
1. 27 MART 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2019 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara 

bağlamak üzere, 27 Mart 2020 Cuma günü saat 10:00.’de Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No. 44/A 

34947 Tuzla/İstanbul/Türkiye adresinde yapılacaktır.   

 

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabi ldikleri gibi 

temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli 

elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-

MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları 

gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik 

ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.  

 

Ayrıca,  toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 

tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi 

Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.  

 

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini Ek:1’de yer alan örneğe 

uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.sisecamkimyasallar.com.tr  adresindeki Şirket 

internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası 

noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin 

ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek 

suretiyle kullanabileceklerdir. 

 

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 

https://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler. 

 

2019 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal tablolar ve karın dağıtılması ile ilgili Yönetim 

Kurulu teklifi Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin 

www.sisecamkimyasallar.com.tr adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin İçmeler Mahallesi D-100 

Karayolu Caddesi No. 44/A 34947 Tuzla/İstanbul/Türkiye adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. 

 

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü 

mektup gönderilmeyecek olup, Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya  (basın-yayın organları) davetlidir.   
 

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

 

 

 

 

  

http://www.sisecamkimyasallar.com.tr/
https://www.mkk.com.tr/
http://www.sodakrom.com.tr/
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2. SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR 

SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP’ta, genel kurul toplantı ilanı ile 

birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 

437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması 

gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem 

maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. 

 

2.1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 

 

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir 

oy hakkı vermektedir. 

  

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.  

 

Ortaklar                                                                                                  Pay Tutarı (TL)                            Oranı (%) 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.                                                              620.216.725,28                               62,02 

Diğer                                                                                                   379.783.274,72                               37,98 

Toplam                                                                                                1.000.000.000,00                             100,00 

 
 
2.2 Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 

Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri 

 

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir. 

 

 
2.3 Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde 

Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler  

 

Şirket’in, yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya 

açıklama yapılmaktadır.  

Grup Şirketlerimizin yeniden yapılandırılması kapsamında dönem içinde yapılan işlemler aşağıdaki gibidir: 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş portföyünde bulunan 967 bin Euro nominal değerli Sisecam Chem Investment B.V. payı 28 

Haziran 2019 tarihinde 1.005 bin Euro peşin bedelle satın alınmıştır. 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. portföyünde bulunan 6 bin Euro nominal değerli Cromital S.p.A payı bağlı ortaklıklardan 

Sisecam Chem Investment BV tarafından 28 Haziran 2019 tarihinde 35 bin Euro peşin bedelle satın alınmıştır. 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş  17 Eylül 2019-17 Ekim 2019 tarihleri arasında Borsa İstanbul AŞ’den 13.500 bin TL nominal 

değerli Şirketi’in paylarını 5,66-5,81 fiyat aralığında toplam 77.460 bin TL’ye satın alarak pay oranını %60,67’den %62,02’e 

yükseltmiştir. 

Şirket’in Amerika’da ki doğal soda yatırımı ile ilgili olarak; Şirket’in %100 ortağı olarak kurulan Sisecam Chemicals USA Inc. 
şirketinin Amerika’ da ki kuruluşu ve bu şirketin de Pacific Soda LLC’ye olan %50 oranındaki payına ilişkin tüm işlemler 24 Ekim 
2019 tarihinde tamamlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
Şirket’in  yeniden yapılandırılması kapsamında gelecek dönemlerde yapılması planlanan işlemler aşağıdaki gibidir: 
 
Şirket, Yönetim Kurulu’nun 30 Ocak 2020 tarihli kararı ile, Şişecam Topluluğunun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki 
rekabetçi hedefleri doğrultusunda performansının, karlılığının ve değerinin artırılmasına hizmet edeceği öngörülen, Şirketimizin 
Trakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., ,Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. 
şirketleri ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin devrolma suretiyle birleşmesi sürecinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca 
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birleşmeye taraf şirketlerce yaptırılacak bağımsız değerleme sonucunda ortaya çıkacak Uzman Kuruluş Raporunda (“PWC Yönetim 
Danışmanlığı A.Ş.”) belirlenen şirket değerleri ve değişim oranları çerçevesinde Türkiye İş Bankası A.Ş. yönetiminin, Türkiye Şişe 
ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki kontrol payının korunduğunun görülmesi halinde geçerli olmak üzere, söz konusu 
birleşmeye ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Ana Ortağımız Şişecam Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiştir 
 
