
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU



Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021

Karar Tarihi 03.03.2022

Genel Kurul Tarihi 30.03.2022

Genel Kurul Saati 10:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 
Tarih

29.03.2022

Ülke Türkiye

Şehir İZMİR

İlçe KEMALPAŞA

Adres KEMALPAŞA OSB.MAH.ANSIZCA SAN.SİT.SOK. NO:297/1

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu'nca Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınan, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavan tutarının izin süresini uzatan Şirket Ana 
Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

8 - 2022 yılı için Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

10 - 2022 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 
Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesi, bu konuda 
Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesinin onaya sunulması,

13 - İlişkili taraflarla 2021 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

14 - Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - 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 girmediği konusunda pay sahiplerine 
bilgi verilmesi,

16 - Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 2 Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3 30.03.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:
Şirketimizin 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 30/03/2022 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sokak No:297/1 35730 Kemalpaşa/İZMİR 
adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. 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 2021 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 yukarıdaki adresinde de 
erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Şirketimizin 30/03/2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte belirtilmiş olup; ilgili doküman ve diğer bilgiler www.egeseramik.com 
internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "2021 Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" altında, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu 
e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.
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EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN 2021 YILINA İLİŞKİN 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

 
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin; 
 

- Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı,  30/03/2022, Çarşamba günü saat 10:00'da 
- İmtiyazlı pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30/03/2022,Çarşamba günü saat 

11:00'de  

Ekte takdim edilen gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere,  Kemalpaşa OSB Mahallesi 
Ansızca Sanayi Sitesi Sk. No:297/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır. 
 

2021 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin 
teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri 
ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı 
Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, 
www.egeseramik.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 
Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

 
 Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay 
sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun 
olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya 
www.egeseramik.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu 
doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 
sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen 
hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri 
gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir 
vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan 
vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle 
kabul edilmeyecektir. 
 

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve 
Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, 
Şirketimizin www.egeseramik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket 
Merkezimizden (Tel: 0 232 878 17 00) bilgi edinmeleri rica olunur. 

 
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay 
senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul 
Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 

 
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik 

ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi 
kullanılacaktır. 

 
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu 

uyarınca nama yazılı olup, borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla 
bildirim yapılmayacaktır. 

 
         Sayın pay sahiplerinin kimliklerini saptamaya yarayabilecek kimlik belgeleri ile yukarıda 
belirtilen gün, saat ve yerde yapılacak olan toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz. 
 
Saygılarımızla,  
Yönetim Kurulu 
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Ekler : 
1- Gündem   
2- Vekaletname Formu 
3- Esas Sözleşme Tadil Metni 
         

EK-1 
 

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN   
 2021 YILINA İLİŞKİN 30/03/2022 TARİHİNDE YAPILACAK  

 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 
 

1- Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının 
imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 

2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, 
görüşülmesi ve onaya sunulması, 

3- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü’nün 
okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 

4- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve 
onaya sunulması, 

5- Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra 
edilmeleri, 

6- Yönetim Kurulu’nca Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan 
gerekli onayları alınan,  Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavan tutarının izin 
süresini uzatan Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadilinin 
görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi,  

7- Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin 
görüşülmesi, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 

8- 2022 yılı için Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile 
belirlenecek sürede görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 
önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 
seçimi, 

9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarının tespit 
edilerek karara bağlanması, 

10- 2022 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu 
tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya 
sunulması, 

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yardım ve bağışlar 
konusunda bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının 
belirlenmesi, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve 
Genel Kurulun onayına sunulması, 

12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası 
hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesinin onaya sunulması, 

13- İlişkili taraflarla 2021 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler 
hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 

14- Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar 
ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 
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15- 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 girmediği konusunda pay sahiplerine bilgi 
verilmesi, 

16- Dilekler ve Kapanış 
 

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN   
 2021 YILINA İLİŞKİN 30/03/2022 TARİHLİ 

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN  GENEL KURUL GÜNDEMİ 
 

1- Açılış,  Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması 
hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 

2- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayın alınmış 
olması şartıyla, Yönetim Kurulu’nun “Şirket Esas Sözleşmesinin”  6.maddesinin 
değiştirilmesi yönündeki “Esas Sözleşme Tadil Tasarısına” ilişkin kararının 
görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi, 

3- 30/03/2022 tarihli Olağan  Genel Kurul Toplantısında alınan kararların 
onaylanması, 

4-   Dilek, Temenniler ve Kapanış 
 
 
 

EK-2 
VEKALETNAME 

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ 
GENEL KURUL  TOPLANTI  BAŞKANLIĞI’NA 

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

30 Mart  2022 Çarşamba günü saat 10:00’da Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sk. 
No:297/1 Kemalpaşa/İZMİR adresinde yapılacak 2021 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.  
  
