
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
2021 YILINA AİT 26 TEMMUZ 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN 

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 
26 TEMMUZ 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI 

 
Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem 
maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 26 Temmuz 2022 Salı günü, saat 13:30’da Aşık Veysel Mah. Süleyman 
Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde yapılacaktır. 
Şirketimiz Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya 
temsilcileri aracılığı ile katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya 
temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak 
isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde 
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında 
Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün 
olmayacaktır. Elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve 
www.mkk.com.tr adresinden edinilebilecektir. 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4.’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi 
şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde 
kaydileştirilmiş olan ve “Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi”nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel 
Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz 
etmeleri şarttır. 
 
“Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi” Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü 
saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30’a kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin 
kullanımına sunacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi 
edinilebilir. 
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için 
vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 Sayılı 
Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen diğer hususları da yerine 
getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan 
vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini 
www.etilermarmaris.com.tr adresinden de temin edebilirler. 
Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim 
Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname 
Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları 
Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet 
sitesi www.etilermarmaris.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. 
Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz. 
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
Saygılarımızla, 
 
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU 
Şirket Adresi:  Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL 
Ticaret Sicil Numarası: 736645 
 
 
 

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ  
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) doğrultusunda pay sahiplerine 
duyurulması gereken ek hususlar şunlardır; 
 
a) Açıklamanın yapılacağı 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. 
 
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL (Kırkmilyon TürkLirası) olup, 
muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 
40.000.000 TL (Kırkmilyon TürkLirası) adet paya bölünmüş olup, 2.509.639,85 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 
37.490.360,15 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. 
(A) grubu payların Ana sözleşmemizin 7 maddesinde ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya 
imtiyaz tanınmamıştır. Açıklama tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; 
 

http://www.mkk.com.tr/


 
 
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı 

Nominal Değer 
(TL) 

Sermayedeki 
Payı 
(%) 

Oy Hakkı 
Oranı  
 (%) 

MEHMET HİLMİ SOYLU 10.531.792,5 26,33 26,33 
İZZETTİN KAPLAN 5.425.468,86 13,56 13,56 
Diğer  24.042.738,64 60,11 60,11 
TOPLAM 40.000.000,00 100,00 100,00 

 
b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap 
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki 
değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi. 
 
24 Mayıs 2021 tarihinde Etiler Gıda ve Ticari Yat. San.ve Tic.A.Ş. ‘ ye ait borsada işlem görmeyen Altınyağ Madencilik 
ve Enerji Yat.San.Tic.A.Ş. ye ait B grubu 4.274.483,268 Adet hisse Mehmet Hilmi Soylu tarafından, 2.202.006,532 
Adet hisse İzzettin Kaplan tarafından, Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları A.Ş.’ ye ait A Grubu 1.410.045,198 Adet hisse 
ve B Grubu 4.600.946,927 Adet hisse Mehmet Hilmi Soylu tarafından ve A Grubu 726.386,920 Adet Hisse ve B Grubu 
2.370.184,781 Adet hisse İzzettin Kaplan tarafından, Şerif Hüseyin Yaltırık’a ait A Grubu 246.317,103 Adet hisse 
Mehmet Hilmi Soylu ve A grubu 126.890,629 adet hisse İzzettin Kaplan satın alınmıştır. 
 
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; 
azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, 
son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile 
ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim 
kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında 
bilgi. 
 
Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu azli, değiştirilmesi veya seçimi yoktur. 
 
ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı 
olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği 
hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri. 
 
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak şirketimize bu şekilde bir talep ulaşmamıştır. 
 
 
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas 
sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.  
 
 
 
 
 
                                   ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

YÖNETİM KURULU KARARI 
 
 
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak, 

07.04.2022 tarihli 2022/8 nolu Yönetim Kurulu Kararında belirtilen Şirketimiz esas sözleşmesinin Amaç  ve Konu 

başlıklı 3. Maddesinde yapılacak güncellemelerin aynı kalıp; "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinde 
kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 

TL olarak revize edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı aşağıdaki gibidir.  