 
 

3.  27 MART 2020 TARİHLİOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 
 

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 
 
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği  
(Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi 
gerçekleştirilecektir.  

 
2. Şirketimizin 2019 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin 

Okunması, 
 
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz 
Merkezi’nde ve www.sisecamkimyasallar.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu 
Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim 
Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Raporu’nun özeti Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine 
sunulacaktır.  
 
3. 2019 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,  
 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2019 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere 
Edilmesini müteakip, 2019 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onaya sunulacaktır.  
 
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 
 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı 
ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 
 
Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 08 Mart 2019 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl 
görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 yıllık görev yasal sürelerinin 2019 yılına ilişkin olarak 27 Mart 2020 
tarihinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, seçimlerinin yasal olarak 
yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca, şirketimiz Yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapan üyelerin 1 yıllık yasal görev sürelerinin de aynı tarihte sona 
erecek olması nedeniyle, bağımsız üye seçim süreçlerinin de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 
4.3.7’nci maddesinde öngörülen esaslara uygun olarak yeniden yapılması gereği ortaya çıkmıştır. 
 
Bu kapsamda; 

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye olarak görev yapan Sayın Mehmet Sefa Pamuksuz, ve Sayın Aysun Mercan’ın görev 

sürelerinin 2019 yılına ilişkin olarak yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, 

SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanabilmesi ve 

bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yenilenmesini teminen, “Kurumsal Yönetim Tebliği” 4.3.6’ıncı maddesi hükümleri kapsamında 

bugüne kadar Şirket faaliyetlerine olumlu katkıları, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlıklarını korumaları, 

menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip 

olmaları, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstlendikleri görevleri gereği gibi yerine getirmiş olmaları, Şirket faaliyetlerinin 

işleyişini takip edebilecek ve üstlendikleri görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman 

ayırmış olmaları da dikkate alınarak; 

- M.Sefa Pamuksuz 

- Aysun Mercan’ın 

Şirket Yönetim Kurulu’nda “bağımsız üye” olarak tekrar seçilmeleri, hususları, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı 

İlkesinde öngörülen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihinde ki Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, “Kurumsal 

Yönetim Komitesi” raporu, özgeçmişleri ve EK-2’de yer alan bağımsızlık beyanları 10 Ocak 2020 tarihinde SPK’nun 

değerlendirmesine sunulmuş ve SPK’nun 27 Ocak 2020 tarih ve 29833736-110.99-E.1080 sayılı yazıları ile uygunluk görüşü 

alınmıştır. 
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6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması, 
 
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri 
Genel Kurul tarafından belirlenecektir.  
 
7. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’nın 395 ve 396’ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi, 
 
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 
396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. SPK’nın Kurumsal Yönetim 
Tebliği’nin 1.3.6 no’lu ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey 
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına 
neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve 
söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmelidir.  
 
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına 
sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.  
 
8. 2019 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması, 
 
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 

hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited tarafından denetlenen 

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.108.934 bin Türk Lirası ana ortaklığa ait “Konsolide Net 

Dönem Karı” elde edilmiştir. Yönetim  Kurulumuzun, Genel Kurul’un onayına sunduğu kar dağıtım teklifi, SPK’nın kar dağıtımına 

ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 28’inci maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2013 tarihli toplantısında revize 

edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan “Kar Dağıtım Politikası”’nda belirtilen esaslara göre hazırlanmış olup, söz konusu 

önerimize ilişkin kar dağıtım tablosu EK.3’de sunulmuştur.  