Vekilin (*); 
 
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı : 
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 
 
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
 
A) Temsil Yetkisinin Kapsamı  
  
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil 
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 
 
 
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 
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a)   Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.    

b)   Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.   

c)   Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.   

  
Talimatlar: 
 
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili 
genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya 
red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen 
muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir. 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 
1. Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının 
imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 

   

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun 
okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 

   

3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü’nün 
okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 

   

4-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, 
görüşülmesi ve onaya sunulması, 

   

5. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı 
ayrı ibra edilmeleri, 

   

6-Yönetim Kurulu’nca Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret 
Bakanlığı’ndan gerekli onayları alınan,  Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye 
tavan tutarının izin süresini uzatan Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 
6. Maddesinin tadilinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya 
reddi, 

   

7. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin 
görüşülmesi, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 

   

8. 2022 yılı için Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi 
ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi 
tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu 
Üyeleri'nin seçimi, 

   

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarının 
tespit edilerek karara bağlanması, 

   

10. 2022 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, 
Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin 
görüşülmesi ve onaya sunulması, 

   

11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yardım ve bağışlar 
konusunda bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst 
sınırının belirlenmesi, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin 
görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması, 

   

12.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası 
hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesinin onaya sunulması, 

   

 
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı 
varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 

2. Genel Kurul Toplantısı’nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin 

özel talimat: 

a)   Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.    

b)   Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.   

c)   Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.   

 
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları 
belirtir. 



  
 

Sayfa 5 / 6 
 

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve serisi (*)      : 
b) Numarası/Grubu(**)      : 
c) Adet-Nominal değeri      : 
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı     : 
d) Hamilinc-Nama yazılı olduğu (*)     : 
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı : 

 
(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 
(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin 
listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*) 

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

Adresi:         İMZASI: 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
 

EK-3 
 

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 
 

ESKİ METİN YENİ METİN 
Sermaye: 
 

Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu  hükümlerine 
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme 
geçmiştir. 

 
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 

(Yüzellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal 
değerde 15.000.000.000 (Onbeşmilyar) adet paya bölünmüştür. 

 
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye 

tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı 
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa 
dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 
kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir 
tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak 
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması 
zorunludur. Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket 
Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 
(Yetmişbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye,  beheri 1 (Bir) 
kuruş Değerde 7.500.000.000 (yedimilyarbeşyüzmilyon) paya 
bölünmüş olup  bunların ; 
             1.200 (binikiyüz)      payı A Grubu nama,  
             1.800 (binsekizyüz)  payı B Grubu nama,  
7.499.997.000 (yedimilyardörtyüzdoksandokuzmilyondokuz 
yüzdoksanyedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır. 
           

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye 
tavanı içerisinde sermaye arttırmaya, nama ve hamiline pay 

Sermaye: 
 

Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu  hükümlerine 
göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme 
geçmiştir. 

 
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 

(Yüzellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kuruş nominal 
değerde 15.000.000.000 (Onbeşmilyar) adet paya bölünmüştür. 

 
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye 

tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı 
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa 
dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 
kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir 
tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak 
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması 
zorunludur. Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket 
Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 
(Yetmişbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye,  beheri 1 (Bir) 
kuruş Değerde 7.500.000.000 (yedimilyarbeşyüzmilyon) paya 
bölünmüş olup  bunların ; 
             1.200 (binikiyüz)      payı A Grubu nama,  
             1.800 (binsekizyüz)  payı B Grubu nama,  
7.499.997.000 (yedimilyardörtyüzdoksandokuzmilyondokuz 
yüzdoksanyedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır. 
           

