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14.06.2022 ranİur,İ or,aĞeN GENEL KURUL TOPLANTı rureNaĞr

Şirket'in 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.06.2022Salı günü saat l3.00'de ismet
Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:l0/ll Konak- İZMİR adresinde T.C. İzmir
Valiliği İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün l0.06.2022tarihve75459025 nolu yazısıylagörevlendirilen
Bakanlık Temsilcileri Sn. Salim Çelik ve Sn. Begüm Şendoğan Tor'un gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,
Şirket'in www.ekizkimya.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E-Şirket Portalında ve Türkiye Ticaret SiciI Gazetesinin l8.05,2022
tarihli l0580 sayı|ı nüshasında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı
tarihinden üç hafta önce ilaıı edi|ınek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesiniıı tetkikinde, Şirket'in toplaın 9.284.4'70.-TL sermayesine tekabül eden
9.284.470 paydan, toplam itibari değeri 1,520.394,00.-TL'ye tekabül eden 1.520.394 payın
ASALETEN,2.106.741,00-TL'ye tekabül eden 2.106.74l adet pay alınan vekaletname çerçevesinde
VEKALETEN olmak üzere TOPL AM 3,627 .l35,00.-TL'ye tekabül eden 3.627 .l35 payın top|antıda
teınsil edildiği, böylece gerek Kanunda gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Hüsnü Ekiz, Sn.İbrahim Ekiz, Sn.Cengiz
Vardarlıoğlu ile Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Görüş
Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn.İsmail Işık'ın toplantıda hazır
bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn.Volkan
Evim'in görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi
üzerine gündemin görüşüImesine geçilmiştir.

Gündem l- Açılış, Toptantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Şirket'iıı Yönetiın Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ekiz tarafından
aYnı anda aÇıldı. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi
bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi.
ToPlantı Başkanlığı için, pay sahibi Sn. İbrahim Ekiz tarafından Sn.Fusun Pehlivan önerildi, oya
sunuldu. YaPılan oylama neticesinde Sn,Fusun Pehlivan Toplantı Başkanlığı'na, mevcudun
OYBİRLİĞİYLE seçildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn.Hicran Gökmen,i, oy
Toplayıcı olarak ise Sn.Selçuk Karaman 'ı görevlendirdi.

Gündem 2- ToPlantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul ToPlantı tutanağını imza|amaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunu1du.
YaPılan oYlama sonucu; Toplantı Başkanhğı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalaması
hususunda yetki verilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Toplantı Başkanı gündemi
okudu; gündem SıraSının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup
olmadığıııı sordu. Herhaııgi bir talep olmadığı tespit edildi.

Gündem 3- 202l Yılı hesaP dönemi Yönetim Kurutu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi
ve onaylanması,

Şirketin 2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. yönetim Kurulu t 
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FaaliYet RaPorunun Şirketin www.ekizkimva.com adresinde_ Kamııvıı Avrlınlatme platfnmıınl 
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oktıı-ıı,ııadaıı ıı-ı

u
pılı,ı-ıası. Toplaııtı Başkanı taraflndan Geııel edilerek., ol,,a



K §KiğKiınyR
sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına
mevcudun OY gİnlİĞİYLE karar verildi.
Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi, söz alan olmadı. 202l faaliyet yılı Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim KuruIu Faaliyet Raporu ınevcudun
oyBiRLiĞiyıp kabuı edildi.

Gündem 4- 202l yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

Şirketin 202| faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin finansal tablolarının
bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş,
tarafından hazırlanan özet sn. Hicran Gökmen tarafından okundu.