9. Yönetim Kuruluna 2020 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi 
  

 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği” hükümlerine göre, 2020 Yılında Yönetim Kurulu kararı ile kar 
payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır. 
 
 
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi 
Hakkında Karar Alınması, 
 
TTK’nun 397 – 406’ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II.14.1 
sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre hazırlanacak olan 2020 yılına ilişkin 
finansal tabloların bağımsız denetimlerini yapmak üzere, Şirket ve Topluluk bağımsız denetçisi Genel kurulun onayına 
sunulacaktır. 
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11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2020 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının 
Belirlenmesi 

 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket 

Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan “Bağış Politikası” esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim 

kurumlarına, vakıf ve derneklere 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 2020 yılı 

içinde yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda, şirket ve konsolidasyon kapsamındaki 

şirketler tarafından 2019 yılı içinde eğitim kurumlarına muhtelif vakıf ve derneklere yapılan bağışların toplamı 96.572,86 Türk 

Lirasıdır.   

 
12. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi. 
 
SPK’nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler” başlıklı 12. Maddesi kapsamında, 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 

hükümlerine göre hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm 

of Ernst & Young Global Limited tarafından denetlenen 2019 yılına ilişkin finansal tabloların 23 no’lu dipnotunda bilgilendirme 

yapılmıştır. 

 
 
EKLER 
 
 
EK-1 : Vekaletname Örneği 

EK-2 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları 

  (Özgeçmişler için Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu bölümüne bakınız.) 

EK-3 : Yönetim Kurulu’nun 2019 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu 

  (Kar Dağıtım Tablosu için Faaliyet Raporunun Kar Dağıtım Teklifi bölümüne bakınız.) 
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EK-1 

VEKALETNAME 
SODA SANAYİİ A.Ş. 

Soda Sanayii A.Ş.’nin  27 Mart 2020 Cuma günü, saat 10:00’de Merkezi İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947-

Tuzla/İstanbul adresinde yapılacak 2019 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni 

temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan  

…………….....................................’yi vekil tayin ediyorum.  

Vekilin(*); 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 

TC 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 ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar:  

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

 

 

 

 

(*) 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 toplantısında 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 Talimatlar; 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) Adet-Nominal değeri: 

b) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 

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: 

 Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*): 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

Adresi: 

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

İmza: 

  

Gündem Maddeleri (*) Kabul  Red  Muhalefet Şerhi 

1. 
   

2. 
   

3. 
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      EK-2 

BAĞIMSIZLIK BEYANI 

Soda Sanayii A.Ş. 

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı’na 

Soda Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde 

belirlenen kriterler kapsamında “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da; 

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde 

bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kiş iler 

ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar 

üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 

inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve 

danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı 

şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar 

üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, 

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve 

tecrübeye sahip olduğumu, 

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı 

çalışmayacağımı, 

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı, 

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı 

koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve 

tecrübeye sahip olduğumu, 

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket 

işlerine zaman ayırabileceğimi, 

g)  Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, 

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında 

ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, 

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,  

dolayısıyla bağımsızlığımı, 

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim. 

Saygılarımla, 

 

 
Aysun Mercan  

31.12.2019  
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BAĞIMSIZLIK BEYANI 

Soda Sanayii A.Ş. 

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı’na 

Soda Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde 

belirlenen kriterler kapsamında “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da; 

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde  

bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler 

ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar 

üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 

inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve 

danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı 

şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar 

üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, 

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve 

tecrübeye sahip olduğumu, 

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı 

çalışmayacağımı, 

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı, 

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı 

koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve 

tecrübeye sahip olduğumu, 

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket 

işlerine zaman ayırabileceğimi, 

g)  Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, 

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında 

ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, 

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,  

dolayısıyla bağımsızlığımı, 

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim. 

Saygılarımla, 

 

 

 
M. Sefa Pamuksuz 

31.12.2019 


