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rANirrr,i OT,IGIN GENEL KURUL TOPLANTT

TUTANAGT

$irket'in 04.08.2021 tarihinde asgari toplantr nisabrnrn safilanamamasr nedeniyle ertelenen ,2020 yrlt
hesap ddnemi Ola[an Genel Kurulu toplantrsr; 31.08.2021 Sah gtinti saat 12.00,de
ismet Kaptan
Mahallesi $ehit Nevres Bulvan Deren Plaza No:10/11 Konak- iZMiR adresinde T.C. izmir
Valiligi
izmir il Ticaret Mtidi.irlii$ii'nnn 24.08.2021 tarih ve 66645770 nolu yaztstyla g6revlendirilen

Bakanhk Temsilcileri Sn.AYDOGAN TA$DEMiR

ve

Sn.MERVE ERGUN,Tn gdzetiminde

baglamrgtrr.

Toplantrya aitgaF:n, kanun ve esas sozlegmede ong<irtildti[il gibi ve giindemi de ihtiva
edecek gekilde,

$irketim www.ekizkimya.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydrnlatma platformunda,
Merkezi Kayrt Kuruluqu A.$ ("MKK")'nin E-$irket Portahnda ve Ti.irkiye Ticaret
Sicil Gazetesinin
10'08'2021

tarihli 10384 sayrh

ntishasrnda

ilan ve toplantr gtinleri harig olmak tizere genel kurul

toplantt tarihinden iig hafta 6nce ilan edilmek suretiyle siiresi iginde yaprlmrgtrr.

Hazrr bulunanlar listesinin tetkikinde, $irket'in toplam 7.177.729.-TL sermayesine tekabiil
eden
7.177.729 paydan, toplam itibari defieri 1.520.394,}}.-TL'ye tekabi.il eden payrn
ASALETEN olmak

TOPLAM 1 .520.394,00.-TL,ye tekabi.il eden payrn toplantrda temsil edildi[i, boylece girket
Esas Sdzlegmesi aynca Tiirk Ticaret Kanunu'nun 418.Maddesi gere[ince,
toplanfi yeter sayrsr
iizere

aranmaksrzrn toplanm rqtrr.

$irket ytinetim kurulu iiyelerinden Sn.Hiisnii Ekiz, Sn.ibrahim Ekiz, Sn.Cengiz Vardarhollu ile
$irketin 2020 yfi finansal tablolarrnrn ba[rmsrz drg denetimini gergeklegtiren A-lyeminli Mali
Miigavirlik ve Ba[rmstz Denetim A.$.'ni temsilen Sn.ismail lgrk'rn toplantrda hazrr
bulundupu ve
Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak izere
$irket personeli Sn.Volkan Evim,in
gdrevlendirildilinin anlagtlmast ve Bakanhk Temsilcisi tarafindan tespit ve ifade
edilmesi iizerine
gtindemin gdri.igiilmesine gegilmi gtir.

Giindem

1-

Toplantl, fiziki ve elektronik ortamda girket Genel Miidi.ir yardrmcrsr Sn. Hicran
G<ikmen tarafindan aynt anda agrldr. Bakanhk Temsilcisi soz alarak; toplantrya
asaleten ve vekaleten
katrlanlara herhangi

bir itirazrn olup olmadrlrnr sordu. itiraz

eden olmadr. Toplantr Baqkanllrnrn

oluqumuna gegildi. Toplantr Bagkanh[rna, pay sahibi Sn ibrahim Ekiz tarafindan
Sn.Fusun pehlivan

sozlii iinerildi, oya sunuldu' Yaprlan oylama neticesinde Sn.Fusun Pehlivan Toplantr
Baqkanllr,na,
mevcudun oybirli[iyle segildi. Toplantr Bagkanr; Tutanak Yazmanr olarak
Sn.Hicran Gdkmen'i, Oy
Toplama Memuru olarak Sn.Selguk Karaman,r gorevlendirdi.
Giindem

2-

Genel

Kurul Toplantr tutana[rnr imzalamalan

verilnresi clya sunuldu,

d

igin Toplantr Bagkanh!r'na yetki

toplantl tutanaklannrn Genel

{c.

W%

)

ffi HKixKlMyA

Kurul adrna imzasr hususunda yetki verildi. Toplantr Bagkanr Giindemi okudu; gtindem
srrasrnrn
de$igtirilmesi ve giindeme madde eklenmesine iligkin herhangi bir
talep olup olmadr[rnr
sordu.

Herhangi bir talep olmadr[r tespit edildi.