Gündem 5, 202| yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunmasr, görüşülmesi ve onaylanması,

Şirket'in 202l faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunmasına geçildi. 2021 yılı Finansal
Tabloların şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK'nin E_
Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 202l faaliyet yılına ilişkin Finansal
Tabloların "okunmuş" sayılması ve okunmadan müzakeresinin yapılması, Toplantı Başkanı tarafından
Genel Kurul'a teklif edilerek, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2021 yılı Finansal Tabloların
okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar veriIdi.
Cündem ınaddesi görüşüldü, söz alan olmadı. Şirket'in 202l faaliyet yılı Finansal Tabloları oya
sunuldu. Yapılan oylaına sonutu, 202| faaliyet yılı finansal tabloları mevcudun OYBiRLiĞİyLE
kabuledildi.

Gündem 6- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve
onaylanması,

01.01-31.12.202l tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ait faaliyet karının
dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun |0.05.2022 tarihli 2022-10 sayılı teklifi Sn.Hicran
Gökmen tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Teklif, oya sunuldu. Yapılan oylama
Sonucu; Şirket'in 01.01-31.12,202l tarihli hesap dönemine ilişkin; TTK ve Vergi Usul Kanunu
kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre "l 6,340.':.50,33, TL. Net Dönem Zarar|,, SpK,nın
"Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye
Muhasebe Standart|arı ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS'')'na uygun
olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca beIirlenen, bağımsız
denetimdeıı geçmiş Finansal Tablolarına göre ise; "l4.1l1,0g7- TL. Net Dönem Karı,, oluşmasına
rağmeıı, geÇmiŞ Yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı;
SPK'nın k6r dağıtımına iIişkin düzenlemeleri d6hilinde, l Ocak- 3l Aralık 202l hesap dönemine
iIiŞkin olarak kar dağıtımının mümkün olmadığına, mevcudun OYBİRLİĞiYLE karar verildi.

Gündem 7- 202l Yılı hesaP dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayn ayrı
ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket'in 202l yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle, yönetim
kurulu üYelerinin ibralanna geçildi. TTK. Md.436 gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibra
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Gündem 8- yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim kurulu üyelik ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına verilen önergenin
oYlanması neticesinde; 2022 yılı olağan gene| kurul tarihine kadar geçerli olmak izere, icracı yönetim
kurulu üYelerinin ücretleri aylık/net 7.500-TL, icracı olmayan yönetim kurulu üyelerine ise aylıVnet
2.500-TL üyelik ücreti ödenmesine, mevcudun oYBİRLİĞiYLE karar verildi.

Gündem 9- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince,2022 yılı hesap ve işlem|erinin denetimi için
Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara
bağlanması,

Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli 2022_07
saYıll tavsiYesi dikkate alınarak;6l02 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye piyasası
Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 0l,01.2022 - 3l. 12.2022 hesap
döneınindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında
diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.ş.'nin
bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 01.01,2022 _
31.12.2022 hesap dönemi için, İsmet Kaptan Mah. Gazi Bulv. Münir Birsel Plaza Apt. No:95/l3
Koııak -İzmir adresinde mukim, Konak Vergi Dairesi'nde 4100722366 no ile kayıtlı, izmir Ticaret
Sici| Müdürlüğünün l95069 nolu,041007223660000l Mersis numaralı, "Görüş Bağımsız Denetimve
Yeminli Mali MüŞavirlik A.Ş."nin Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak seçitmesine, mevcudun
oyBİRLİĞİyLE karar veriIdi.

Gündem l0- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri
yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim kurulu üYelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya
baŞkaları adına YaPmaları ve bu nev'i işIeri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve
diğer iŞlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nun 395.ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesi
hususunda oYlamaYa geÇildi, TTK. Md.436 gereğince yönetim kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan
doğaıı oy haklarını kullanmadılar.
YaPılan oYlama sonucu; Sn.İbrahim Ekiz, Sn,Hüsnü Ekiz, Sn.Cengiz Vardarlıoğlu, Sn.özlem Nazlı
Arıkan ve Sn,Soner Sakın'ın, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak şirket,in faaliyet
konusuna giren veYa girmeyen işleri,bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan
Şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda
TTK'nun 395.ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine, mevcudun oyBiRLiĞiyLE karar verildi.

