
 
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 

02.06.2020 tarihinde yapılan 
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 

 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 736645 sicil numarasında kayıtlı ETİLER GIDA VE TİCARİ 
YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap 
dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 02.06.2020 tarihinde saat 14.00’da 
Cevizli Mahallesi Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBUL 
adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 01.06.2020 tarih, 54624256 
sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU gözetiminde toplanılmış 
ve ayrıca toplantı esnasında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği 
toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve şirket ana sözleşmesinin hazır bulundurulduğu 
görülmüştür. 
 
Genel Kurul Toplantısına ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de 
ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.05.2020 tarih ve 10075 sayılı 
nüshasında, şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Elektronik 
Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirimi 
kanuni süresi içinde yapılmıştır. 
 
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 12.352.370,00.-TL sermayesine tekabül 
eden, 12.352.370 adet nominal değerindeki paylarından 659.750.-TL nominal değerli A grubu 
ve 4.152.750 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 4.812.500 TL nominal değerindeki 
payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı 
nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Birol Yenal 
PEHLİVAN katılımı ile saat 14:00 itibarıyla açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine 
geçilmiştir. 
 
GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ 
Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü. 
Toplantı Başkanlığına Erdal HOŞSEZEN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama 
memurluğuna Murat Kahveci’yi ve yazmanlığa Birol Yenal PEHLİVAN’ı görevlendirmiştir. 
Toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi. 

 
GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ 
2019 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin 
web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş 
olmasından dolayı “okundu olarak kabul edilmesi” hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul 
edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 
 
GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ 
Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanmış olan, 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin 
bağımsız denetim kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 
hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun özeti denetim şirketi temsilcisi Sn: Çağatay AKAR 
tarafından Genel Kurula okundu. 

 
GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ 
2019 yılı hesap dönemi Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web 
sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş 
olmasından dolayı “okundu olarak kabul edilmesi” hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul 
edildi. 
Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2019 yılı Finansal Tabloları oylandı ve 
oybirliği ile kabul edildi. 



 
GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ 
Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim faaliyetlerini 
yerine getirmek üzere 1 yıl için seçilen Bağımsız Denetim şirketi “Arkan Ergin Uluslararası 
Denetim A.Ş.” Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile onaylandı. 
 
GÜNDEMİN ALTINCI  MADDESİ 
2019 yılı faaliyet döneminin zarar ile sonuçlandığı ve herhangi bir kar dağıtımının yapılmayacağı 
hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. 
 
GÜNDEMİN YEDİNCİ  MADDESİ 
2019 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları 
San.ve Tic.A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Mehmed Nureddin ÇEVİK ve diğer üyeler Birol Yenal 
PEHLİVAN, Esra ÇEVİK ve Esin BELLEK’in ibraları oylandı, oybirliği ile ibra edildiler. 
Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, ibraları aleyhine karşı oy çıkmadı. 
 
GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ 
Yönetim Kurulu Başkanı dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret verilmemesine, 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan üyeye aylık net 13.000.-TL olarak 
belirlenen ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 
 
GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ 
Şirketin 2019 yılı faaliyet dönemine ait İlişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verildi. 
 
GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ 
Sermaye Piyasası Kurulunun 21.11.2019 tarih, 67/1519 sayılı toplantısında alınan kararında 
bildirilen hususlar sonucunda şirketin geçmişe yönelik düzeltmeleri yapılarak bağımsız 
denetimden geçirilen ve genel kurulun onayına sunulması gereken 31.12.2018, 30.06.2018 ve 
2019 yılı ara dönem Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin internet 
sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş 
olmasından dolayı söz konusu raporların “okundu olarak kabul edilmesi” hususu oylamaya 
sunuldu oybirliği ile kabul edildi. 
 
Okundu olarak kabul edilen söz konusu dönemlere ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının 
müzakeresi için söz alan pay sahibi olmadı, 

Şirketin geçmişe yönelik düzeltmeleri yapılarak bağımsız denetimden geçirilen ve genel kurulun 
onayına sunulması gereken 31.12.2018, 30.06.2018 ve 2019 yılı ara dönem Bilanço ve 
Kar/Zarar hesapları oylandı ve onayı oybirliği ile kabul edildi. 
 
 
GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ 
Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) ve kefaletler ile bu 
kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi. 
 
 

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ 
2019 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul’un 
bilgisine sunuldu, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının en fazla  
2020 yılı net satış hasılatının yüzde (%) 0,2’i kadar olacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile 
karar verildi. 
 
GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ 
Türk Ticaret Kanunu’nun 376.maddesi kapsamında 2019 yılı dönem sonu Finansal Tablolarında 
oluşan sermaye kaybından dolayı alınacak önlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi. 

 
 
 



 
GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ 
2019 yılı hesap döneminde şirket’te Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri 
kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi. 
 
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey 
yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı 
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet 
konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde 
sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri 
hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine 
izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 
GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ 
Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir 
konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 
14.32 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(02.06.2020, İstanbul) 
 

 

Bakanlık Temsilcisi      Toplantı Başkanı       
 Aysun ARASOĞLU     Erdal HOŞSEZEN        
  
 
 
 
 
 
 

 
Oy Toplama Memuru    Yazman 
Murat KAHVECİ      Birol Yenal PEHLİVAN 