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye 
tavanı içerisinde sermaye arttırmaya, nama ve hamiline pay 
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EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 
 

ESKİ METİN YENİ METİN 
çıkartmaya ve sermaye artışlarında payların nama ve hamiline 
ait olanların miktarlarını belirlemeye, pay sahiplerinin yeni pay 
alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üzerinde 
paylar ihraç etmeye yetkilidir.  

 
Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar 

Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri 
sermaye oranında oy kullanırlar. 

 
Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde satın 

alınanlar hariç olmak üzere, borsada işlem görmeyen nama 
yazılı payları devretmek isteyen nama yazılı pay sahibi ortaklar, 
bu isteklerinin onaylanması için Şirket’in Yönetim Kurulu’na 
hitaben yazdıkları bir dilekçe ile başvururlar. Şirket yönetim 
kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek 
onay istemini reddedebilir. Bununla birlikte, borsada işlem 
görmeyen nama yazılı pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara 
sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar 
lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler. 

 
Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerinin, aynı 

grup paylara sahip pay sahipleri ve İştirakleri dışında üçüncü 
kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri 
bakımından ise, Şirket; 

 
a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme 

(“Rakip”) ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya 
girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dâhil) 
veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı 
konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve 
üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak 
hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek 
istemesi; 

b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik 
bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde 
nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin %  20 sini 
bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya 
dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden 
kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi; 

durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul 
ederek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay 
istemlerini reddedebilir. 

 
Şirket’in borsada işlem gören nama yazılı paylarının 

devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
uygulanır. 

 
       Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 

 
 
 
 

çıkartmaya ve sermaye artışlarında payların nama ve hamiline 
ait olanların miktarlarını belirlemeye, pay sahiplerinin yeni pay 
alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üzerinde 
paylar ihraç etmeye yetkilidir.  

 
Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar 

Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri 
sermaye oranında oy kullanırlar. 

 
Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde satın 

alınanlar hariç olmak üzere, borsada işlem görmeyen nama 
yazılı payları devretmek isteyen nama yazılı pay sahibi ortaklar, 
bu isteklerinin onaylanması için Şirket’in Yönetim Kurulu’na 
hitaben yazdıkları bir dilekçe ile başvururlar. Şirket yönetim 
kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek 
onay istemini reddedebilir. Bununla birlikte, borsada işlem 
görmeyen nama yazılı pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara 
sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar 
lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler. 

 
Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerinin, aynı 

grup paylara sahip pay sahipleri ve İştirakleri dışında üçüncü 
kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri 
bakımından ise, Şirket; 

 
a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme 

(“Rakip”) ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya 
girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dâhil) 
veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı 
konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve 
üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak 
hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek 
istemesi; 

b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik 
bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde 
nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin %  20 sini 
bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya 
dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden 
kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi; 

durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul 
ederek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay 
istemlerini reddedebilir. 
 
Şirket’in borsada işlem gören nama yazılı paylarının 

devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
uygulanır. 

 
       Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
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30/03/2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 
 
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin; 
 

- Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı,  30/03/2022, Çarşamba günü saat 10:00'da 
- İmtiyazlı pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30/03/2022,Çarşamba günü saat 11:00'de  

 
Ekte takdim edilen gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere,  Kemalpaşa OSB Mahallesi 
Ansızca Sanayi Sitesi Sk. No:297/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır. 
 

2021 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif 
ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu 
toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.egeseramik.com.tr adresindeki Şirket 
kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay 
sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

 
 Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin 
hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak 
düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.egeseramik.com.tr 
adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 
28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve 
Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce 
onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi 
üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu 
Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki 
sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
 

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ 
hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin 
www.egeseramik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 232 878 
17 00) bilgi edinmeleri rica olunur. 

 
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin 
depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak 
istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 

 
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy 

kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 
 
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 

nama yazılı olup, borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim 
yapılmayacaktır. 

 
         Sayın pay sahiplerinin kimliklerini saptamaya yarayabilecek kimlik belgeleri ile yukarıda belirtilen 
gün, saat ve yerde yapılacak olan toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz. 
Saygılarımızla, 

Yönetim Kurulu 
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SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı 
“Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile 
ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise 
bu bölümde bilginize sunulmaktadır. 
 
a. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI 
 
Oy haklarının kullanımına yönelik esas mukavelemizde bir imtiyaz yoktur. Pay sahiplerimizin 
açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle,  oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır. 
  