Giindem

3-

$irketin 2020 faaliyet yrll Yonetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasrna gegildi.
Ydnetim Kurulu Faaliyet Raporunun girketin www.ekizkimya.com adresinde,
Kamuyu Aydrnlatma
Platformunda, MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi tizerinde ilan edilmig
olmasr sebebiyle o,okunmug,,
saytlmast ve okunmadan mtizakeresinin yaprlmasr, Toplantr Bagkanr
tarafindan Genel Kurul,a scjzli.i
teklif edilerek, oya sunuldu. yaprlan oylamada teklif oybirligiyle kabul edildi.

Giindem maddesi gdriigi.ildii, sdz alan olmadt, oya sunuldu. Yaprlan oylama
sonucu, 2020 yirfaaliyet
raporu mevcudun oybirli[iyle, kabul edildi.

Giindem

4-

$irketin 2020 faaliyet yrltna iligkin Bagrmsrz Denetim girketi rapor cizeti,
$irketin
2020 yfi finansal tablolarrnrn ba[rmsrz drg denetimini gergeklegtiren
A-lyeminli Mali Miigavirlik ve
Bafitmstz Denetim A.$. nin haztrlamrg oldu[u rapor girketin www.ekizkimya.com
adresinde, Kamuyu
Aydrnlatma Platformunda, MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi
iizerinde ilan edilmigtir.

Giindem

5-

$irket'in 2020 faaliyet yrh Bilango ve Gelir Tablolannrn okunmasrna gegildi. 2020 ytlt
Finansal Tablolann girketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu
Aydrnlatma platformunda,

MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi iizerinde ilan edilmiq olmasr sebebiyle 2020
faaliyet yrlna iligkin
Finansal Tablolann "okunmug" saytlmast ve okunmadan mtizakeresinin
yaprlmasr, Toplantl Bagkanr

tarafindan Genel Kurul'a

teklif edilerek, oya sunuldu. Yaprlan

oylamada 6nerge mevcudun

oybirli$iyle kabul edildi.
Giindem maddesi gdri.igtildii, soz alan olmadr. oya sunuldu. Yaprlan
oylama sonucu, 2020 faaliyet yrlt
raporu finansal tablolannrn kabultine, mevcudun oybirliliyle,
karar verildi.

Giindem

6- 0l '01 .2020 -31.12.2020

tarihli hesap d<inemini kapsaya n 2020 yrh hesap d6nemine
dair faaliyet kannm da[tttmrna iliqkin Ydnetim Kurulu'nun 01.07
.2ozl tarihli teklifi okundu, s6z alan
olmadr' oya sunuldu, Yaptlan oylama sonucu;
$irket'in 01.01-31.12.2020 tarihli
hesap d<inemine

iliqkin; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamrnda hazrrlanan finansal
tablolanna gore; 2.777.755,3gTL' "Net Donem zaran, "SPK'ntn "sermaye Piyasasrnda Finansat Raporlamaya
iligkin
Esaslar

Tebli[i" ("II-14'1") htikiimleri dahilinde Kamu Gcizetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartlarr Kurumu
("KGK") tarafindan yayrmlanan Ti.irkiye Muhasebe Standartlan ("TMS,,)
ve Tiirkiye Finansal
Raporlama Standartlan ("TFRS")'na uygun olarak hazrlanan,
sunum esaslan SpK,nrn konuya iligkin
Kararlan uyarrnca belirlenen, ba[rmsz denetimden gegmig Finansal

Tablolanna g6re ise; 196.176-

TL' "Net Donem Kart" olugmasma ra[men, gegmig yil

zararlart di.igiildi.ikten sonra da[rtrlabilir donem

X xwf;xKtnnyn

Arahk 2020 hesap donemine iligkin olarak kar dafirtrmrnrn miimkiin olmadr[ma,

mevcudun

oybirli[iyle karar verildi.
Giindem

7-

Yonetim Kurulu iiyelerinin ibrasrna gegildi, Oya sunuldu. TTK. Md.436 gerelince
ydnetim kurulu iiyeleri ibra oylamasrnda kendilerine ait paylardan
do[an oy hakla.nr kullanmadrlar.
Yaprlan oylama sonucu; $irketin 2020 yfi hesap dcinemine iligkin
olarak ghrevde bulunduklart
ddnem itibariyle, Sn.ibrahim EKrz, Sn.Hiisnti EKiz, Sn.cengiz VARDARLIOGLU,
Sn.ismail
SIDAN, Sn'6zlem Nazh ARIKAN, Sn.Soner SAKIN'rn ibralanna, mevcudun
oybirlipiyle karar
verildi
Giindem

