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DAVET
Şirketimiz 2021 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak
üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 16 05 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da, Otel Holiday
İnn İşçi Blokları, Mah. 1484 Sk No:3, 06330 Çankaya/Ankara (Tel: + 90 (0312) 472 36 56 )
adresinde yapacaktır.

2021 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin
teklif ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet 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.e-data.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 pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay
sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe
uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya
www.e-data .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 II30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde
öngörülen hususları da yerine getirerek, 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 aşağıda 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.e-data.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket
Merkezimizden (Tel: + 90 (0312) 472 36 56) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415’inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci 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.
Covid-19 salgını dolayısı ile toplantının resmi kurumlarca ilan edilen pandemi kurallarına uygun
olarak yapılacağını, bu konuda resmi kurumlarca ilan edilecek yeni kuralların pay sahiplerimiz
tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 2720. Sokak HL Ofis Blok No:4A İç Kapı No:49,
06790 Etimesgut/Ankara
Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara /250659
Mersis No :0-323-1095-4040-0001
2. VEKALETNAME ÖRNEĞİ
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’’nin 16/05//2022 günü, saat
10:00’da Otel Holiday İnn İşçi Blokları, Mah. 1484 Sk No:3, 06330 Çankaya/Ankara adresinde
yapılacak 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) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
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 maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini

işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul
tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri
1. Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının
seçilmesi , Genel Kurul toplantı tutanaklarının
Toplantı Başkanlık divanı
tarafından
imzalanmasına yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2021 Yılı
Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
3- 3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız
Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal
Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı
faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya
dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek
kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev
sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına
göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyelerinin seçilmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için
yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi
verilmesi ve onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur
hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri gereğince
Yönetim
Kurulu’nun 14.03.2022 tarihli kararı ile kabul
edilip 14.03.2022 tarihinde KAP’da ilan edilen
Bağımsız
Denetim
Kuruluşu
seçiminin
onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım

Kabul

Red

Muhalefet
Şerhi

Politikası"nın onaylanması, Şirket’in 2021 yılı
içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay
Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında
yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve
ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde
edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi
verilmesi.

13-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay
Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey
yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar
kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun
395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin
verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde
bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında
Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili
taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi
verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin
Şirketin “Bilgilendirme Politikası”, "Kâr Payı
Dağıtım Politikası" ve “E-Data Teknoloji
Pazarlama Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret
Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi
verilmesi ve onaylanması,

16. Dilek ve görüşler.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten 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 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) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen 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 ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması
zorunludur.
3. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-17.1 “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:
3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan
toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı
pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda
sunulmaktadır:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 45.000.000.000 TL’dir.
Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi
Grubu Nama/
İmtiyazların Türü
Hamiline

Hamiline
A
B

Hamiline

Oyda
Üyeliğine
Göstermede
Yoktur

İmtiyaz/YK
Aday

Bir Payın
Toplam (TL)
Nominal Değeri
(TL)
1
1
TOPLAM

Sermayeye
Oranı
(%)

9.600.000

21.33

35.400.000
45.000.000

78.67
100,00

Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uygun olarak en az 5 (Beş), en çok 7 (Yedi) üyeden oluşan bir Yönetim
Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl süreyle seçilebilirler. Görev süresi sonra eren Yönetim
Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Yönetim kurulunun beş üyeden oluşması durumunda iki üyesi altı veya yedi üyeden oluşması
durumunda üç üyesi ( A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine veya vekiline 5
(beş), (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.
3.2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:
Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı
şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri
bulunmamaktadır.
Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5333-e-data-teknoloji-pazarlama-a-s adresinden
ulaşılabilir.
3.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep
iletilmemiştir.
4. 16 05 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının
Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına yetki 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 Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle
Şirketimiz Merkezinde ve www.e-data.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın
incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın
görüş ve onayına sunulacaktır.
Şirketimiz internet sitesinde ve KAP’ta söz konusu raporlar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve
ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
2021 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi DENGE ANKARA BAĞIMSIZ
DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim
Raporu, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta
süreyle Şirketimiz Merkezinde ve www.e-data.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın
incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul’da raporun bir özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine
sunulacaktır.
4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle
Şirketimiz Merkezinde ve www.e-data.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın
incelemesine sunulan Bilanço ve Gelir Tablosu özeti Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın
görüş ve onayına sunulacaktır.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmesi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçinin 2021 yılı
faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına
sunulacaktır.
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek
kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
31.12.2021 tarihi itibariyle sona eren hesap döneminde Şirket’in II-14.1 sayılı “Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan mali tablolarına
göre oluşan net dönem karına ilişkin yönetim kurulu kar dağıtım önerisi Genel Kurul’un
onayına sunulacaktır.
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına
göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, Genel
Kurul tarafından yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır. Bu gündem maddesi kapsamında,
yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacak olup, yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ekte
yer almaktadır.
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler
için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