Pay Sahibi Pay Tutarı(TL) Pay Oranı Oy Hakkı Oy Hakkı 

Oranı 

İbrahim Polat Holding A.Ş. 45.686.918,95 60,92% 4.568.691.895 60,92% 
Diğer 29.313.081,05 39,08% 2.931.308.105 39,08% 

Toplam 75.000.000 100,00% 7.500.000.000 100,00% 

 

b. ŞİRKETİMİZ VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZIN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ 
ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ 
 
Şirketimiz’in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı 
ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. 
 
c. PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN VE ŞİRKETİN İLGİLİ 
OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÜNDEME MADDE 
KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ 
 
2021  yılı  faaliyetlerinin  görüşüleceği  2021  yılı  Olağan  Genel  Kurul  Toplantısı  için  pay 
sahipleri,  Sermaye  Piyasası  Kurulu  veya  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşları  tarafından, gündeme 
ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.  
 

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
30/03/2022 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 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, 
görüşülmesi ve onaya sunulması, 

Gerekçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel Kurul 
Toplantısından  üç hafta önce kanuni süresi içinde 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 görüş ve onayına sunulacaktır. 
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3- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü’nün okunması, 
görüşülmesi ve onaya sunulması 

Gerekçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel Kurul 
Toplantısından üç hafta önce kanuni süresi içinde  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- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya 
sunulması,, 

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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra 
edilmeleri, 

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2021 yılı hesap 
dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun 
onayına sunulacaktır. 
  

6- Yönetim Kurulu’nca Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli 
onayları alınan,  Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavan tutarının izin süresini 
uzatan Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülmesi, 
onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi,  

Gerekçe: Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanıının  geçerlik süresinin 2022-2026 yılları için beş yıl 
daha uzatılmasını teminen Esas Sözleşmemizin “Sermaye” başlıklı 6.maddesinde tadil yapılması 
maksatıyla Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 

7- Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin 
görüşülmesi, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 

Gerekçe: Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri 
çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS 
Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021- 31.12.2021 
hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım önerimiz, Genel Kurulun 
görüşüne ve onayına sunulacaktır. 
 

8- 2022 yılı için Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile 
belirlenecek sürede görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 
önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 
seçimi, 

Gerekçe: Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul  tarafından 
Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen  adaylar Genel Kurul’un onayına 
sunulacaktır.  Şirketimizin Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK’de sunulmaktadır. 
Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından Sayın Tuba TARLAN, Sayın Tola BECER,’in bağımsızlık 
beyanları ektedir.   
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9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarının tespit 
edilerek karara bağlanması, 

Gerekçe: Ücret Politikası çerçevesinde 2022 yılında yönetim kurulu ve komite üyelerine ödenecek 
aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir. 
 

10- 2022 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu 
tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya 
sunulması, 

Gerekçe: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 
uyarnca, 2022 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- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yardım ve bağışlar konusunda 
bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesi, 
bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun 
onayına sunulması, 

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin ilgili maddesi gereğince, 
2021 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecek ve 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereği, 2022 yılında yapılacak 
bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 
 

12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda 
Yönetim Kurulu'na izin verilmesinin onaya sunulması, 

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. 

 
13- İlişkili taraflarla 2021 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler 

hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 
Gerekçe: Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat hükümleri gereğince Genel Kurul’un bilgisine 
sunulacaktır. Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca  oylama yapılmayacaktır. 
 

14- Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve 
bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

Gerekçe: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal 
Yönetim Tebliği gereği; Şirketimizin üçüncü kişilere vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler Genel 
Kurul’un bilgisine sunulacaktır. Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca  oylama yapılmayacaktır. 
 

15- 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 girmediği 
konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kanunu  ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince bilgi verilecektir. 
Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca  oylama yapılmayacaktır. 
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16- Dilekler ve Kapanış 

Gerekçe: Şirketimiz hakkında temenni, istek ve görüşler paylaşılacak ve  ayrıca  oylama 
yapılmayacaktır. 
 
