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U~AK SERAMiK SANAVi ANONiM ~iRKETi'nin 22.03.2016 Tarihinde Yaprlan 2015 VII! Faaliyetlerine

lllskln Olagan Genel Kurul Tcplanti Tutanagi
Usak Seramik Sanayi Anonim

Sirketinin

2015 vihna ait genel kurul toplantrsi

22.03.2016

tarihinde, saat 10:00' da , sirket merkezi adresi olan Dilek Mahallesi Degirmenler sokak No:100 Banaz
/ U$AK adresinde, usak il Ticaret Mudurlugu'nun 15.03.2016 ve 29548874/14560847
savrh vazilanvla
gorevlendirilen

Bakanlik Temsilcisi Abdulhafiz BOZDAG gozetirninde vaprlrmstir.

Toplantiva ait cagn: kanun ve esas sozlesmede ongoruldugu

gibi ve gunderni de ihtiva edecek

sekllde, Turkive Ticaret Sicili Gazetesinin 04.03.2016 tarih ve 9025 savrh nushasmda ilan edildigl,
Kamuyu
Aydmlatma
Platformunda
(www.kap.gov.tr)
ve
sirket
internet
sitesinde
(www.usakseramik.com)
ilan edilerek toplanti gun ve saati bildirilmesi suretiyle Genel Kurul ~agnsl

vaprlrmstrr.
Ham bulunanlar
43.334.930,75

listesinde

tetkikinde,

sirketin

100.000.000-TL

kavrth sermayesinin

adet paydan Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.$.'ince 12.366.321.84

toplam

TL ve Taruslar

Yapi Malzemeler lnsaat Petrol Maden Orunleri Sanayi ve Ticaret A.$'nin 5.050.000,00 TL sermayeye
karsihk 17.416.321,84 adet paydan asaleten, Selda ALKAN MKK E-Genel kurul sisteminden katrldrg: ve
1 TL sermayeye karsihk 1 adet pavin asaleten olmak uzere toplam: 17.416.322,84 pavm temsil ettigi
bovlece gerek kanun gerekse ana sozlesrnede ongorulen asgari toplann nisabmm mevcut oldugunun
uzerlne toplanti Abdullah Hakan TANI$ tarafmdan acilarak, gundemin gorusulmesine

anlastlrnasi

gecllrnistir.
1. A~IIi~ konusmasi vaprldr, Toplanti

Baskaru secirnine gecildi. Toplanti

Hakan TANI$ , katip uvelige Cunevt BiRHAN, oy toplavicihga

Baskanma Abdullah

Birol TA$KIN teklif edildiler.

Teklif oy

birligi ile kabul edilrnistir.
2. Genel Kurul toplanti

tutanaklanmn

irnzalanmas: hususunda toplann

baskanhgma oy birligi

ile yetki verllmistlr.
3. Yonetirn Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Pivasasi mevzuati
Seri: XI No:29 tebligine gore hazirlanrrus konsolide olmayan Mali Tablolar ile Baglmslz Denetleme
Raporu muzakereve acrldt soz alan olmadl ve oy birligi ile kabul edildi.
4. 2015 yill kan- zarannm muzakere edilmesi, Yonetim Kurulu'nun

teklifi ile 2015 yill kannm

ge~mi~ yil zararlanna mahsup edilmesi kalan klsmmda olagan ustCI yedeklere aktanlmasml
goru~ulerek Genel Kurul'un onayma sunuldu, ilerleyen yillara ili~kin ~irketin "Kar Dagltlm Politikasl"
hakkmda bilgi verildi, soz alan olmadl oy birligi ile kabul edildi.
5. S.P.K nm Seri : IV No:41 Tebligi'nin

5.maddesi kapsamlnda 2015 yilmda "ili~kili Taraflarla"

yapilan i~lemler hakkmda Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylanarak oy birligi ile kabul edildi.
6. Kurumsal Yonetim

ilkeleri

geregince

$irket'in

"$irket

Bilgilendirme

Politikasi"

hakkmda

Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylanarak oy birligi ile kabul edildi.
7. $irketin 3. ki~iler lehine vermi~ olduklan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmi~ olduklan
gelir veya menfaatlar konusunda (TRi' ler ) Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylanarak oy birligi ile
onaylandl.
8. $irketimiz

tarafmdan

2015 yilmda yapilan bagl~ ve yardlmlann

Genel Kurul'un

onayma

sunuldu oy birligi ile kabul edildi.
9. Yonetim Kurulu Uyeleri ve Ust Duzey Yoneticiler ayn ayn oylanarak 17.416.321,84 adet
pay kabul oyu ile ibra edildiler. Selda ALKAN SPK kurumsal yonetim ilkelerine uyulmadlgl ve yeterli

~ad.~eSii:\i~~ed

oyukullanm'jllr.

