÜRÜ 

0232 878 17 00 bsabuncu@egeseramik.com   

NAZLI FARAÇ FEHMİ 
BÜTÇE VE SPK 
YETKİLİSİ 

0232 878 17 00 nfarac@egeseramik.com   

DİCLEHAN KARAASLAN 
YATIRIMCI 
İLİŞKİLERİ 
YETKİLİSİ 

0232 878 17 00 dkaraaslan@egeseramik.com 
SPK İLERİ DÜZEY 
LİSANSI 

205810 

 

a) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaz. 

Ege Seramik A.Ş. pay sahipleri şirketimize telefon ve faks yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve 
sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, 
sermaye artırımı ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Bu tür sorulara verilen cevaplar Sermaye 
Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak henüz kamuya açıklanmamışsa cevaplanmamakta, 
kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin istifadesine sunulmaktadır.  

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak her türlü bilgi güncel 
olarak şirketimizin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulur. 
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Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler Kamu Aydınlatma Platformu 
(KAP)’nda özel durum açıklamaları şeklinde ve gazete ilanları ile duyurulmuştur. 

Özel denetçi atanması talebi, şirket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak 
düzenlenmemiş olup, ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
maddeleri dikkate alınmaktadır. Şirketimize 2011 yılı içerisinde “Özel Denetçi Tayin 
Talebinde”  bulunulmamıştır. 

b) Genel Kurul Bilgileri  

- 2011 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Şirketimiz 2010 yılı faaliyetine 
ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 26 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

-  Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş 
olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanmaktadır.  

-  Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem 
yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına ilişkin davetler 
27.03.2011 tarihinde ulusal Vatan gazetesinin, bölgesel Yeni Asır gazetesinin sayılarında ve 
31.03.2011 tarih 7784 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yoluyla yapılmıştır.  Ayrıca, KAP’a, ise 
davet içeriği Genel Kurul toplantısı ile ilgili alınmış olan Yönetim Kurulu kararının özel durum 
açıklaması olarak iletilmiştir. Bu davet ilanlarında; genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul 
toplantısına katılacak vekiller için vekâletname örneği, toplantıya giriş için ortaklık paylarını gösterir 
belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2010 yılı faaliyetlerine ait, yönetim kurulu raporu, 
denetçiler raporu, bağımsız dış denetim raporu bilanço ve gelir tablosu raporlarının hangi tarihte 
ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir.  
 
-  Pay sahiplerinin Genel Kurula katılmak üzere toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar 
şirketimize başvurarak, gerekli prosedürleri (takas yazısı, pay defterine kayıt, senet tevdii, vekâlet 
ibrazı) tamamlaması, ilanda belirtilmiş olup; uygulamada, toplantı günü dâhil olmak üzere giriş 
kartı verilerek pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılımı ve oy kullanmaları sağlanmıştır.  
 
- Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı nisabı sağlanmış, toplantıda ilan edilen gündemin 
dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman 
ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda 
açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurula katılım konusunda yönelttikleri sorular 
cevaplandırılmış, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde genel kurula katılım için tutma yazısı 
olmayanların dahi isterlerse nisaba dâhil olmamak ve oy kullanmamak kaydı ve şartıyla, genel 
kurul toplantılarına katılabilmesi sağlanmıştır. Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci 
olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, 
şirketimiz hissedarı olduğunu, yatırım hesaplarının bulunduğu banka veya aracı kuruma süresi 
içinde başvurarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun vereceği Blokaj yazısının aslını şirketimize ibraz 
etmek suretiyle ispatlayan ve hazirun cetveline süresi içinde kaydını yaptıranlarca 
gerçekleştirilmektedir.  Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanmışlar, 
görüş ve önerilerini kısıtlama 
Olmaksızın sunmuşlardır. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanmıştır. 

-  Genel Kurul toplantısından 15 (onbeş) gün önce, faaliyet yılı mali tablolarının  KAP’a iletilmesi ve 
KAP’ta ilanını takiben, faaliyet yılı bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, Yönetim Kurulu faaliyet raporu 
ve denetçi raporları, şirket merkezimizde pay sahiplerinin tetkikine sunulmuştur. Ayrıca toplantı 
günü, yıllık faaliyet raporu toplantıya katılan pay sahiplerine takdim edilmiştir. 