Şirketimiz esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin a bendi kapsamında her türlü “kuru”, yaş veya 

dondurulmuş gıda maddesinin imalatı, ithalatı, ihracat ve iç ticareti ile yurt içinde pazarlamasını yapmak Şirketimizin 

faaliyet konuları arasındadır. 

Bununla birlikte, “kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti ve işlenmesi” ile ilgili yatırım teşviklerinden 
faydalanabilmek için esas sözleşmede açıkça fıstık ibaresinin yer alması ve nace kodu zorunluluğu bulunmaktadır.  

Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli nace kodları aşağıdaki gibi olup; Şirketimiz Amaç ve Konu başlıklı 3. 

Maddesinin bu kapsamda güncellemesine,  

 



HUBUBAT, BAKLİYAT, 

KURUYEMİŞ VE KURU MEYVE 
46.31.09 Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, 

kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.) 

HUBUBAT, BAKLİYAT, 

KURUYEMİŞ VE KURU MEYVE 
10.39.02 Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu 

yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek 

yapılanlar) 

 

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinde kayıtlı sermaye sistemi 

içerisinde bulunan mevcut 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'na yükseltilmesine 

ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı 

sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, 

Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmemizin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Hisse Senetleri" 
başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan tadil tasarısının kabul edilmesine, 

Şirket esas sözleşmesindeki değişikliklerin yapılabilmesi  için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na 

başvurularak gerekli izinlerin alınmasına, 
Esas Sözleşme değişikliği için gerekli olan izinlerin alınmasıyla, esas sözleşme tadillerinin yapılacak ilk genel 

kurulun onayına sunulmasına, 
 
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

ESAS SÖZLEŞME REVİZE TADİL METNİ 

 
 

MADDENİN ESKİ HALİ MADDENİN YENİ HALİ 

Amaç ve Konu 

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:  

a. Her türlü gıda maddeleri ile, su ürünleri, her türlü temizlik 

maddesi, her türlü kuru, yaş veya donmuş gıda maddeleri yaş 

meyve ve sebzenin işlenerek elde edilmiş, dondurulmuş, 

kurutulmuş, su haline getirilmiş, öğütülmüş çeşitli meyve ve 

sebzelerin, nebati ve hayvani yağların, un, nişasta ve pastacılıkta 

kullanılan mamullerin, sirke, şeker ve şekerlerden mamul gıda 

maddelerinin, kakao, kahve bunlardan mamul gıda maddelerinin, 

her türlü konserve ve hazır yemeklerin, salçaların, 

konservecilikte kullanılan kimyevi katkı maddelerinin, imalatı, 

ithalatı, ihracat ve iç ticareti ile yurt içinde pazarlamasını yapmak, 

satış reyonları kurmak, marketler ve hipermarketler kurmak, 

lokanta, pastane, çay bahçesi, kafeterya, kahvehane, büfe gibi 
gıda ticareti ve meşrubatı satışı, ile ilgili tesisler açmak ve 

işletmek, bunlar için gerekli ve yine sanayinde kullanılan her türlü 

makine ve yedek parçalarının, yardımcı tezgahlarının ithalatını, 

ihracatını ve iç ticaretini yapmak. Her türlü tütün ve tütün 

mamullerinin iç ticaretini yapmak  

b. Şirketin amacıyla ilgili olarak ithalat, ihracat, fason, dâhili 

ticaret ve dış bayilik, uluslararası mümessillik, müşavirlik, 

pazarlamacılık ve toptancılık yapmak,  

c. Türkiye’de ve yabancı ülkelerde konuları ile ilgili olarak her 

türlü ihalelere katılıp teklifler verir, fiyat tespit eder, pazarlık 

yapar, konuları ile ilgili olarak Türkiye’de ve yabancı ülkelerde 

gerçek ve tüzel resmi ve özel kuruluşlar ile kredi alma, teminat, 
akreditif ve benzeri işlemler için sözleşmeler, tahkim nameler ve 

beyannameler düzenler, Konuları ile ilgili olarak Türkiye’de ve 

yabancı ülkelerde gerçek ve tüzel kişiler ile her türlü ortaklık 

kurar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. maddesinin 1. fıkrası 

