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Toplantı Tarihi :  26/04/2019 

Toplantı No :  2019-         

Katılanlar         :  Sn. Murat POLAT, Sn. Baran DEMİR, Sn. Bülent ZIHNALI,  

                            Sn. Dilek NAM, Sn. Tuba TARLAN, Sn. İbrahim Fikret POLAT 

 

Gündem  : Temsil yetkisinin sınırlandırılmasına ilişkin iç yönerge tescili 

hakkında 

 

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantısında aşağıdaki iç yönergeyi onaylamış ve   

tescil ve ilanının yapılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

SINIRLI TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİNİN BELİRLENMESİ İLE YETKİLERİN 

DEVRİNE İLİŞKİN 

İÇ YÖNERGE 

(2019-01) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1: 

Bu iç yönergenin amacı, şirkete sınırlı yetkili atanması ile ilgili esas ve usullerin kanun, ilgili mevzuat 

ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç yönerge, İzmir Ticaret Sicil 

Müdürlüğü’nün 614K-575 nolu sicilinde ve 0-3250-0554-2400011 Mersis numarasında kayıtlı  ve 

merkezi Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sokak No: 297/1 35730 Kemalpaşa İzmir 

adresinde bulunan Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin sınırlı yetkili atama kararlarına 

dayanak olmak üzere düzenlenmiştir. 

 

Dayanak 

Madde 2: 

Bu iç yönerge 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 367-371 Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’ nin 

11. Maddesine dayanılarak İzmir Ticaret Odası’nın Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge 

Uygulama esaslarına uygun olarak Yönetim kurulunca hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

SINIRLI YETKİLİ ATANMASINA İLİŞKİN ESASLAR 

 

Madde 3: 

Aşağıda yer alan gruplarda belirtilen yetki ve sınırlamalar ile şirkete atanacak olan sınırlı yetkilere 

verilecek olan yetkilerin çerçevesi detayı aşağıda verilen “İşler” e göre belirlenmiştir. Bu yetkiler 

münferiden veya müştereken verilebilir.  
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Birinci Derece İşler: 
 

1. Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışında bulunan tüm finansal kurum ve kuruluşlar ile bankalardan 

temin edeceği her türlü nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmeleri ve faktoring sözleşmelerinin, 

bilcümle eklerinin ve/veya bu işlemlere ilişkin vesaikin imzalanması, 

2. Gayrimenkul alım ve satımına ilişkin her türlü sözleşmenin yapılması ve vekaletnamenin 

verilmesi, 

3. Menkul kıymet vb. alım ve satımına ilişkin her türlü talimatın imzalanması, 

4. Şirketimizin; bu iç yönergede diğer derecelerde tanımlanan işlerin tamamı ile iç yönergede 

tanımlanmayan diğer her türlü tüm işlerde temsil ve ilzam edilmesi, 

 

Bu işler; Şirket ünvanı ve kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı yanında Yönetim Kurulu 

Başkan Vekillerinden herhangi birisinin müşterek atacakları iki imza ile gerçekleştirilebilir. 

 

İkinci  Derece İşler: 

 

1. Tutarı 250.000.- (İkiyüzellibin) TL veya bunların karşılığı olan döviz tutarına kadar her türlü  

mal ve hizmet alım ve satımları ile ilgili olarak Şirketimizle 3. Şahıslar arasında her nev’i 

mukavelelerin akdedilmesi ve bunların ek ve tadillerinin yapılması, 

2. Şirketimizi 3. Şahıslara karşı 250.000.- (İkiyüzellibin) veya bunların karşılığı karşılığı döviz 

tutarına kadar  tutarda   borç yükü ve taahhüt altına sokan tasarruflarda bulunulması, borç 

senetleri ve poliçelerin tanzimi ve imzalanması, çek ve senet keşidesi, her nev’i poliçelerin ciro 

edilmesi, tediye emirlerinin imzalanması  

3. Müşterilerden alınarak Şirketimiz satıcılarına ciro edilecek olan çek veya senetlerin 250.000.- 

(İkiyüzellibin) TL veya bunların karşılığı olan  döviz tutarına kadar olanların ciro edilmesi  

4. Bu iç yönergenin  üçüncü,  dördüncü ve beşinci  derecesinde tanımlanan işler, 

 

Bu işler; Şirket ünvanı ve kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı veya  Yönetim Kurulu Başkan 

Vekillerinden herhangi ikisinin müşterek atacakları iki imza ile gerçekleştirilebilir. 