2021 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın dipnotunda ise 2021 yılı içinde Şirketimiz
tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi
verilmiştir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan
menfaatlerin toplamı brüt 1.314.593 TL’dir.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde
Ücretlendirme Politikasına uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödeme genel kurul
tarafından belirlenecektir.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim
Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu’nun 09.03.2022 tarihli kararı ile kabul
edilip 14.03.2022 tarihinde KAP’da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin
onaylanması,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetim
Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuzun 14.03.2022 tarihli toplantısında,
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki
ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DENGE ANKARA
BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş seçilmesine karar verilmiş
olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım
Politikası"nın onaylanması, Şirket’in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay
Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat
elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin 3. kişiler
lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler
konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından bu yönde
herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine,
üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk
Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu
kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden
ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395. maddesi gereği Şirketle İşlem Yapma,
Şirkete Borçlanma yasağı ile Türk Ticaret Kanunu 396. Maddesi gereği Rekabet Yasağı
çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul izni ile mümkündür.
İlgili düzenlemelerin gereğini yerine getirmek amacı ile söz konusu iznin verilmesi Genel
Kurul’da ortakların onayına sunulacaktır.
Yıl içerisinde bunun dışında bu çerçevede herhangi bir işlem olmamıştır.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin
Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası” hakkında Pay
Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
Şirketimizin 15.04.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilen kar dağıtım politikası
ve E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey
Yöneticiler İçin Ücret Politikasının Genel Kurul’da ortakların onayına sunulacaktır.
16. Dilek ve görüşler.

5.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN “ÜCRET POLİTİKASI” VE POLİTİKA
KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ
VERİLMESİ VE ONAYLANMASI;
SPK’nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve
üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında
ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme
imkânı tanınmalıdır.
Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/1’de yer almaktadır.
2021 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın dipnotunda ise 2021 yılı içinde Şirketimiz
tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi
verilmiştir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan
menfaatlerin toplamı brüt 1.314.593 TL’dir.

6. YÖNETİM KURULU
BELİRLENMESİ;

ÜYELERİNİN

YILLIK

BRÜT

ÜCRETLERİNİN

9 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2022
faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından
belirlenecektir. .
7.ŞİRKET’İN 2021 YILI İÇERİSİNDE YAPTIĞI BAĞIŞLAR HAKKINDA PAY
SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ VE 2022 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN
ÜST SINIR BELİRLENMESİ,

2021 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır. Ayrıca 2022
yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.
8. YÖNETİM KONTROLÜNÜ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE,
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN
EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TÜRK
TİCARET KANUNU’NUN 395. VE 396. MADDELERİ ÇERÇEVESİNDE İZİN
VERİLMESİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ
DOĞRULTUSUNDA 2021 YILI İÇERİSİNDE BU KAPSAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ,
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı”
başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri
çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.
SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde
bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin
ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları
ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı
ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına
yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak
sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi
verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul
tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel
Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.
2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında
bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

9. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE 2022 YILI VE
İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN ŞİRKETİN "KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI" VE
“E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU
ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI” HAKKINDA

HAZIRLANAN POLİTİKALR İLE İLGİLİ OLARAK PAY SAHİPLERİNE BİLGİ
VERİLMESİ VE ONAYLANMASI
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI VE
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET
POLİTİKASI hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve onaylarına sunulacaktır.
10. DİLEK VE GÖRÜŞLER.