 

25 

 

- Şirketimizin ana sözleşmesinin “yönetim kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen” maddesinde 
genel kurul seçiminden sonra yönetim kurulunun ilk toplantısında vazife taksimi yapılması 
öngörülmektedir. Buna göre bölünme, önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması vs. 
önemli nitelikte kararlar yönetim kurulunun yetkisine devredildiğinden Türk Ticaret Kanunu’nun 
amir hükümleri saklı kalmak kaydı ile ana sözleşmede bu işlemlerin genel kurulun kararı ile 
yapılmasına dair başka bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla beraber pay sahiplerinin bu 
konulardaki gelişmelerden haberdar olabilmesi için, bu konularla ilgili bilgiler, gerektiğinde özel 
durum açıklaması ile duyurulduğu gibi, mali tablolardaki açıklayıcı notlar içerisinde de pay 
sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 

-  Genel Kurul tutanakları şirket genel merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulmakta olup, 
2010 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı itibariyle şirketimizin www.egeseramik.com  web 
sitesinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulmuştur. 
 
-  Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en 
az bir defa toplanmaktadır ve toplantı şirket merkezinde yapılmaktadır.   
 

c) Oy Hakları ve Azınlık Hakları  

Şirketimizin ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan 
ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy kullanımında imtiyazlı 
hisse bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında oy kullanma yöntemi Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre uygulanmaktadır.  
 
Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul’da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi 
çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadırlar. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy 
sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır. 

d) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı  

Şirketimizin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı gereğince; kar payı dağıtım politikası aşağıdaki 
şekilde tespit edilmiş ve 26 Nisan 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 
ortaklarımızın bilgilendirilmesi amacıyla toplantı gündemine ayrı bir gündem maddesi olarak 
eklenmiştir. 
 
2010 yılına ait nakit kar payı dağıtım işlemlerimize, 31  Mayıs 2011 tarihinde yapılmış, Merkezi 
Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylara ilişkin tam mükellef kurum ortaklarımıza %5,73 
gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara %15 
oranında gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net %4,87  oranında nakit kar payı dağıtılmıştır. 
Kaydileşmeyen paylara ait (fiziki hisse senetlerine) geçmiş yıllara ilişkin kar paylarının şirketimizce 
nakit olarak elden ödenebilmesi için, hissedarlarımızın öncelikle kaydileştirme sürecini tamamlamış 
olmaları ve bunun ayrıca şirketimizce tespit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 
 
Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana sözleşme 
hükümleri uyarınca Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda yapılmıştır.  Ana sözleşmemizde kâr 
payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. 
 
Şirketimizin ana sözleşmesine göre birinci kâr payı düşüldükten sonra kalanın yüzde sekizi A Grubu 
hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi B Grubu hisse senedi sahiplerine, kalan kardan yüzde beşi 
Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. Bu hüküm dışında Ana Sözleşmemizde kârdan pay 
alma konusunda imtiyazlı bir grup olmadığı gibi şirketimizin bundan başka çalışanlara, yönetim 
kurulu üyelerine veya kurucu intifa senedi sahiplerine herhangi bir kâr dağıtım politikası 
bulunmamaktadır. 
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Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, dağıtılabilir kar (kanunlara göre ayrılması 
gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten 
sonra kalan) üzerinden Seri: IV, No: 27 "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim 
Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"nin 
5'inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan asgari kar dağıtım oranı olan % 20’ si olarak 
belirlenmiştir.  
 
Şirketimizin büyüme stratejileri ve kar payı dağıtımı arasındaki hassas denge titizlikle 
yürütülmektedir. 