EKLER: 
EK-1 Vekaletname Örneği 
EK-2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri 
EK-3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları 
EK-4 Esas Sözleşme Tadil Metni 
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EK:1 
          

VEKALETNAME 
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ 

GENEL KURUL  TOPLANTI  BAŞKANLIĞI’NA 
 

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Ege Seramik Sanayi  ve  Ticaret  Anonim Şirketi               30 
Mart  2022 Çarşamba günü saat 10:00’da Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sk. No:297/1 
Kemalpaşa/İZMİR adresinde yapılacak 2021 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.  
  
Vekilin (*); 
 
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı : 
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 
 
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
 
A) Temsil Yetkisinin Kapsamı  
  
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin 
kapsamı belirlenmelidir. 
 
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

 
a)   Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.    

b)   Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.   

c)   Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.   

  
Talimatlar: 
 
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili 
genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) 
ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet 
şerhi belirtilmek suretiyle verilir. 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 
1. Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının 
imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 

   

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun 
okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 

   

3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü’nün 
okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 

   

4-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi 
ve onaya sunulması, 

   

5. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı 
ayrı ibra edilmeleri, 

   

6-Yönetim Kurulu’nca Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret 
Bakanlığı’ndan gerekli onayları alınan,  Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye 
tavan tutarının izin süresini uzatan Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 
6. Maddesinin tadilinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya 
reddi, 
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7. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin 
görüşülmesi, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 

   

8. 2022 yılı için Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi 
ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi 
tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu 
Üyeleri'nin seçimi, 

   

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarının 
tespit edilerek karara bağlanması, 

   

10. 2022 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, 
Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin 
görüşülmesi ve onaya sunulması, 

   

11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yardım ve bağışlar 
konusunda bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst 
sınırının belirlenmesi, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin 
görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması, 

   

12.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası 
hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesinin onaya sunulması, 

   

 
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa 
bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 

2. Genel Kurul Toplantısı’nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının 
kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

a)   Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.    

b)   Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.   

c)   Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.   

 
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve serisi (*)      : 
b) Numarası/Grubu(**)      : 
c) Adet-Nominal değeri      : 
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı     : 
d) Hamilinc-Nama yazılı olduğu (*)     : 
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı : 

 
(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 
(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay 
sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*) 

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

Adresi:         İMZASI: 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
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EK-2 
 

YÖNETİM KURULU  ÜYE ADAYLARININ ÖZ GEÇMİŞLERİ 
 
MURAT POLAT 
Halen  Yönetim Kurulu Başkanı  olarak  görev yapmaktadır. 
 
Murat Polat, 1958 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Işık Lisesi’nde, orta ve lise öğrenimini 
Yıldız Koleji’nde tamamladıktan sonra İsviçre’de iş idaresi öğrenimi aldı. Yurda dönüşünde grup 
şirketlerinden Polat İnşaat’ta görev aldı, daha sonra 1982-1985 yılları arasında İzmir Ege Seramik’te 
görev yaptı. İstanbul’a dönüşünde İbrahim Polat Holding’e bağlı Polat Turizm Anonim Şirketi’nin 
otel yatırım projesini hayata geçirdi. Sonraki yıllarda başta Polat İnşaat olmak üzere grup 
şirketlerinde Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı dönemde İbrahim Polat Holding’de Yönetim Kurulu 
Başkan Vekilliği görevini de yürüttü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üye olarak görev 
aldı. Gayrimenkul geliştirme, inşaat, seramik, sanayi ve turizm konularında pek çok projeyi hayata 
geçirdi. Evli ve üç çocuk babası olan Murat Polat, İngilizce bilmektedir. 
 
İBRAHİM FİKRET POLAT  
Halen  Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak  görev yapmaktadır. 
 
23/09/1984 yılında Boston Massachusetts doğdu. İlk ve Orta öğretimini Şişli Terakki Lisesi’nde Lise 
öğrenimini ise Ata Koleji’nde tamamladı. 2010 yılında Yeditepe Üniversitesinden mezun 
oldu.Öğrenimi sırasında İbrahim Polat Holding grubu şirketlerde çeşitli  görevlerde bulundu.Grup 
Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan İbrahim Fikret POLAT,  2011 yılında Ege Seramik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.İngilizce bilmektedir. 
 