 

Üçüncü Derece İşler: 

 

1. Tutarı 100.000.- TL (yüzbin)  veya bunun karşılığı olan döviz tutarına kadar sadece mal ve 

hizmet alım ve satımları ile ilgili olarak Şirketimizle 3. Şahıslar arasında her nev’i 

mukavelelerin akdedilmesi ve bunların ek ve tadillerinin yapılması, 

2. Şirketimizi 3. Şahıslara karşı 100.000.- (yüzbin) TL veya bunun karşılığı döviz tutarına kadar  

tutarda   borç yükü ve taahhüt altına sokan tasarruflarda bulunulması, borç senetleri ve 

poliçelerin tanzimi ve imzalanması, çek ve senet keşidesi, her nev’i poliçelerin ciro edilmesi, 

tediye emirlerinin imzalanması  

3. Müşterilerden alınarak Şirketimiz satıcılarına ciro edilecek olan çek veya senetlerin 100.000.- 

(yüzbin ) TL   veya bunun karşılığı olan  döviz tutarına kadar olanların ciro edilmesi  

4. İbrahim Polat Holding Anonim Şirketi grup şirketleri dışındaki kişi, kurum ve kuruluşların 

hesaplarına geçmek üzere her bir işlem için tutarı 100.000.-(yüzbin ) TL   veya bunun karşılığı 

olan  döviz tutarına kadar olan ödeme emirleri, havale ve EFT talimatlarının imzalanması  

5. Şirketimizin müşterilerden alacaklarına karşılık olarak, gayrimenkuller üzerinde ipotek veya 

rehin tesis edilmesi ve bunların fekki devir ve temliki veya kaldırılması işlemlerinde ve bu 

konularda 3. Kişilere verilecek özel vekaletnamelerin imzalanması,  
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6. Maliye Bakanlığı ve tüm birimleri ile  diğer tüm kamu kurumları nezdinde Şirketimizin temsil 

edilmesi, yapılacak tüm denetimlerde gerekli görüşmelerin yapılması, istenen evrakların 

verilmesi, alınması, tutanakların düzenlenmesi, düzenlenen tutanakların imzalanması, tarhiyat 

öncesi ve sonrası uzlaşmalarda Şirketimizin temsil edilmesi 

7. Şirketin resmi daireler nezdinde temsil edilmesi, ihalelere katılma, vergi dairesi ve yargıdaki 

tüm ihtilaflarda şirketin temsil edilmesi, uzlaşma talebinde bulunulması ve neticelendirilmesi  

ve bu türlü işlemler için 3. Kişilere vekaletname verilmesi , 

8. 3. kişilere bu iç yönergenin birinci derecesinde tanımlanan vekaletnameler hariç her türlü 

vekaletname verilmesi 

9. Bu iç yönergenin  dördüncü ve beşinci  derecesinde tanımlanan işler, 

 

Bu işler; Şirket unvanı ve kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan 

Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Genel Müdürü’nden herhangi ikisinin müşterek 

imzalarıyla gerçekleştirilebilir. 

 

Dördüncü Derece İşler: 

 

1. İbrahim Polat Holding Anonim Şirketi grup şirketleri dışındaki kişi,kurum ve kuruluşların 

hesaplarına geçmek üzere herbir işlem için tutarı 50.000 (ellibin) TL   veya bunun karşılığı olan  

döviz tutarına kadar olan  EFT veya havale talimatnamelerinin imzalanması, 

2. Şirketimizle 3. Şahıslar arasında aktedilecek sözleşmelerden ve akit tarihi itibari ile değeri   

50.000 (ellibin) TL   veya bunun karşılığı olan  döviz tutarına kadar ve sadece mal ve hizmet 

alım ve satımlarına yönelik olanların imzalanması, 

3. Müşterilerden alınarak Şirketimiz satıcılarına ciro edilecek olan çek veya senetlerin 50.000 

(ellibin)  TL   veya bunun karşılığı olan  döviz tutarına kadar olanların ciro edilmesi, 

4. Bankalardan 50.000 (ellibin) TL veya bunun karşılığı olan  döviz tutarına kadar nakit para 

çekilmesi, 

5. Tutarı ne olursa olsun Şirketimizin banka hesaplarındaki döviz alım ve satımına ilişkin 

talimatnamelerin imzalanması, 

6. Tutarı ne olursa olsun doğalgaz, su, elektrik, vergi ve SGK ödemeleri ile  banka ve benzeri 

finans kurumlarına nakdi ve gayrinakdi  kredi anapara ve faiz ödemelerinin yapılması, 

7. Şirketimizin banka hesaplarına geçmek üzere müşteri çeklerinin tahsil ve takas işlemleri için 

ciro edilmesi, 

8. Münhasıran İbrahim Polat Holding Anonim Şirketi’ne bağlı şirketlere verilecek çek ve 

senetlerin ciro imzalarının atılması, 

 