e) Payların Devri  

Şirket esas sözleşmesinde hamiline yazılı payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. 
Nama yazılı hisse senetlerinin devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre karar vermesi ve şirket pay 
defterine kayıt ile muteber olur. 
Şirketimiz hisse senetlerinin halka açık statüsünde bulunanlarının tamamı İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nda işlem görebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu 
(MKK)  tarafından yapılan düzenlemeler ile hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme 
geçilmiş olup, tüm pay hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde, 
kaydileşmemiş fiziki bilinen hissedarlarımızın pay hareketleri de; nama yazılı hisse senedi olan 
hissedarların beyanına göre şirketimizin pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından takip 
edilmektedir. Kaydileşmemiş halka açık olan hisse senetleri izlenememektedir.  Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun “Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasının usul ve 
esasları hakkında Tebliğinin (Seri: IV, No: 28) Geçici 3. maddesi hükmü uyarınca; şirketimiz 
sermayesini temsil eden ve fiziki olarak bastırılan hisse senetlerinin şirketimizin Takasbank’a teslim 
konusunda yetkili kıldığı bir kuruluş yoktur.  
Bu pay sahiplerinin kaydileştirme işlemleri için hisse senetlerinin Şirketimize teslim edilmesi 
zorunludur.  Kaydileştirme,  Şirketimizde ilgili birim tarafından yapılmaktadır. Pay sahiplerince 
şirketimize başvuru yapılmak suretiyle güncelleştirilmemiş ve kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin 
malikleri ancak, kaydileştirme sürecinin tamamlanması halinde genel kurullara iştirak 
edebileceklerdir.  Eski tertip hisse senetlerinin değişimi, kupona bağlı kar payı ödemeleri, 
kaydileşme süreci ile ilgili olarak pay sahipleri ile ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir. 
 
 
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA 

a) Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi 

Kurumsal yönetim çerçevesinde, azınlık ve yabancı hissedarlar da dâhil, bütün hissedarlara eşit 
muamelede bulunulmasını güvence altına alınmıştır. Pay sahiplerinin, şirkete veya diğer pay 
sahiplerine zarar verme kastı ile hareket etmelerini önleyici tedbirler alınmıştır. 
 

B- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

a) Şirket Bilgilendirme Politikası  

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili ilke kararı ile duyurduğu Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nde belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız 
ayrıca KAP’ta bildirilmemiş olup, faaliyet raporumuz ekinde şirketimiz internet sitesinde yer 
almaktadır.  
 
Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, 
tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu 
politika dâhilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin hak ve menfaatlerini de 
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gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle 
kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır 
 
Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden dolayı bir 
bilgilendirme politikası oluşturulma yoluna gidilmemiştir. Şirketin sermaye piyasası araçlarının 
değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler ve şirketimizin finansal durumunda ve/veya 
faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme 
yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri 
ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari 
sır kapsamında olamaz. 
 

b) Özel Durum Açıklamaları 

İlgili dönem içerisinde (1 Ocak - 31 Aralık 2011), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel 
durum açıklamaları yapılmıştır. Şirketimizin 2011 yılında 30 adet Özel Durum Açıklaması olmuştur.  
İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları İMKB bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma 
Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel 
durum açıklamaları için İMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK uygulanan herhangi 
bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için 
İMKB dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir. 

c) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

Şirketimizin internet adresi www.egeseramik.com dur. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen 
kamuya açıklanmış olan bilgiler, yapılmış ve yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin ilan, 
gündem maddeleri, genel kurula katılım yöntemleri hakkında bilgi ve diğer hususlar doğrultusunda 
pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin 
yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak kullanılır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2011 yılı 
faaliyet raporu ekinde Ege Seramik A.Ş. (www.egeseramik.com) internet adresinde 
yayınlanmaktadır. 
 
www.egeseramik.com adresindeki Şirket internet sitesinin  “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde bulunan 
bilgilerin genel başlıkları aşağıda verilmiştir: 

• KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 

• KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

• ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 

• FİNANSAL RAPORLAR 

• GENEL KURULLAR 

• YILLIK FAALİYET RAPORLARI 

• YÖNETİM KURULU 

• ESAS SÖZLEŞME KRONOLOJİSİ 

• ANA SÖZLEŞME 

• ORTAKLIK YAPISI 

• FİNANSAL 

• Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.nin 

Birleşmesine İlişkin 14.03.2012 Tarihinde SPK Tarafından Onaylanan Birleşme Sözleşmesi ve 

Birleşme Duyurusu, Ekleri 

• 2011 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI 
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d) Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkiler 

2011 yılında şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı İbrahim Polat Holding A.Ş. olup 
%60,92 paya sahiptir. Şirketimizin  ortaklık yapısı, faaliyet raporu, mali tablo dipnotları ve web 
sayfamızda ve KAP’ta  yer almaktadır. 

e) Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar 

Şirketin bağımsız dış denetimden geçmiş 6. ay, 9. ay ve 12. ay mali tabloları ve dipnotları ile 
bağımsız dış denetimden geçmemiş 3.ay mali tabloları ve dipnotları SPK ve  KAP aracılığıyla 
kamuya duyurulmuş ve şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. 

f) İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması  

Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerle ilgili bilgiler yönetim kurulumuzun yılık faaliyet 
raporunda (yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer 
almakta olup, ayrıca üst düzey yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) 
mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, 
“Kamuya açık olma ve tabi olunan mevzuat”tan kaynaklanan sorumluluklarımızı bilmektedirler. 
Mevzuat çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine, içsel bilgilere erişim listesi güncel olarak 
bildirilmektedir.  
 