GÖKSEN YEDİGÜLLER 
Halen  Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon Grup Başkanı olarak  görev yapmaktadır. 
 
1963 yılında İzmir de doğdu. İlkokulu İzmir Namık Kemal İlkokulunda , Ortaokulu Güzelyalı 
Ortaokulunda, Liseyi İzmir Karataş Lisesi’nde, Üniversiteyi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat 
bölümünden mezun oldu. İş hayatına 1986 yılında Çanakkale Seramik A.Ş. İzmir Bölge 
Müdürlüğünde Satış ve Sonrası Hizmetler Sorumlusu olarak başladı.1990-2002 Yılları arasında 
Çanakkale Seramik A.Ş. Antalya Bölge Müdürü oldu. 2003- 2008 yıllarında Kalekim Satış 
Müdürlüğü yaptı. 2008 – 2010 yıllarında Kütahya Seramik A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürlüğü 
görevini yaptı.  
 
2010-2020 yıllarında Ege Seramik A.Ş. nin Genel Müdürü olarak görev aldı. 15 Mayıs 2020 
tarihinde Operasyon Grup Başkanlığına atandı. Halen Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim 
Kurulu üyeliği ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Seramik Kaplamacılar 
Derneği ile Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri DerneğiYönetim Kurulu üyesidir. Evli ve 2 Çocuk 
babası olup, İngilizce bilmektedir. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sayfa | 9  
 

 
ENVER SEVER 
Yönetim Kurulu Üye Adayı 
 
1975 yılında Tunceli’de doğdu. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 
Üniversite yıllarından itibaren çalışma hayatına başlayan Enver Sever 1999 yılında İ.Polat Holding 
şirketlerinden Ege Pazarlama A.Ş’de Bütçe Finansman Şefi olarak işe başladı, 2006 yılında Polat 
Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne Mali İşler Müdürü olarak atandı. Polat Maden'de sırasıyla Mali İşler 
Müdürü ve Genel Müdür Vekili görevlerinde bulundu. 2013 yılından beri Polat Maden Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’ de Genel Müdür olarak çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Enver Sever, 
İngilizce bilmektedir. 
 
TUBA TARLAN 
Halen  Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi olarak  görev yapmaktadır. 
 
1962 İzmir doğumludur. İzmir Amerikan Lisesi’nde okudu. 1984 yılında Ege Üniversitesi 
Mikrobiyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ayrıca 2016 yılında Yaşar Üniversitesi’nde İş 
Mühendisliği Master Programını tamamladı. Sırasıyla İzmir Pamuk Mensucatı T.A.Ş. İhracat 
Bölümü, Özgür Atermit Sanayi ve Ticaret A.Ş. İhracat Sorumlusu,  BMC Otomotiv Mamulleri 
Pazarlama A.Ş. İhracat Sorumlusu, Valeo Otomotiv Sistemleri Endüstrisi A.Ş. Satış Sorumlusu 
görevlerinde bulundu. Halen, Ayda Gıda Ltd. Şti. Ortağı ve Genel Müdürü  olarak görevine devam 
etmektedir. Evli olup, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir. 
 