Amaç ve Konu 

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:  

a. Her türlü gıda maddeleri ile, su ürünleri, her türlü temizlik 

maddesi, kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti 

(leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.), kavrulmuş, 

tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile 

bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek 

yapılanlar dahil) dahil olmak üzere her türlü kuru, yaş veya 

donmuş gıda maddeleri yaş meyve ve sebzenin işlenerek elde 

edilmiş, dondurulmuş, kurutulmuş, su haline getirilmiş, 

öğütülmüş çeşitli meyve ve sebzelerin, nebati ve hayvani 
yağların, un, nişasta ve pastacılıkta kullanılan mamullerin, sirke, 

şeker ve şekerlerden mamul gıda maddelerinin, kakao, kahve 

bunlardan mamul gıda maddelerinin, her türlü konserve ve hazır 

yemeklerin, salçaların, konservecilikte kullanılan kimyevi katkı 

maddelerinin, imalatı, ithalatı, ihracat ve iç ticareti ile yurt içinde 

pazarlamasını yapmak, satış reyonları kurmak, marketler ve 

hipermarketler kurmak, lokanta, pastane, çay bahçesi, kafeterya, 
kahvehane, büfe gibi gıda ticareti ve meşrubatı satışı, ile ilgili 

tesisler açmak ve işletmek, bunlar için gerekli ve yine sanayinde 

kullanılan her türlü makine ve yedek parçalarının, yardımcı 

tezgahlarının ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini yapmak. Her 

türlü tütün ve tütün mamullerinin iç ticaretini yapmak  

b. Şirketin amacıyla ilgili olarak ithalat, ihracat, fason, dâhili 

ticaret ve dış bayilik, uluslararası mümessillik, müşavirlik, 

pazarlamacılık ve toptancılık yapmak,  

c. Türkiye’de ve yabancı ülkelerde konuları ile ilgili olarak her 

türlü ihalelere katılıp teklifler verir, fiyat tespit eder, pazarlık 

yapar, konuları ile ilgili olarak Türkiye’de ve yabancı ülkelerde 

gerçek ve tüzel resmi ve özel kuruluşlar ile kredi alma, teminat, 



saklı kalmak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak her türlü ortaklığın 

sermaye ve yönetimine katılır.  

d. Şirketin amacını gerçekleştirmek için şirketler kurmak, 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. maddesinin 1. fıkrası saklı 

kalmak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlere, holdinglere 

katılmak, yabancı sermayeyi teşvik ve ortaklık anlaşmalarına 

girişmek ve ortaklık girişimlerinde bulunmak. e. Yukarıda sayılan 

iştigal konuları ile ilgili olmak üzere yurdumuzun ihtiyacı olan her 

yıl ilgili bakanlıklarca ilan edilen ithalat rejimlerinde yer alan mal 
ve hizmetlerin ithali, serbest bölgelerde satış yapmak ve aynı 

şekilde iştigal konuları ile her türlü ihracatın gerçekleştirilmesi,  

f. İştigal konuları ile ilgili yerli, yabancı, teknik yardım, bilgi, 

patent, ihtira beratı, marka, ruhsatname, lisans, imtiyaz ve sair 

hakların satın alınması, bu hakların kullandırılması, her türlü 

knowhow anlaşmaların yapılması, kiralanması, kiraya verilmesi 

satılması.  

g. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul 

alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve 
şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir 

ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, 

intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti 

tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri 
nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili 
her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.  

h. Her türlü inşaat yapımı, mesken,toplu konut, yol, köprü, baraj, 
liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, 
kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının 

inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulün 

yapımı, alımı, satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, 

taşeronluk hizmetleri, her türlü inşaat malzemelerinin imalatı ile 

yurtiçi, yurtdışı alımı ve satımı, her türlü dekorasyon tanzim ve 

yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı, alımı ve satımı, 

mimari tasarım, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık, 

çevre tasarımı ve düzenlenmesi,  

i. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat 

vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında 

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara 
uyulur,  

j. SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil 

etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl 

içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine 

sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak 

şekilde, Şirket, belli nitelikteki kurum, vakıf ve derneklere 

katılabilir veya söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve 

kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı 

genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış 

yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.  