Şirketimizce konunun önemine istianeden,  içsel bilgiye sahip çalışanlara sorumlulukları hem 
elektronik olarak duyurulmuş, hem de çalışanlara içsel bilgiye sahip olarak sorumluluklarını belirten 
yazılı beyanları alınarak ilgili birimde saklanması politikasını benimsemiştir. 
  

C- MENFAAT SAHİPLERİ 

a) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi  

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu 
aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler.  Bu 
bilgilendirmeler faaliyet raporları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığı ile yapılmaktadır. 
Menfaat sahiplerine, şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir. 
 
Bilgilendirme, toplantılara katılım, satış kampanyaları, tanıtımlar kanalıyla ve talepleri halinde bilgi 
verilmesi şeklinde yapılmaktadır. 

 Şirket çalışanları aylık bülten, intranet vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. 

b) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı  

Menfaat sahiplerinin yönetim kurulunda temsil edilmesi konusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri 
çerçevesi dâhilinde herhangi bir mekanizma ve model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin 
yönetime katılımı şirket içi öneri, anket benzeri araçlarla sağlanmaktadır. Çalışma koşulları ve 
çalışanlara sağlanan haklar konusundaki uygulamalar işçi sendikası ile görüşmeler sonucunda 
varılan mutabakatla oluşturulmaktadır. 

c) İnsan Kaynakları Politikası  
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Şirketin insan kaynakları politikası ana esasları aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmuştur; 

- Çalışanların kariyer hedefleri ile birlikte kişisel yeterlilikleri de dikkate alınarak  aynı 
durumdaki personele fırsat eşitliği sağlanmaktadır. 

- Çalışanlar özlük hakları, kariyer ve şirket imkânlarına ilişik konularda bilgilendirilmektedir. 

- Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemekte ve çalışanlar kötü muamelelere karşı 
korunmaktadır. 

- Çalışanlardan ayırımcılık konusunda gelen bir şikâyet yoktur.  

- Çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları 
yapılmakta ve uygulanmaktadır.  

- Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır. 

- Personel alımı ile ilgili kriterler  yazılı hale getirilmiş ve personel alımlarında bu kriterlere 
uyulması sağlanmıştır. 

Personelimiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl 
boyunca muhtelif dönemlerde eğitim programı gerçekleştirilmiştir.  Şirket vizyon ve misyonumuza 
paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru 
kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve 
motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü 
piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
 

d) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler  

- Ege Seramik tasarım, ürün geliştirme, üretim, tesis ve hizmette uluslararası kaliteyi 
yakalayan kuruluşlara verilen TS EN ISO 9001:2000 (TSE-Türkiye), DIN EN ISO 9001:2000 
(DQS-Almanya), IQ NET (DQS-Almanya) Kalite Sistem Belgesi'ne 1994 yılından beri 
sahiptir. Ayrıca, kuruluşumuz Avrupa standartlarına gösterdiği uyum nedeniyle NF-UPEC 
Ürün Sertifikası (CSTB-Fransa 1994),SII 005 Ürün Sertifikası(İsrail Enstitüsü-2005)’na, 
Tedarik zincirlerindeki güvenliği kontrol etmeye ve riskleri azaltmaya yönelik olarak 
Amerika’da oluşturulan C-TPAT sistemine uygunluk doğrultusunda GSV belgesine, Ukrayna 
Ürün Sertifikasına sahiptir. 

- Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizi bir bütün olarak düşünerek, “Müşterilere kalite seviyesi 
yüksek ürün ve hizmet sunma” hedefimizi gerçekleştirmek için herkesin takım çalışması 
ruhuyla hareket edip belirlenen kurallara ve sistemlere uymaları esastır. 