Gündem l1- Şirket tarafından 3.kişiler lehine veritmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde
edilen gelir veya menfaat olmadığı hakl«ında bilgi verilmesi,

202l Yılına iliŞkin Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotekler ve
elde etmiŞ olduğu gelir veya menfaatlerin olmadığı konusunda, Genel Kurula bilgi verildi.

Gündem 12- SermaYe PiYasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini
iÇeren Şİrket Esas SözleŞmesi 4. 6. ve 8.maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştiritmesi hususunun
görüşülüp karara bağlanması,

§ isteı,ı,ı i
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BaŞkanı tarafından yapılan öneri oylandı. Yapılan oylama sonucu okunmuş sayılmasına mevcudun
oygİnLİĞi ile karar verildi.
Esas sözleŞme değiŞiklikleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Esas sözleşmenin aşağıdaki şekilde
tadiline mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Toplantı Başkanlığı tarafından Türk Ticaret
Kanunu'nun 454'ncü maddesi 3 ve 4'ncü fıkrası hükmü iIe Şirket esas sözleşme hükümleri
ÇerÇevesinde,imtiyazlı paylan temsil eden A grubunun toplantıda 550.000 adet o/o100 temsil edildiği
ve olumlu oyunun sağlandığı konusunda bilgi veriIdi.

oriz riı,ıya seııayİ vB riclnpr A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE rloiıİ
NlEvct]l, NılıTiN [.\Sl-,\K ııgriN

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4- Şirket'in Merkezi İzmir ıli @
Ne93523&Alsancak' tır.

Adres değişikliğinde yeni adres, tıcaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde iIan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlığa ve Sermaye
Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ılan edilmiş atrese yapılmış
tebligat, şirkete yapıImış sayılır, Tescil ve ilan edilmiş adresinden
ayrılm.ış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket ıçin bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, ilgiIi bakanlığa bıldirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile
uygun. göreceği yerlerde, yurt içınde ve yurt dışında bEka şubeler de
açabi l ir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4- Şirket'in Merkezi İzmir ili lsmet Kaptan Mahalle§i Sehit
Nevres Bulvarı Deren Plaza No:l0/l l Konak'tır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Turkiye Ticareı
Sicili Gazetesinde ilan enirilir ve ayrtca ilgili bakanlığa ve Sermaye
Piyasası Kurulu'na bildırilir, Tescil ve ilan edi|miş İdrese yapılmış
tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edılmiş adresinden
ayrılmış olnıasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile
uygun göreceği yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de
açabilir.

Şirket'in çıkarılmış sermavesi 9.284.470 -TL

ŞtrRMAYE VE PAYLAR

Madde 6- Şirket. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.20l0 tarihve l6/466 Sayılı iznİ ile
!iv]']l |.*qy. sistemine geçmiştir. Şirket' in kayttlı sermaye tavant
@Türk Lirası olup, her biri l (-Bi| Turk
Lirası itibari kıymette @ adet paya
bölünmüŞtür. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

(DokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtyUzyetmiş) Türk Lirası olup. söz
konusu çıkarılmış sermayesi muvızaadan ari şekilde tamamı
ödenmiştir. Bu sermaye beheri l.-TL (Bir Türk Lırası) nominal değerde550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu; 8.n4.470
(SekizmiIyonyediyüzotuzdörtbindörtyüzyetmiş) adet B grubu olmaküzere toplam 9,284.470
( Dokuzmi lyon i kiyüzseksendörtbindörtyüzyetmiş) adet paya
bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu pay|ar hamiline yazıİıdır.
Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine
kayıt ile Şirket'e karşı hükum ihtiva eder. Sermaye artırımlarında,
Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, İıer grup kendi
grubundan ruçhan hakkı kullanır.
Yönetim Kurulu,2el9-2023 yıl|arı arasında Sermaye Piyasası Kanunu
ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olaraİ< gerektiginde
kayıtlı sermaye tavantna kadar A ve B grubu pay ihraç eierek
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari degerinİn' Uzerinde pay
çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakİarının sınırlandırılmajı
konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte
karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,2el9
2§23 ylları (5yıl) için geçerlidir. 2e23-yılı sonunda izin verilen kavıtlı
sernıaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi. 2e23 yılından sonra Yönetim
Kurulu'nun sennaye artırımı kararı alabilmesİ ıçin. daha önce izin
verilen tavan ya da yeni tavan tutarl için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan
izin a|mak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzerQ yeni bir
süre için yetkı a|ınması zorunludur. SOz konusu yetkinin alınmaması
durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı vanı|amaz.

