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06/05/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 

 
Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 06/05/2014 Salı günü, saat 10:00’da, 

Ankara Asfaltı 26.Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları 

görüşmek üzere toplanacaktır. 

 

 

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına 

katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel 

Kurul’a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri taktirde güvenli 

elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel 

Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul’a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile 

katılabilirler. 

 
Genel Kurul toplantısına, 05/05/2014 Pazartesi günü saat 10:00 itibari ile Merkezi Kayıt 

Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri çizelgesinde yer alan pay 

sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin 

oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize 

bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu 

yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve 

hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğu aracı 

kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kuruldan bir gün öncesine kadar  söz konusu kıstı 

kaldırmaları gerekmektedir. 
 
 
Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik 

imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlemi 

yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi 

Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya 

temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün 

olmayacaktır. 

 
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 

Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Anonim Şirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 

28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak 

Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ “ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini 

yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan 

pay sahiplerinin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu 

Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylarına İlişkin 

Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir. 

 

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak 

yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda  örneği  bulunan  vekaletname  formunu  veya  Şirket  
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merkezimiz  ile  Şirketimizin www.egeseramik.com internet adresinden temin edebilecekleri 

vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza 

sirkülerini, kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil 

ettirebilirler. 

 
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; 

 

•     Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 

 

•         Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin 

kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, 

 

•       Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil     

            belgelerini, 

 

• Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini      

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. 

 
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay 

sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin 

usul  ve esasları  hakkında  Merkezi  Kayıt  Kuruluşunun  internet  adresi  olan  www.mkk.com.tr 

adresinden bilgi alabilirler. 

 
Şirketimizin 2013 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları 

ile Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce 

Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan 

www.egeseramik.com bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıda adresinde de 

erişime hazır bulundurulacaktır.  

 

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur. 

 
Saygılarımızla, 

Yönetim Kurulu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mkk.com.tr/
http://www.mkk.com.tr/
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SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 
 
SPK’nın Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları 

Esaslar Tebliği” ve Seri:IV, No:57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal 

Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” uyarınca yapılması  

gereken  ek  açıklamalardan  gündem  maddeleri  ile  ilgili  olanlar  aşağıda  ilgili gündem 

maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır. 

a. ŞİRKETİMİZ VEYA ÖNEMLİ İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZIN 

ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE 

FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ 
 
2013 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini 

önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır. 

 

b.ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ HAKKINDA BİLGİ 
 
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri genel Kurulda seçilen üyelerden oluşmaktadır, boşalan  bir 

üyelik olmamıştır. 

 

c. PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN VE ŞİRKETİN İLGİLİ 

OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÜNDEME MADDE 

KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ 
 
Pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve şirketimizin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır. 

 
 

EGE SERAMİK SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. 

06/05/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 

 
 
1) Açılış, Saygı Duruşu ,Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması 

hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,  
 
Gerekçe: 6102   sayılı   Türk   Ticaret   Kanunu   ve   Anonim   Şirketlerin   Genel   Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esaslar ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlık 

Temsilcileri hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek 

Başkan ve Başkanlık Divan’nın seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır. 
 
 
2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere 

edilmesi ve onaylanması,  

 

Gerekçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel 

Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimizin merkez adresinde, 

www.egeseramik.com internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul 

sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel 

Kurul’da okunarak, hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. 
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3) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti 

ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 

 

Gerekçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel 

Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimizin merkez adresinde, 

www.egeseramik.com internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul 

sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul’da 

okunarak, hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.  

 

4) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 

 

Gerekçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel 

Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimizin merkez adresinde, 

www.egeseramik.com internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul 

sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında 

bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.  

 

5)  Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,  

 

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2013 yılı hesap 

dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun 

onayına sunulacaktır. 
 
 
6) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in 

''Kar Dağıtım Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

 

Gerekçe: Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
 
 
7) 2013 yılı karı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin müzakere edilerek,  

karara bağlanması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 

 

Gerekçe: Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri 

çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS 

Bağımsız Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2013- 31.12.2013 hesap 

dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım önerimiz, Genel Kurulun 

görüşüne ve onayına sunulacaktır. 

 

8) Bağımsız üyeler dahil  yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin 

belirlenmesi, 

 

Gerekçe: Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri. 
 
 
9) Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine 

verilecek ücretlerin belirlenmesi,  
 
Gerekçe: Ücret Politikası çerçevesinde 2014 yılında yönetim kuruluve komite üyelerine 

ödenecek aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir. 
 
 
10)  Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı için 

Yönetim Kurulu'nca seçilen  Bağımsız Denetçi’nin  Genel Kurul'un onayına sunulması,  
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Gerekçe: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

uyarnca, 2014 yılına ait Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak “AS Bağımsız Denetim ve 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesinin, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 
 
11)  Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2014 yılında 

yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 

 

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:27 sayılı tebliğinin ilgili maddesi gereğince, 

2013 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecek ve 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereği, 2013 yılında yapılacak 

bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 
 
 
12)  Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler 

hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 

 

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat hükümleri 

 
 
13)  Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği 

teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine 

bilgi verilmesi, 

 

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, No:56 sayılı tebliği gereği, şirketimizin üçüncü 

kişilere vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır. 

 

14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “Ücretlendirme Politikası”nın Genel 

Kurul'un bilgisine ve görüşüne sunulması, 

 

Gerekçe: SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca 

“Ücretlendirme Politikamız” Genel Kurul’un bilgi ve onayına sunulacaktır. 

 

15) Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’ne istinaden revize edilen 

Bilgilendirme Politikası’nın Genel Kurul’un bilgisine sunulması, 

 

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat hükümleri 

 

16) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari 

sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 

hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir 

işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş 

türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir 

başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak 

bilgi verilmesi, 

 

Gerekçe: Türk Ticaret Kanunu hükümleri. 

 

17) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı  işlemlerin ifası hususunda Yönetim 

Kurulu'na izin verilmesi, 
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Gerekçe: Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümleri gereği, işlem 

yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un izni ile mümkündür. Bu madde kapsamnda Yönetim Kurulu 

üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinden işlem yapılmadığı hususu, Genel Kurulun onayına 

sunulacaktır. 
 
18) Dilekler ve kapanış. 
 
Gerekçe: Şirketimiz hakkında temenni, istek ve görüşler paylaşılacaktır. 

 

 

 

EK: 
 
1. Vekaletname 

VEKALETNAME 

 

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ  

GENEL KURUL  TOPLANTI  BAŞKANLIĞI’NA  

 

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Ege Seramik Sanayi  ve  Ticaret  Anonim Şirketi 06 Mayıs  

2014 günü saat 10:00’da Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa İzmir adresinde yapılacak 2013 yılı 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda  gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda 

belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda  beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte 

bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak  üzere  

…………………………………………………… vekil tayin ediyorum/ediyoruz.  

  

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI  

  

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

  

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  

    Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)  

  

c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

  

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy 

kullanmaya  yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  

 Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)  

  

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİNİN  

  

 a) Adedi – Nominal değeri :  

 b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :  

 c) Hamiline / Nama yazılı olduğu :  

  

 PAY SAHİBİNİN  

 

Adı Soyadı veya Unvanı:  

  

İmzası:  

Adresi:  
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Not:  

  

1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için 

açıklama  

yapılır.   

2. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir.  

Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri  

vekâletnameye eklenecektir.   

3. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe  

tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. 