- Müşteri Odaklılık 

- Müşterinin sesi, şirketimizde ürün geliştirme aşamasından başlar, ürün prezantasyonu, 
satın alma, üretim ve sevkiyat aşamalarına kadar yansıtılmaktadır. Şirketimizin asıl amacı 
sadece kar etmek değil, bunun yanı sıra müşteri değeri de yaratmaktır. Müşteri değeri 
yaratmak için, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve doğru olarak algılanması ve 
karşılanabilmesi için; 

- Müşterilerimizin tatmininin artırılması amacına yönelik olarak, kuruluşumuzun müşteri 
şartlarını karşılama derecesini ölçmek amacı ile anketler ve diğer kaynaklar 
kullanılmaktadır. Memnuniyet ölçümü yılda iki defa “Müşteri Memnuniyeti Puanlama 
Talimatı (TA-05-AR-KY)”  doğrultusunda değerlendirilir. Değerlendirmeden alınan puana 
göre müşterinin gözünde nerede olduğumuzu ve müşteri beklentilerinin neler olabileceğini 
algılarız. 

- Ürünlerimizi satın alan müşterilerimizin aldıkları ürün ve hizmetten duydukları 
memnuniyetsizlik bayilere, dış satış şirketlerimize ve EGE SERAMİK-FABRİKA’ya  olmak 
üzere telefon,  faks, e-mail yolu ile ulaşır. 

- Müşteri Şikâyet Değerlendirme Toplantısı 3 ayda bir Kalite Güvence Yöneticiliği 
organizasyonu ile gerçekleştirilir.3 Aylık dönemlere ait müşteri şikâyetleri değerlendirme 
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raporları ilgili yöneticilere dağıtılır. Toplantıda değerlendirilen dönemle ilgili şikâyet konusu 
olan hata örnekleri sorumlulara gösterilir ve hataların tekrarını önlemek için gerektiğinde 
ilgili birimden düzeltici faaliyet istenir. 

e) Sosyal Sorumluluk  

Şirketimizin çevreye duyarlı politikalarına paralel olarak, atık su üretim tesisi ile proses suyunun 
doğrudan deşarjı önlenmekte ve atık su arıtma tesis çıkış değerleri sürekli kontrol edilmektedir.  

Fabrika bacalarından atmosfere atılan emisyonlar periyodik olarak ölçülmekte, Emisyon İzninde 
verilen sınır değerlerden bir sapma olup olmadığı kontrol edilmektedir. 

Sektörümüzde yapılacak CE uygunluk işareti faaliyetlerinde,  (89 / 106 / EEC) Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği ve EN 14411 Harmonize standardı kapsamında uygulamalar sürdürülmektedir. 

Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, seramik dalının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye 
bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine staj; çıraklık ve mesleki eğitim 
kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkânı sağlanmaktadır.  
Ayrıca öğrencilere burs verilmiştir. Ocak 2011 tarihinde inşaatına başlanan ve 105 günde 
tamamlanarak 31.05.2011 tarihinde teslim edilen ve Şirket Merkez adresinin bağlı olduğu 
Kemalpaşa ilçesinde 18 derslikli Seramik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ni yaptırarak Türkiye’nin 
eğitimine önemli bir katkı sağlamıştır. Okulun özellikleri aşağıda verilmiştir: 
İBRAHİM POLAT - EGE SERAMİK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ  
· ARAZİ ALANI: 13.480 M2 
· KAPALI İNŞAAT ALANLARI: 3.160 M2 
· 18 DERSLİKLİ OKUL BİNASI: Zemin + 2 kat, Toplam 1950 m2 
· ATÖLYELER: Zemin + 1 kat, Toplam 960 m2 
· SIĞINAK VE KALORİFER DAİRESİ: Toplam 250 m2 
· AÇIK BASKETBOL SAHASI: 590 Öğrenci kapasiteli 

Şirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır. 

D- YÖNETİM KURULU 

a) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler  

2011 yılında Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuştur: 

Başkan   : İbrahim POLAT 
Başkan Vekili  : Murat POLAT 
Başkan Vekili  : Bülent ZIHNALI 
ÜYE   : Baran DEMİR 
ÜYE   : Songül SEL  

Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde seçilen 5 kişiden 
oluşmaktadır. Genel Kurulda seçilen üyeler arasında bağımsız üye bulunmamaktadır. 