^la/n

Şirkeı'in çıkarı lmış sermavesl

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6_ Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06,20l0 larih ve l6/466 Sayılı iznİ ile
kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı
lS.OO0.0OO.-rl- lX Türk Lirası olup, her biri l (Bir)
Türk Lirası itibari kıymette 45.000,000 (Kırkbesmilvon) adet paya
bölünmüŞtür, Sermayeyi temsiI eden paylar, kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

9.284.470.-TL
(Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtyüzyetmiş) Türk Lirası olup, söz
konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı
ödenmiştir. Bu sermaye beheri l.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde550.000 (Besyuzellibin) adet A grubu; 8.?34.470
(SekizmilyonyediyUzotuzdörtbindörtyüzyetmiş) adet B grubu olmakuzere toplam 9284.470
(Dokuzm i lyon ikiyüzseksendörtbindörtyüzyetmiş) adet paya
bölünmüştür, A grubu paylar nama, B grubu pay|ar hamiline yazıİ,dİr.
Nama yazılı payların devri. Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine
kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihtiva eder. Sermaye artırımlarında,
Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkç4 

-her 
grup kendi

grubundan rüçhan hakkı kullanır.
Yöııetim .Kurulu, M-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu
ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun'olara-k gerektiğinde
kayıtlı sermaye tavanlna kadar A ve n ğruUu pay ihraç eJerek
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinİn üze rindo pay
çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakİarının sınır|andırılmajı
konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte
karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,2022-
2026 ylları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunja izin verilen kayİİİ
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim
kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabılmesı için; daha önce izin
verilen tavan ya da yeni tavan tutar! için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan
izin almak suretiyle Cenel Kurul'dan 5 yılı geçınemek üzere yeni bir
süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

frl'M/ 3W



İK §KİğKıMYA

Gündem 13- Dilekler ve Kapanış.

ToPlantı BaŞkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var
olduğunuıı tespitiııi takiben, gündeınde görüşülecek başka bir husus kalmadığındaıı toplantıya son
veri Idi. İşbu tutanak toplantı mahal linde imzalandı. 1 4,06.2022l l3.3g

"ToPlam 4 sayfadan oluşan 1 adet Ek, Toplantı Tutanağına ek olarak sunulmuştur."
\ &>

BEÜM şENDoĞAN ToR
Bakaı-ıl ık Teınsi lcisi

CIıLİK
'l-eıns ilc isi

İbrahiııı l|,Kİ't

Dorgrı Plaza No: 10/1 1 l(oıışk-
hçııak V,D. 8ıg 0ğ4

Hicran cÖrnrgN

{,w
Selçuk KARAMAN
Oy,Toplayıcı

Ccngiz VA
Yönetiın

,o",r,';?il;;;;*^,,
İsmet Kapıaıı Mah. Şehit lrJevres Bl{ı.

Kt ltt l-t i'r ı..ı-ı,.ııi r,ı,-

Madde 8- Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk
Ticaret Kanunu hukümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek en

üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından
yüri.itülür.