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için 

lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girişilmek istendiği 

takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel 

Kurul’un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 

izin almak kaydıyla Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik 

yapılabilir. 

 

akreditif ve benzeri işlemler için sözleşmeler, tahkim nameler ve 
beyannameler düzenler, Konuları ile ilgili olarak Türkiye’de ve 

yabancı ülkelerde gerçek ve tüzel kişiler ile her türlü ortaklık 

kurar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. maddesinin 1. fıkrası 

saklı kalmak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak her türlü ortaklığın 

sermaye ve yönetimine katılır.  

d. Şirketin amacını gerçekleştirmek için şirketler kurmak, 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. maddesinin 1. fıkrası saklı 

kalmak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlere, holdinglere 

katılmak, yabancı sermayeyi teşvik ve ortaklık anlaşmalarına 

girişmek ve ortaklık girişimlerinde bulunmak. e. Yukarıda sayılan 

iştigal konuları ile ilgili olmak üzere yurdumuzun ihtiyacı olan her 

yıl ilgili bakanlıklarca ilan edilen ithalat rejimlerinde yer alan mal 

ve hizmetlerin ithali, serbest bölgelerde satış yapmak ve aynı 

şekilde iştigal konuları ile her türlü ihracatın gerçekleştirilmesi,  

f. İştigal konuları ile ilgili yerli, yabancı, teknik yardım, bilgi, 

patent, ihtira beratı, marka, ruhsatname, lisans, imtiyaz ve sair 

hakların satın alınması, bu hakların kullandırılması, her türlü 

knowhow anlaşmaların yapılması, kiralanması, kiraya verilmesi 

satılması.  

g. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul 

alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve 
şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir 

ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, 

intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti 

tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri 
nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili 
her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.  

h. Her türlü inşaat yapımı, mesken,toplu konut, yol, köprü, baraj, 

liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, 
kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının 

inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulün 

yapımı, alımı, satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, 

taşeronluk hizmetleri, her türlü inşaat malzemelerinin imalatı ile 

yurtiçi, yurtdışı alımı ve satımı, her türlü dekorasyon tanzim ve 

yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı, alımı ve satımı, 

mimari tasarım, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık, 

çevre tasarımı ve düzenlenmesi,  

i. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat 

vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında 

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara 

uyulur,  

j. SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil 

etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl 

içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine 

sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak 

şekilde, Şirket, belli nitelikteki kurum, vakıf ve derneklere 

katılabilir veya söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve 

kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı 

genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış 

yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.  

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için 

lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girişilmek istendiği 

takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel 

Kurul’un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 

izin almak kaydıyla Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik 

yapılabilir. 



SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ  

Madde 6:  

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

30/01/2012 tarih ve 185 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.  

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk 
Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 

50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür.  

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL (Kırkmilyon Türk 

Lirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir.  

Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 40.000.000 

(Kırkmilyon) adet paya bölünmüş olup, 2.509.639,85 adet pay (A) 

Grubu ve nama yazılı ve 37.490.360,15 adet pay (B) Grubu ve 

hamiline yazılıdır.  

(A) grubu payların 7.maddede ifade edildiği üzere yönetim kurulu 

üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu 

hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz 

tanınmamıştır.  

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında 

(A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar 

çıkartılır.  

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması 

durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline 

yazılı paylar ihraç edilir.  

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir.  

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına 

kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari 

değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin 

yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı 

pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya 

yetkilidir.  

Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri 

arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye izni 2016-
2020 yılları için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen sermaye 

tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2020 yılından sonra Yönetim 

Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin 

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 

Kurulu’ndan izin almak sureti ile Genel Kurul’dan yeni bir süre için 

yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı 

yapamaz.  