TOLA BECER 
Bağımsız  Yönetim Kurulu Üye Adayı 
 
Endüstri Mühendisi olan TOLA BECER 1954 yılında İzmir' de doğdu. İlk, orta ve liseyi İzmir’de 
okudu. 1972-1979 yılları arasında  Karlsruhe-Almanya'da Endüstri Mühendisliği Öğrenimini 
tamamladı. Almanya Siemens A.G. çalıştı. 1980 yılında Ege Seramik A.Ş.’ de Planlama 
Departmanında çalışmaya başladı ve sırası ile Planlama-Bilgi İşlem-Bütçe Kontrol Müdürü ve 
Ticaret Müdürü olarak görevler üstlendi. Ege Seramik’i Sektör Üreticiler Birliği SERKAP' ta temsil 
etti. 1996 yılında Ege Vitrifiye A.Ş. de Satış Planlama, İç-Dış Satış, Üretim Planlama, İthalat, İç 
Satınalma ve Bilgi Teknolojisi departmanlarını yönetti ve Genel Müdür vekilliği yaparak, şirketi 
Sektör Üreticiler Birliği SERSA' da temsil etti. 1997 yılında Ege Birleşik Enerji A.Ş.’ de Genel 
müdürlük yaparak,  şirketi  Türkiye Enerji ve Kojenerasyon Derneği yönetim kurulunda temsil etti. 
1999 yılında İbrahim Polat Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanı Yardımcılığı görevinde bulundu. 
2000 yılında Sanayi Analiz Merkezi Ltd. şirketini kurarak  büyük, orta ölçekli birçok kuruluşta - 
Yönetim Bilimleri, - Endüstri Mühendisliği, - Mühendislik Yönetimi Üzerinde projeler ve sürekli 
danışmanlık yapmaktadır. 2016-2021 Yıllarında Silikon Vadisi-ABD de Agile Management (Çevik-
Projelerle Yönetim) konusunda çalışma yaptı. Halen Sanayi Analiz Merkezi Ltd. Şirketini 
yönetmekte olup Almanca ve İngilizce bilmektedir.  
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EK-3 
BAĞIMSIZLIK BEYANI 

  
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’na; 
 
“Bağımsız Üye” adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
İlkeleri gereği;  
a) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,  Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ilişkili 

taraflarından biri veya Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı 
olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili 
olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımların arasında 
son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin 
kurulmadığını, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin denetimini, 
derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar 
çerçevesinde Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını 
veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev 
almadığımı, 

c) Son beş yıl içerisinde, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye önemli ölçüde hizmet ve ürün 
sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

d)  Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %1 seviyesi üzerinde hissedarı olmadığımı, 
e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine 

getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı, 
g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı, 
h) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar 

arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak 
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 

i) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim 
görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Ege Seramik A.Ş.’nin işlerine 
zaman ayırabildiğimi, 

 
Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 
Saygılarımla, 
 
Adı Soyadı         : TUBA TARLAN           
T.C. Kimlik No : xxxxxxxxxxx 

 



 

 
 

Sayfa | 11  
 

 
BAĞIMSIZLIK BEYANI 

 
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’na; 
 
“Bağımsız Üye” adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
İlkeleri gereği;  
 
a) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,  Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ilişkili 

taraflarından biri veya Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı 
olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili 
olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımların arasında 
son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin 
kurulmadığını, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin denetimini, 
derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar 
çerçevesinde Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını 
veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev 
almadığımı, 

c) Son beş yıl içerisinde, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye önemli ölçüde hizmet ve ürün 
sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

d) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %1 seviyesi üzerinde hissedarı olmadığımı, 
e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine 

getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı, 
g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı, 
h) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar 

arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak 
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 

i) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim 
görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Ege Seramik A.Ş.’nin işlerine 
zaman ayırabildiğimi, 

 
Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 
 
Saygılarımla, 
 
Adı Soyadı       : TOLA BECER     
T.C. Kimlik No : xxxxxxxxxxx 
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EK-4 
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

 
ESKİ METİN YENİ METİN 

Sermaye: 
 

Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu  
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul 
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.1993 
tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

 
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 

(Yüzellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) 
kuruş nominal değerde 15.000.000.000 
(Onbeşmilyar) adet paya bölünmüştür. 

 
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 
sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 
kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da 
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 
Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni 
bir süre için yetki alması zorunludur. Sözkonusu 
yetkinin alınmaması durumunda, Şirket Yönetim 
Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 
(Yetmişbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye,  
beheri 1 (Bir) kuruş Değerde 7.500.000.000 
(yedimilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüş olup  
bunların ; 
             1.200 (binikiyüz)      payı A Grubu nama,  
             1.800 (binsekizyüz)  payı B Grubu nama,  
7.499.997.000 
(yedimilyardörtyüzdoksandokuzmilyondokuz 
yüzdoksanyedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır. 
           

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak 
kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye arttırmaya, 
nama ve hamiline pay çıkartmaya ve sermaye 
artışlarında payların nama ve hamiline ait olanların 
miktarlarını belirlemeye, pay sahiplerinin yeni pay 
alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin 
üzerinde paylar ihraç etmeye yetkilidir.  