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu’nun 
315. maddesi hükümleri uygulanır. 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına 
yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. 
maddeleri kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır. 
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b) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri   

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme 
mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim  İlkeleri IV. 
Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu 
kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.   

c) Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri  

Şirketimizin vizyonu; Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer katan,  toplumsal sorumluluğu 
paralelinde güvenilirlik ve müşteri odaklı yönetimi temel ilkeleri olarak benimseyen,  müşterilerimizin 
istek ve beklentilerini zamanında ve en üst düzeyde karşılayacak şekilde mükemmel ürün ve hizmet 
kalitesini sunmak ve sektöründe en üst sıralarda yer almaktır. 
 
Şirketimizin misyonu,  Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden taviz 
vermeksizin; çevreye, toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını arttırarak devam ettirmektir.  
Şirketimiz gelişmeleri, yenilikleri takip ederek, ülkesine en ileri teknolojik yatırımları getirmekte, 
istihdam yaratmakta, ihracatını her zaman için ileriye götürmeye çalışmakta ve en önemlisi “lider 
sanayi kuruluşu” olduğunun bilincinde bulunmaktadır.  Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik 
gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir 
 
Şirketimizin vizyon ve misyonu kamuya ayrıca duyurulmamakta, faaliyet raporumuzla 
açıklanmaktadır.   

d) Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması  

Şirketimiz Denetim Komitesi ve iç denetçiler tarafından;  yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek 
yasal mevzuata gerek şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır. 
Denetim komitesi düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan 
mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK 
tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim 
Kurulu onayına sunmaktadır. 

Bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler yapılmakta ve sonuçları direkt şirket üst düzey 
yönetimine bildirilmektedir. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve 
politikalar oluşturulmaktadır.  

e) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları  

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulunun vazife ve salahiyetleri hakkında hükümler 
mevcuttur. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel 
müdür, müdür ve memurların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dâhilinde 
kullanacağını ve süresini tespit eder. İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin 
isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle detaylı olarak belirtilir. Diğer yöneticilerin yetki ve 
sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst 
düzey yöneticiler de dâhil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları 
belirlenmiştir.   

 

 



 

32 

 

f) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları  

Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, 
Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. 2011 yılında toplam 34 adet 
Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.  Üyeler Genel Müdürlük sekreterliği tarafından toplantılara 
sözlü veya yazılı olarak davet edilmektedir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının üyeler ile 
yaptığı görüşmeler ile belirlenmektedir.  

Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya 
bir kısmının yürütülmesi konusunda kendi aralarından veya hariçten Genel Müdür veya müdürler 
tayin etmişlerdir.  Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı 
bulunmamaktadır. 

g) Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı  

Yönetim Kurulu Üyelerimize her yıl genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu’nun Şirketle muamele 
yapmak yasağını düzenleyen 334. Rekabet yasağını düzenleyen 335. maddelerinde belirtilen izinler 
verilmektedir. Söz konusu izinlerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri 
içinde yer almaktadır. Dolayısıyla; Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle 
işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerimizin şirketle 
doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapmaları ve rekabet etmeleri söz konusu olmamaktadır ki, 
bundan dolayı oluşan herhangi bir çıkar çatışması bugüne kadar yaşanmamıştır. 

h) Etik Kurallar  

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve 
kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır.  Ancak, faaliyetlerini her 
türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değerlere uygun olarak sürdürmeyi kalite 
politikası ile de taahhüt etmiştir. Ayrıca; çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma 
hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki 
değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.    
 
Değerlerimiz: Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana 
saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır. 

i) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı  

Yönetim Kurulu üyelerinden,  2 kişinin katılımı ile denetim komitesi oluşturulmuştur. Bunun 
haricinde kurumsal yönetim komitesi ve başkaca komiteler oluşturulmamıştır.  Şirket yönetim 
kurulunda bağımsız üye bulunmamasından dolayı denetim komitesi icracı olmayan üyelerden 
oluşmaktadır 

Denetim Komitesi Üyeleri: 
- Baran DEMİR 
- Songül SEL  

Denetim komitesi 3 ayda bir toplanmakta olup 2 üyeden oluşmaktadır.  Denetim Komitesi 
mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, şirketin üçer aylık performansını 
gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Kuruluna 
bildirmektedirler.  Ayrıca Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve 
Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirmiştir.  

j) Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar  

Yönetim Kurulu üyeleri için Genel Kurul’da bir ücret tespit edilmemiştir.  Dolayısıyla Yönetim 
Kurulu üyelerimiz bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ve menfaat almamaktadır. 