9. İbrahim Polat Holding Anonim Şirketi grup şirketlerinin hesaplarına geçmek üzere bankalara   

verilen EFT ve  havale  talimatnamelerinin imzalanması, 

10. Bu iç yönergenin beşinci derecesinde tanımlanan işler, 

 

Bu işler; Şirket unvanı ve kaşesi altında Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan 

Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyesi veya Şirket Genel Müdüründen herhangi birisinin yanında 

Mali İşler Müdürü veya Fabrika Müdürü’nden herhangi birisinin müşterek atacakları iki imza 

ile gerçekleştirilebilir. 
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Beşinci Derece İşler: 

 

1. Şirketimizi herhangi bir borç ve taahhüt altına sokmayan ve vaadi tazammum etmeyen her türlü 

evrakın, yazıların, irsaliyelerin, ordinoların, müşterilere ve satıcılara gönderilecek hesap 

özetlerinin imzalanması, bunlarla ilgili muhataptan her türlü belgenin istenmesi, 

2. Şirketimizce tanzim edilen faturaların imzalanması, 

3. Banka hesap özetlerinin, ithalat ve ihracat ile ilgili bütün muamele ve işlemlerinin keşidesi ve 

imzalanması, 

4. Resmi dairelerdeki işlemlerimizi takip edilmesi, evrakların tasdik ettirilmesi, resmi daire, 

kurum ve kuruluşlarca istenen ve istenecek her türlü döküman ve beyannamenin imzalanması 

ve verilmesi,  

 

Bu işler Şirket unvanı ve kaşesi altında Mali İşler Müdürü, veya Fabrika Müdürü’nün herhangi 

birisinin yanında Satış Pazarlama Müdürü, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü veya 

Lojistik ve Planlama Müdürü’nün müşterek atacakları iki imza ile gerçekleştirilebilir. 

 

Altıncı Derece İşler: 

 

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde, yapılabilecek tüm 

işlemleri Yükümlü Kontrol Sistemi üzerinden adımıza yapmaya, Şirketimiz adına gönderilen, 

firmamızca belirlenip bildirilecek eşyaların ihracat işlemlerinde düzenlenecek Fatura Beyanı,  A.TR 

Dolaşım Belgesi, EUR.1, EUR-MED Dolaşım Belgeleri, D-8  Menşe İspat, İran Menşe İspat, Malezya 

Menşe, Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe (FORM-A), Basitleştirilmiş Usul A.TR Dolaşım Belgesi 

hazırlanması ve belgelerin MEDOS sisteminden elektronik ortamda düzenlenip onayının yapılması ile 

ilgili  şirketimizin  doğrudan  temsil edilmesi, 

 

Bu işler Şirket unvanı ve kaşesi altında Mali İşler Müdürü, Mali İşler Müdür Yardımcısı, 

Lojistik ve Planlama Müdürü veya İhracat Uzmanından herhangi biri tarafından münferiden 

gerçekleştirilebilir. 

 

Madde 4: 

Şirket ile ilgili her türlü resmi tebligatının alınmasında, Şirket ile ilgili her türlü evrakın tebliğ ve 

tebellüğünde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri, Şirket Genel Müdürü,  Mali 

İşler Müdürü ve İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü  münferiden yetkili kılınmışlardır. 

 

Madde 5:  

Şirket adına atılacak imzaların geçerli olması için şirketin ticari ünvanı altında veya bunu belirten kaşe 

altında olması şarttır. 

 

 

Madde 6:  

Yukarıda belirtilen yetkilerin kullanımı ile ilgili olarak İhracat Uzmanı,  Lojistik ve Planlama 

Müdürü’ne  Mali İşler Müdür Yardımcısı, Mali İşler Müdürü’ne,  İnsan Kaynakları ve İdari İşler 

Müdürü,  Fabrika Müdürü, Satış Pazarlama Müdürü, Mali İşler Müdürü, Lojistik ve Planlama Müdürü 

Genel Müdür’e; Şirket Genel Müdür’de Yönetim Kuruluna bilgi verir ve bu kişilere bağlı olarak çalışır. 
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Madde 7:  

İşbu iç yönerge Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’nun onayı ile Yönetim 

Kurulu tarafından yürürlüğe konulur. Tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler ve 

yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir. 

 

Madde 8:  

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 26/04/2019 tarih ve 2019/01 sayılı işbu İç 

Yönergesi Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edildiği 

tarihte yürürlüğe girer.  
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Murat POLAT 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 

              Bülent ZIHNALI                   Baran DEMİR 

 Yönetim Kurulu Başkan Vekili               Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

      

 

 

 

      Dilek NAM                          Tuba TARLAN                    İbrahim Fikret POLAT 
Yönetim Kurulu Üyesi                 Yönetim Kurulu Üyesi               Yönetim Kurulu Üyesi    

 