....

10. Yonetim

Kurulunun

14.10.2015

kabulUne bosalan Uyelige ileriki tarihlerde

tarihli

karan

ile Abdullah

Hakan TANI~'m

istifamn

ybnetirn kurulunea bir atarna vaprlrnasi ve genel kurulun

gUndemine tasmmasi ovlandi oy birlig: ile kabul edildi.
11. Yonetim Kurulu Oyeleri ve Bagirnsiz Ybnetirn Kurulu Oyelerine verileeek huzur haklanrun
tespit edilmesine gecildi, Ybnetim Kurulu Baskaruna avlrk brut 9.000 Tl Ybnetim Kurulu Oyeliklerine
aylik brut 6.000 TL ucret bdenrnesi oy birligi ile kabul edilmistir.
12. Sermaye Pivasasi Kurulu taraftndan

vavimlanan

Sermaye Piyasasmda Bagimsrz Denetim

Standartlan Hakkmda Tebllg geregi, Denetimden Sorumlu Komite'nin onerisi uzerine Yonetim Kurulu
Tarafmdan yapilan Baglmslz Denetim Kurulusu 2016 vihnda faaliyet gbstermek uzere "Karar Baglmslz
Denetim flrrnast gbrevlendirilmesi

oy birligi ile kabul edilrnistir.

13.Sermaye Pivasasi Kurulu ile Gumruk ve Ticaret Bakanllgl alinan izin dogrultusunda
edilen ana sozlesrnenin 6 maddesi

SPK ile GUmrUk ve Tiearet sakanhginca onayli

tadil

hali ile mUzakere

edilerek onavlandr.
14. Yonetirn

Kurulu

OyelerineT.T.K.'nun

334 ve

335'nel

maddelerinde

vazih yetkinin

verilmesi,(Yonetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Ybnetim kurulu Uyeleri ve Ost DUzey
vonettcilert ile bunlann es ve ikinei dereeeye kadar kan ve sihri yakmlanna, slrket veya bagli
ortakliklan
ile cikar ~atl~masma neden olabileeek nitelikte
islern yapabilmeleri
ve rekabet
edebilmeleri

ile soz konusu lslernler Genel kurul tarafindan onavlandi.)

15. Dilek ve temennilere

ge~ildi; Elektronik

ortamda

katilan

Selda AlKAN

tarafmdan

bir

temenni ve oneri sunuldu. "SPK, Kurumsal Yi::inetim ilkeleri gereginee Yi::inetim Kurulunda, en az 25
oranmda olmak Uzere, kadm uye oimasl i::inerilmektedir. Bu ilkeye uymak i~in bir hedef ve uyum
politikasl belirlediniz mi SPK raporlama kurallan geregi kadm YK Uyesi atanrnamasmm gerek~elerini
a~lklamanlz gerekmektedir, Kadm YK atanmamasl gerek~enizi a~lklar mlsmlz Saygilanmla." Cevaben
"~u ana kadar yonetim kurulu adayllgl i~in bayan bir uye talepte bulunmaml~tlr. Yanetim kuruluna
ileriki donemlerde bu vande bir talep gelmesi durumunda degeriendirleeektir.
Saygilanmlzla" bilgisi
verildi.
Yanetim Kurulunea ~irketirnizin 2016 yill faaliyetlerinde
daha ba~anli bir yil ge~irmesi ve
devam eden yatlnmlann sonu~landlnlarak ~irketimizin ve ortaklanna haYlrli olmasml temennisinde
bulundu, gUndemde garU~Uleeek ba~ka madde olmadlgl i~in toplantlya toplantl ba~kanligmda saat
10,33'de son verildi.
i~bu tutanak taraflmlzea mahallinde hamlanarak

imza altma almml~tlr.

Tutanak Tarihi :22.03.2016 - U~ak
Tutanak Saati :10:33
TOPlANT! BA~KANLIGI

BAKANLIK TEI'JISilCilERi
ABDUlHAFiz BOZDAG