 

33 

 

Yönetim Kurulu üyelerine ana sözleşmede yaralan şekilde; birinci kâr payı düşüldükten sonra 
kalanın yüzde sekizi A Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi B Grubu hisse senedi 
sahiplerine, kalan kardan yüzde beşi Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. 2011 yılında, 
2010 yılı karının dağıtımından dolayı Yönetim Kurulu üyelerine 64.130,38 TL temettü dağıtılmıştır. 
Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, 
üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi 
teminatlar vermemiştir. 

 14. KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası, önceki yıllara ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 
Raporları’nda ve geçen yıl Genel Kurul Toplantı Tutanağı ’nda yer aldığı gibi; 
 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana Sözleşme hükümleri uyarınca 
Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.  
 
Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. 
 
Şirketimizin ana sözleşmesine göre birinci kâr payı düşüldükten sonra kalanın yüzde sekizi A Grubu 
hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi B Grubu hisse senedi sahiplerine, daha sonra kalan kardan 
yüzde beşi Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. Bu hüküm dışında, Ana Sözleşmemizde 
kârdan pay alma konusunda imtiyazlı bir grup olmadığı gibi şirketimizin bundan başka çalışanlara, 
yönetim kurulu üyelerine veya kurucu intifa senedi sahiplerine herhangi bir kar dağıtım politikası 
bulunmamaktadır.  
 
Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, dağıtılabilir kar (kanunlara göre ayrılması gereken 
yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan) 
üzerinden Seri: IV, No: 27 "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların 
Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"nin 5'inci maddesinin 
birinci fıkrasında tanımlanan asgari kar dağıtım oranı olan % 20’ si olarak belirlenmiştir.  
 
Şirketimizin büyüme stratejileri ve kar payı dağıtımı arasındaki hassas denge titizlikle 
yürütülmektedir. 
 
Kâr dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon 
ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç 
sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Ancak gündemdeki projelere ve 
fonların durumuna bağlı olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu bu politikayı her yıl gözden geçirebilir. 
 
Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek Yönetim 
Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder. Yönetim  Kurulu senelik kârın mevzuat 
çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün 
tedbirleri almayı esas edinmiştir 
 

15. 2011 YILI KARININ DAĞITIMI ÖNERİSİ 
 
Yönetim Kurulumuzun 11.04.2012 tarih ve 2012- 16 sayılı toplantısında; Şirketimizin 2011 yılı dönem 
karının dağıtılması konusu görüşülmüştür. Yönetim Kurulu karın tamamını ilgili mevzuat ve ana 
sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde dağıtma kararı almıştır. 
 
Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.12.2011 tarihli mali tablolarında oluşan 
vergi sonrası 18.673.422,46 TL tutarındaki dönem karından 933.671,12 TL birinci tertip yasal yedek 
akçe düşüldükten sonra, yasal kayıtlarımızda 17.739.751,34 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur. 
 
Diğer taraftan Şirketimizin, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre hazırlanan pekiştirilmiş mali tablolarında 
oluşan 19.005.803 TL vergi sonrası karından 933.671,12 TL birinci tertip yasal yedek akçe düşüldükten 
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sonra, 18.072.131,88 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuş, bu tutara yıl içinde yapılan 3.648.860 TL 
bağışların ilavesiyle 21.720.991,88 TL birinci temettü matrahı hesaplanmıştır. Buna göre Vergi Usul 
Kanunu'na göre hesaplanan 17.739.751,34 TL net dağıtılabilir dönem karından;  

− 4.344.198,38  TL nin Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre hesaplanan birinci temettü, 
− 9.741.960,93   TL nin TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan  ikinci  temettü , 
− 1.784.631,36 TL nin Ana sözleşmenin 26. Maddesi gereği İmtiyazlı pay sahiplerine nakit 

temettü  
− 597.165,11 TL nin Ana sözleşmenin 26. Maddesi gereği yönetim kurulu üyelerine nakit temettü  

Olarak 16 Mayıs 2012 – 31 Mayıs 2012 tarihleri arasında ödenmesinin ve bakiye 1.271.795,58 TL’nin 
ikinci tertip yasal yedek akçe olarak yasal kayıtlarımıza aktarılmasının Genel Kurul'da pay sahiplerinin 
onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 
 

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 75.000.000,00 
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 799.761,59 

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin 
bilgi 

Birinci temettü ayrıldıktan 
sonra kalan kısımdan; 
- A grubu hisse senetleri %8 
- B Grubu hisse senetleri %5 

  SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 
3. Dönem Kârı 24.213.869,00 24.014.433,98 
4. Ödenecek Vergiler ( - ) -5.208.066,00 -5.341.011,52 
5. Net Dönem Kârı ( = ) 19.005.803,00 18.673.422,46 
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0,00 0,00 
7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) 933.671,12 933.671,12 
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 18.072.131,88 17.739.751,34 
9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 3.648.860,00   
10. Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar 

eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 
21.720.991,88 

  

11. Ortaklara Birinci Temettü (*)     
-Nakit 4.344.198,38   
-Bedelsiz -   
- Toplam -   

12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan 
Temettü 

1.784.631,36   

A 1.098.234,68   
B 686.396,68   

13. Yönetim kurulu üyelerine,  çalışanlara vb.’e temettü 597.165,11   
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü -   
15. Ortaklara İkinci Temettü 9.741.960,93   
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 1.271.795,58   
17. Statü Yedekleri - - 
18. Özel Yedekler - - 
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK - - 
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar     

- Geçmiş Yıl Kârı 
- Olağanüstü Yedekler 
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca 
- Dağıtılabilir Diğer Yedekler 

 
Şirketimizin dağıtımını yapacağı 2011 yılı karı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61. 
maddesi kapsamında %19,8 oranında yatırım indirimi stopajına tabidir. Bu sebeple aynı kanunun 
geçici 62. Madde kapsamında ayrıca kar payı dağıtım stopajı hesaplanmayacaktır. Bu nedenle, 
gerçek kişi hissedarlarımız, yatırım indirimine tabi tutulmuş 2011 kurum kazancının 
dağıtılmasından elde ettikleri temettü gelirlerinde; aynı kanunun geçici 62. Madde uygulamasını 
esas alacaklardır. 
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16. DENETLEME KURULU RAPORU  
 

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
 Genel Kurulu’na 
-   Ortağın 
      

*  Unvanı   :  EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 *  Merkezi    :  Ankara Yolu 26. Km / İzmir 
 *  Sermayesi (Ödenmiş)  :   75.000.000.-TL 
         (Çıkarılmış)  : 150.000.000.-TL 
 *  Faaliyet Konusu   :  Yer ve Duvar Seramik Üretim ve Ticareti 
 
-   Denetçi veya Denetçilerin adı ve görev süreleri, 
    ortak veya şirketin personeli olup olmadıkları  :              

             
 Nilgün AYTEKİN  26/04/2011   –  Şirket ortağı veya personeli değildir. 
 Aysel HATİPOĞLU 26/04/2011   –  Şirket ortağı veya personeli değildir. 
 Şahin TURAN    26/04/2011   –  Şirket ortağı veya personeli değildir. 
 
-   Katılan Yönetim Kurulu ve  yapılan  
    Denetleme Kurulu toplantıları sayısı   :  8 
 
-   Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde 
    yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde  
    inceleme yapıldığı ve varılan sonuç   : Her ay sonunda işlemler incelenmiş ve 

                    herhangi bir  usulsüzlüğe  
      rastlanmamıştır. 

 
-   Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 
    1’inci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince 
    ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve 
    sonuçları      : 12 defa sayım yapılmış ve herhangi  
                bir  usulsüzlük görülmemiştir. 
 
-   Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü maddesinin  
    1’inci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince  
    yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları  : Her ay sonunda inceleme yapılmış  
                                                                                   ve herhangi bir usulsüzlük  
                                                                                    görülmemiştir. 
 
-   İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar 
    hakkında yapılan işlemler    : Yoktur. 
 
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 01.01.2011   – 31.12.2011   dönemi hesap ve işlemlerini Türk 
Ticaret Kanunu, ortaklığın esas sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri, Tek Düzen Hesap Planı 
ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. 
 
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2011   tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, Şirketin 
anılan tarihteki mali durumunu; 01.01.2011   – 31.12.2011   dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait 
faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.  
 
31.12.2011   tarihli bilançonun ve 01.01.2011   – 31.12.2011   dönemine ait gelir tablosunun onaylanmasını 
ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. 
 
Saygılarımızla. 
    Nilgün AYTEKİN                Aysel HATİPOĞLU    Şahin TURAN 

     Denetçi   Denetçi     Denetçi 
 

 
 