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan 

paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda 

yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir.  

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe 

yeni pay çıkarılamaz.  

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir 

veya azaltılabilir.  

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır. 

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ  

Madde 6:  

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

30/01/2012 tarih ve 185 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.  

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (YüzmilyonTürk 
Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 

100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.  

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL (Kırkmilyon Türk 

Lirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir.  

Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 40.000.000 

(Kırkmilyon) adet paya bölünmüş olup, 2.509.639,85 adet pay (A) 

Grubu ve nama yazılı ve 37.490.360,15 adet pay (B) Grubu ve 

hamiline yazılıdır.  

(A) grubu payların 7.maddede ifade edildiği üzere yönetim kurulu 

üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu 

hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz 

tanınmamıştır.  

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında 

(A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar 

çıkartılır.  

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması 

durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline 
yazılı paylar ihraç edilir.  

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir.  

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 

olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına 

kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari 

değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin 

yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı 

pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya 

yetkilidir.  

Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri 

arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye izni 2022-
2026 yılları için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen sermaye 

tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2026 yılından sonra Yönetim 

Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin 

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 

Kurulu’ndan izin almak sureti ile Genel Kurul’dan yeni bir süre için 

yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı 

yapamaz.  

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan 

paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda 

yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir.  

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe 

yeni pay çıkarılamaz.  

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir 

veya azaltılabilir.  

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır. 



 
 

 
 

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş 
26 TEMMUZ 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.  
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu 
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel 
Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek 
Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir 
Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir ve toplantının 
elektronik genel kurul sistemi ile yapılması halinde toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir. 
2. 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.  
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 
üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nın Elektronik Genel Kurul portalında, 
Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ’nda ve www.etilermarmaris.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet 
sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2021 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın 
görüşüne ve onayına sunulacaktır. 
3. 2021 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi  
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında 
ve www.etilermarmaris.com.tr Şirketin kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 
2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında 
diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından 
hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve 
müzakeresine sunulacaktır. 
4. 2021 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.  
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 
üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP’ta ve 
www.etilermarmaris.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 
finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına 
sunulacaktır.  
5. Yönetim Kurulu tarafından 05.04.2022 tarihli karar ile Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait bağımsız 
denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.’nin atanmasının Genel Kurul’un 
onayına sunulması.  
Yönetim Kurulumuz 05.04.2022 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin, Bağımsız 
Denetim Kuruluşu olarak "VEZİN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına 
sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Bu karar Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
6. 2021 Yılı dönem sonucu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim 
Kurulu tarafından hazırlanan teklifin Genel Kurul’un onayına sunulması. 
Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama 
Standartları’ na göre hazırlanan bilançomuzda 14.696.191 TL net dönem karı mevcuttur. 
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 13.356.133,63 TL net dönem karı mevcuttur. 
2021 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası 
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’ na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 
2021 yılı kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan teklifin Genel Kurul’un onayına 
sunulması. 
 
7. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri. 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından 
ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
  
8. Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması. 
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri için 
belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması. 
 



9. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi.  
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin 9. Maddesi kapsamında 2021 faaliyet dönemine ilişkin ilişkili taraflarla 
yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir. 
 
10. 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında 
ortaklara bilgi verilmesi.  
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya 
Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya 
menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Genel 
Kurul’a bilgi verilecektir. Ayrıca 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında bu hususa yer verilmiştir.  
11. Şirketin 2021 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi. 01.01.2022 – 31.12.2022 
faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara 
bağlanması,  
Genel kurul tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul 
toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Ayrıca 2022 yılında yapılacak bağış miktarının sınırı 
genel kurul tarafından belirlenecektir. 
12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasıyla Şirketimizin 
esas sözleşmesinin ‘Amaç ve Konu’ başlıklı 3'uncu maddesinde ve ‘Sermaye ve Hisse Senetleri’ başlıklı 
6'uncu maddesinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’ un onayına sunulması 
Şirketimizin esas sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3. Maddesi a bendine “kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş 

toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.), kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert 

kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar dahil) dahil olmak üzere” 
ibaresinin eklenmesi ile 6. Maddesi kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL (EllimilyonTürkLirası)’den 100.000.000 
TL (YüzmilyonTürkLirası)’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 ya uzatılması 

konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın izinleri doğrultusunda Şirket Esas 