8-

Yonetim kurulu i.iyelifiinde meydana gelen eksilme sebebiyle y6netim
kurulu
tarafindan TTK''nun 363.maddesi hiikmi.i gere[i segilen iiyenin genel
kurul onaylna

sunulmasrna

gegildi' $irket'in 11.09.2020 tarihli ve 2020-16 sayrh kararr gergevesinde;
Balrmsrz y6netim Kurulu
iiyesi Sn' ismail SIDAN'rn istifa etmesi nedeniyle bogalan balrmsrz yonetim
kurulu iiyeliline, kalan
siireyi tamamlamak iizere, sn.Ozlem Nazh Ankan'rn segimi oya sunuldu. yaprlan
oylama sonucunda;
yonetim kurulu kararr ile yaprlan segimin onaylanmasrna,
mevcudun oybirliSiyle karar verildi.

Giindem

9-

Yrl iginde gcirev siiresi dolan ba[rmsrz yonetim kurulu iiyeli[ine, Sermaye piyasasr
Mevzuatt gergevesinde, Toplantrda bulunmayan ancak Ba[rmsrzhk Beyanr
ile Bakrrk6y
25'Noterli[i'nin 23.08.2021 tarihli 16657 yevmiye numarah Muvafakatnamesini
sunan Sn.Ozlem

lrtrazlr Arrkan

'n't 2 ytl siireyle $irketirniz yonetirn Kurulu'nda bagrmsrz yonetim

kurulu iiyesi otarak gdiev yapm-ak iizere segilmesine iligkin yonetim
Kurulu,nun 01.07.2021tarihli
2021109 saylh teklifi oya sunuldu ve teklifin kabuliine, mevcudun
oybirlifiiyle karar verildi
Giindem

10-

Ycinetim kurulu iiyelik iicreti

ile ilgili;2021 yrlr igin icracr ydnetim kurulu i.iyelerin
ticretlerinde herhangi bir defiigikli[e gidilmemesi, icracr olmayan
i.iyelere ise aylk/net 1.500 TL
cidenmesine iligkin bir pay sahibi tarafindan verilen <inergenin
oylanmasr neticesinde;
mevcudun

oybirli[iyle onergenin kabuli.ine karar verildi.
Giindem

11-

$irketin 0l.ol.2o2l -31.12.2021 hesap ddnemi hesap ve iglemlerinin gerek Sermaye
Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Tiirk Ticaret
Kanunu ve ilgili mevzuat gergevesinde

igin Goriiq Balrmsz Denetim ve Yeminli Mali Mtiqavirlik A.$.'nin
balrmsz denetgi olarak
segilmesine iligkin $irket Y<inetim Kurulu'nun 07 .05.2021tarihli
teklifi okundu. oya sunuldu, yaprlan
oylama sonucu, ismet Kaptan Mah. Gazi Bulv. Mtinir
Birsel plaza Apt. No:g5l13 Konak
-izmir
adresinde mukim' Konak vergi Dairesi'nde 410 072
23 66 no ile kayrtlr, izmir Ticaret
denetimi

Miidiirliiltntn 195069 nolu,

Sicil
0410072236600001 Mersis numarah, Goriig BaSrmsrz
Denetim ve

Denetgisi olarak segihnesine, rnevcudun ovbi

dw

Giindem

12- Y<inetim kurulu

X
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iiyelerine, $irket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen igleri,
bizzat veya baqkalan adtna yapmalarr ve bu nev'i igleri yapan girketlere
ortak olabilmeleri, rekabet
edebilmeleri ve

diler iglemleri yapabilmeleri

hususunda

TTK'nun 395.ve 396.maddeleri gerelince

izin verilmesi hususu onaya sunuldu, Yaprlan oylama sonucu, mevcudun
oybirli[iyle karar verildi.

Giindem

13-

Giindem

l4-

2020 yima iligkin $irketimiz tarafindan 3.kiqiler lehine verilmig
olan teminat, rehin
veya ipotekler ve elde etmig oldu[u gelir veya menfaatlerin olmadrfir
konusunda Genel Kurula bilgi
verildi.
Toplantr Baqkantnca giindemde gortigi.ilecek bagka bir husus kalmadr[rndan
toplantrya
son verildi. iqbu tutanak toplantr mahallinde imzalandr. 31.og.zo2ll12:24

DEMiR
lcisi

l'onetim K0rulLr Bagkanr
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Hicra,

Selguk KARAMAN

I

Oy'foplama Memuru