 

Sermaye: 
 

Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu  
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul 
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.1993 
tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

 
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 

(Yüzellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) 
kuruş nominal değerde 15.000.000.000 
(Onbeşmilyar) adet paya bölünmüştür. 

 
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 
sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 
kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da 
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 
Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni 
bir süre için yetki alması zorunludur. Sözkonusu 
yetkinin alınmaması durumunda, Şirket Yönetim 
Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 
(Yetmişbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye,  
beheri 1 (Bir) kuruş Değerde 7.500.000.000 
(yedimilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüş olup  
bunların ; 
             1.200 (binikiyüz)      payı A Grubu nama,  
             1.800 (binsekizyüz)  payı B Grubu nama,  
7.499.997.000 
(yedimilyardörtyüzdoksandokuzmilyondokuz 
yüzdoksanyedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır. 
           

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak 
kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye arttırmaya, 
nama ve hamiline pay çıkartmaya ve sermaye 
artışlarında payların nama ve hamiline ait olanların 
miktarlarını belirlemeye, pay sahiplerinin yeni pay 
alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin 
üzerinde paylar ihraç etmeye yetkilidir.  
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EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 
 

ESKİ METİN YENİ METİN 
Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için 

yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay 
sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy 
kullanırlar. 

 
Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde 

satın alınanlar hariç olmak üzere, borsada işlem 
görmeyen nama yazılı payları devretmek isteyen 
nama yazılı pay sahibi ortaklar, bu isteklerinin 
onaylanması için Şirket’in Yönetim Kurulu’na 
hitaben yazdıkları bir dilekçe ile başvururlar. Şirket 
yönetim kurulu aşağıda belirtilen önemli 
sebeplerden birini öne sürerek onay istemini 
reddedebilir. Bununla birlikte, borsada işlem 
görmeyen nama yazılı pay sahipleri, paylarını aynı 
grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe 
devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde 
intifa hakkı tesis edebilirler. 

 
Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay 

sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ve 
İştirakleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay 
devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, 
Şirket; 

 
a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya 

işletme (“Rakip”) ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, 
ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve 
bunların ortakları da dâhil) veya sıfatı ne olursa 
olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan 
kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve 
üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya 
dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları 
şirketlerin pay iktisap etmek istemesi; 

b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik 
bağımsızlığının korunması açısından; Şirket 
sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu 
sermayenin %  20 sini bulan ya da bu oranı aşan 
miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak 
herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler 
tarafından iktisap edilmek istenmesi; 

durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak 
kabul ederek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri 
hakkındaki onay istemlerini reddedebilir. 

 

Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için 
yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay 
sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy 
kullanırlar. 

 
Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde 

satın alınanlar hariç olmak üzere, borsada işlem 
görmeyen nama yazılı payları devretmek isteyen 
nama yazılı pay sahibi ortaklar, bu isteklerinin 
onaylanması için Şirket’in Yönetim Kurulu’na 
hitaben yazdıkları bir dilekçe ile başvururlar. Şirket 
yönetim kurulu aşağıda belirtilen önemli 
sebeplerden birini öne sürerek onay istemini 
reddedebilir. Bununla birlikte, borsada işlem 
görmeyen nama yazılı pay sahipleri, paylarını aynı 
grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe 
devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde 
intifa hakkı tesis edebilirler. 

 
Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay 

sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ve 
İştirakleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay 
devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, 
Şirket; 

 
a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya 

işletme (“Rakip”) ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, 
ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve 
bunların ortakları da dâhil) veya sıfatı ne olursa 
olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan 
kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve 
üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya 
dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları 
şirketlerin pay iktisap etmek istemesi; 

b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik 
bağımsızlığının korunması açısından; Şirket 
sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu 
sermayenin %  20 sini bulan ya da bu oranı aşan 
miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak 
herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler 
tarafından iktisap edilmek istenmesi; 

durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak 
kabul ederek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri 
hakkındaki onay istemlerini reddedebilir. 
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EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 
 

ESKİ METİN YENİ METİN 
Şirket’in borsada işlem gören nama yazılı 

paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri uygulanır. 

 
       Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 

 
 
 
 

Şirket’in borsada işlem gören nama yazılı 
paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri uygulanır. 

 
       Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
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