Sözleşmesi’nin ‘Amaç ve Konu’ başlıklı 3'uncu maddesinin ve ‘Sermaye ve Hisse Senetleri’ başlıklı 6'ıncı maddesinin 
tadili Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı 
muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.  
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’ inci maddesinin 
birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un 
onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin 2022 yılı faaliyet 
yılı için de verilmesi konusu Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 
 
14. Dilek, temenniler ve kapanış  
 
 
 
Ek.1 Kar Payı Dağıtım Tablosu 
Ek.2 Vekaletname 
 
 
 
 
Ek.1 

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı 
Dağıtım Tablosu (TL) 

  
2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 

 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.000,00 

 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 975.241,44 

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza 
ilişkin bilgi YOKTUR 

  SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 
3. Dönem Kârı 17.220.742 15.685.911 
4. Ödenecek Vergiler ( - ) 2.524.551 2.329.778 



5. Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)  0,00 0,00 
6. Net Dönem Kârı ( = ) 14.696.191 13.356.134 
7. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0,00 0,00 
8. Genel Kanuni Yedek Akçe  ( - ) 975.241,44 975.241,44 

9. NET DAĞITILABİLİR    
DÖNEM KÂRI (=) 

10. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 0,00   

11. Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar 
eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı  

  
  

0,00 

12. 

Ortaklara Birinci Temettü (*) 0,00   
-Nakit 0,00   

-Bedelsiz 0,00   

- Toplam 0,00   

13. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan 
Temettü 0,00   

 
14. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e 

temettü 0,00   
 

 
15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 0,00    

16. Ortaklara İkinci Temettü 0,00    

17. Genel Kanuni Yedek Akçe 0,00    
 

18. Statü Yedekleri 0,00 0,00  
19. Özel Yedekler 0,00 0,00  

20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 0,00 0,00  

21.  

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0,00 0,00  
-                 Geçmiş Yıl Kârı      
-                 Olağanüstü Yedekler      
-                 Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca 
Dağıtılabilir Diğer Yedekler      

 

 

EK :2 

VEKALETNAME 
 
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 26 Temmuz 2022 Salı günü, saat 13:30’da 
Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. No:10 Esenyurt / İSTANBUL 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 ret) ve ret seçeneğinin 

seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek 

suretiyle verilir. 

 
 Gündem Maddeleri (*)  

 

 
Kabul  

 

 
 Ret  

 

 
Muhalefet 
Şerhi  

 

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması. 
 

 

   

2) 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve 
müzakeresi.  

   

3) 2021 yılına ait bağımsız denetçi raporlarının okunması ve 
müzakeresi. 

   

4) 2021 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve 
tasdiki. 

   

5) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim 
Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması. 

   

6) Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı 
önerisinin karara bağlanması. 

   

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra 
edilmeleri. 

   

8) Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un 
onayına sunulması. 

   

9) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi 
verilmesi. 

   

10) Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, 
İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel 
Kurul'a bilgi verilmesi. 

   

11) Şirketin 2021 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar 
hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 faaliyet yılında 
yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi. 

   

12) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli 
izin ve onayların alınmasıyla Şirket Esas Sözleşmesinin ‘Amaç ve 
Konu’ başlıklı 3'uncu maddesinde ve ‘Sermaye ve Hisse Senetleri’ 
başlıklı 6'ıncı maddesinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’ un 
onayına sunulması 

   

13) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 
395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin 
verilmesi. 
 

   

14) Dilek, temenniler ve kapanış.    
(*) 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 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.  

İMZASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