Yönetim Kurulu'nun beş üyeden eluşnıa-ı durumunda; bir adct
Yönetırn Kurulu üyesl; beşten l-azla üyeCen eluşünası halirde ise iki adct
yönetım kurulu ü
^rasından seçilır, He. il<i durumda da geri kalar Yönctim Kurulu üyeleri

as,ndan seçilif.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın
bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili
seçer,

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, azledilmiş olmadıkça
seçim süresi sona eren Yönetım Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler, Bi+

yönetim kurulH
Tiearet Kanunu'nda ve işbu csas sğzleşmede belirtilen şanları haiz bir

Böylece seçilen üye eski Uyenın görev süresini tamamlar.

Sermaye Piyasası Mevzuatt gereğince uygulanması zorunlu tutulan
Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen sayıda Bağımsız Yönetim
Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı,
süresi ve nıteliklerinde de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal
yönetim ilkelerindeki düzenlemelerine uvulur.

\l Kt Rt l.t ['\'l|ı.ı..Iri VI| Si'RI..S

Madde 8- Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kuru| tarafından Türk
Tiçaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek beş
üyeden o|uşan bir Yönetim Kurulu taraflndan yürüttilür.

üvelerden ikisi. A grubu nav sahipleri taraf!ndan önerilecek
adavlar arasrndan gene| kuru|ca seci|ir.

Yönetinı Kurulu her yıl Uyeleri arasından bır başkan ve başkanırı
bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili
seçer.

Yönetinl Kuru|u üyeleri uç yıla kadar seçilirler, Azledilmiş olınadıkça
seçinı süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler, A
Grubu oav sahioleri tarafından adav gösterilen bir üvenin \'önetim
kurulu'ndan herhangi bir sebeple avrılması halinde. A Grubu nav
sahinleri. veni bir yönetim kurulu üvesi adavı belirler ve t'önetim
Kurulu söz konusu adavı TTK'nın 363. maddesi uvarınca ı,e takin
eden ilk Genel kurul'un onavına sunulmak üzere yönetim kurulu
üvesi olarak secer. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini
tamamlar,

Sermaye Piyasası Mevzuatt gereğince uygulanması zorunlu tutuIan
Kurumsal Yönetim ilkeIerince belirlenen sayıda Bağımsız Yönetim
Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı,
süresi ve niteliklerinde de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal
Yönetim ilkelerindeki düzenlemelerine uyulur,

h
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Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanhğı

Sayı :E-29833736-1 l0.03.03-|9912
Konu :Esas Sözleşme Değişiklikleri Hk.

EKiZ K]MYA SANAYİ VE TICARET A.Ş,
İsıvlrr KAPTAN MAH. ŞEHİT NEVRES BLV. DEREN PLAZANO:l0/l l

KoNAK/iZMiR

İlgı : 23.03,2022'ai*ıhyazrıu,

iıgide kayıtlı yazıLamız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında

değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 4.,6. ve 8. maddelerine ilişkin tadil metinleri Sermaye
piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mühriinü

taşıyan ekteki şekilde değiştirilınesi Kanunun 33/2 maddesi uyannca uygun görülmüŞttir.

Esas sözleşmenizin ıadili için verilen bu onay işbu yazunız tarihınden itibaren 6 ay stireyle geçerli olup, 6 ay iÇinde

genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüŞ

al ınmas ı gcrekmektedir.

Kurulumuzun tl_18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyannca, Kurulca izin verilen kayıtlı sernaye tavanı,

iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu

süreııin hesaplaıııııasında takvim yılı esas alınır, Belirleıren sürenin sonunda izin verilen kaYıth SeffnaYe tavanına

ulaşılamamış olsa dahi, yöııetim kurulunun seırnaye artınm karan alabilmesi için daha önce izin verilen tavan Veya

yeni bir tavan tutan için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir stire iÇin

yetki alması zorunludur. Bu yetkinin siiresi beş yılhk dönemler itibanyla genel kıırul karanyla uzahlabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hiikümlerine uyumlu hale getirilmesi

Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşiinden sonra madde tadillerinde

herhıuıgi bir cieğişiklik olması durumıında Kurulumuzdan yeniden uygurı gört§ aluıması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşınesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nırı onayınün geçİrilerek diğer kanuni

iştemlerin tan-ıaınlanınasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayııılandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir ömeğnin

ilaırı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilınesini ve gereğini rica ederim,

NizamettinUÇAK
Daire Başkanı

Bu belge griverıli clektronik imza ile imzılaıımışur

Bclgc Doğrulaına Kodu: BE0 |0FDD"7099407 
^-^7 

54-03A333E50446 Belge Doğıulama Adresi: https://www.turkiyc.gov.trispk-ebys

\'lusıata Keıral Vlahallç,sı, l)uıılrıpııar lJulı arı (Eskişehir Yolu) No: l 56 065]0 Çaıkaya-/A Bilgı için: Adalel DEMiR(-ELiK

08.04,2022

i§tanbul'l'cm§ılciliği Mah. A§kcr ocağı Cad. No:6 SüZcr Plaza J.1-167 Şişlı l ISTA

lıV
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siyı: E_5003_5491_43| D2-BD07 q,a923

CılIıııılııııılıılıılııılıııııııııı
TİCAıtı],l,BAKANLIGI -''

İç Ticarct Ceırel Miidiirlüğü

Sayı : E-50035491-43lı.02-00074048923
Koııu ; Esas Sözleşııre Değişikliği

DKiz KiMyA SANAyi vE TicARE,f ANoNiM şİRKE,I,iNı]
İsmet Kaptan Mah. Şelıit Nevrc, O': Deren Plaza No:l0/l l

I(oı-ıaV IZMIR
İlgi : |2.04.2022 tarihli yaz|n|z,

Şirketinizin esas sözleşııesinin 4, 6 vc 8'inci ınaddclerinin değiştirilıııesine Serırraye Piyasası
I(urulunun 08.04,2022 tarilrli ve |9972 sayılı yazısına istiıraden, 6102 sayıh 1'tirk Ticaret Kanununun
333'üncü ınaddesi lri.ikırrti gereğince izin verilıııiştir.

İki ntislıası Geı-ıel Miidürlüğüıııiiz ıniihrii ile tasdik cdilerek, ilişikte gönderileıı tadil tasarısının
6l02 sayılı Kaırlııra görc toplantıya çağrılacak gcırel kı-ırı-ıluır onayından gcçirildikten sonra genel kurııl
toplantısı, imtiyazlı pay brılrıırınası ve bı.ı pay sahiplcriı-ıin lıaklarının ihlal edilnıesi halinde ise anılan
I(anun'un 454'üncti madclesi uyarınca iıırtiyazlı pay salripleri özel kurulu toplantısı tarilıinden itibaren
süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürliiğıinde tescil ve 'fürkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan
işleınlerinin yaptırı lnrası gerekınektedir,

Bilgi ediııilııesiııi ve gereğini rica ederiırr.

Dr. Ahııet Can BAI.AK
Bakaır a.

İç Ticaret Genel Mtİdıir Yardıııcısı V.

Ek: Tadil'lhsarısı (2 ıııislıa, 4 sayfa)

6F,450ABC,-2,ı

13ıı be[gt, gi;ı,cııii ;l.. ..iı,t,ıı;ıi. irıızı il!) iıılzalanırlıştır.

3-4D8A-8l I]7-43 B]ODI;Ii92C4 https://www.turkiyc.gov.lrlticaret-bakanligi-ebys
l]ıılvarı No:l5l B

74(ı Faks No: ,14947,16

tb.gov.tr ı
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EKiZ KİMYA SANAYİ vE TiCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞiŞiKLiK NIETNi

NtEVCUT METiN TASLAKMETiN

NtERKEZ VE ŞUBELER

}Iadde 4- Şirket'in Merkezi İzmir ili @
}523SAlsançak' tır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret Siciline tesçil ve Turkiye Ticargt

Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlığa ve Sermaye

Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış

tebligat, şirkete yapılmış sayılır, Tescil ve ilan edilmiş adresinden

ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş

şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, ilgili bakanlığa biIdirmek şartıyla, Yönetiıı-ı KuruIu kararı ile

u_vgun gOreceği yerlerde, yurt içinde ve yuıt dışında başka şubeler de

açabi I ir,

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4- Şirket'in Merkezi İzmir ili İsmet Kantan \lahallesi Seh!!

Nevres Bulvarı Deren Plaza No:l0/1l Konak' tır.

Adres değişikliginde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret

Siçili Gazetesinde itan ettirilir vo ayrıta ilgili bakanhğa ve Sermaye

Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış

tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden

ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş

şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıy,la, Yönetiıı Kurulu kararı ile

uygun göreçeği yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler ıJe

açabilir,

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 03.06.20l0 tarih ve l61466 Sayılı izni ile kayıtlı
sermaye sistemine geçmiştir. Şirket' in kayıtlı sermaye tavant

ffiTürk Lirası olup, her biri l (Bir) Tiirk
Lirası itibari kıymette @ adet paya

bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar. kaydileştirnıe esasları

çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in çıkarılnıış sermayesi 9.284.470.TL
(Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtyüzyetmiş) Türk Lirası olup, söz

konusu çıkarılmış sermayesi muvıızaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir.
Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000
(Besyüzellibin) adet A grubu; 8.734.470
(Sekizmilyonyediyüzotuzdortbindört}iızyetmiş) adet B grubu olmalı
üzere toplam 9.284.4'1,0 (Dokuzmil1,onikiyüzseksendörtbindOrtytizyetmiş)
adet paya bölUnmüştür. A grubu paylar ııanıa, B grubu paylar hanıiline
yazılıdır. Naııra 1,azılı pai,ların devri. Yönetim Krırulu kararı ve pai,

defterine kayıt ile Şirket'e karşü hüküıı ihtiva eder. Sermaye

artırımlarında. Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça. her grup

kendı grubundan rüçhaıı hakkı kullanır,

Yönetim Kurulu,2Ol9-2O}3 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve

buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı
sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay

sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya

imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikle karar almaya
yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahiplerı arasında

eşitsizliğe yol açaca}i şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ?eL9-
2023 yılları (5yıl) için geçerlidir. 20*yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanlna ulaşılamamış olsa dÜi, 2023 yılından sonra Yönetim
Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen

tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin
almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir sUre için
yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda
yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6- Şirket. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 161466 Sayılı izni ile kayıtlı
Sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı
45.000.000.-TL (Kırkbesmilvon) Türk Lirası olup, her biri l (Bir) Turk
Lirası itibari kıymette 45.000.000 (Kırkbesmilvon) adet paya

bölunnlüştiir, Serniay,e_,-,i temsil edeıı paylar. kaldileştirme esasliırı

çerçevesinde ka_vden izlen ir

Şirket'in çıkarılmış sermavesl 9.284.470.-,lL
(Dokuzmilyonikiyüzseksendörtbindörtyuzyetmiş) Türk Lirası olup, söz

konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadaır ari şekilde tamamı ödenmişılir,
Bu sermaye beheri l.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000
(Besyüzellibin) adet A grubu; 8.734,470
(Sekizmilyonyediyüzotuzdörtbindörtyüzyetmiş) adet B grubu olm,ak

üzere toplam 9.284.4':, 0 (DokuzmilyonikiyüZsekSendörtbindt)rtyüZyetmiş)
adet paya bölUnmüştür, A grubu pa1,1ar naııra, B grubu palılar hanıilırıe

1,azılıdır, Nama yazı|ı pa1,Iarın dr:vri, Yönetim Kurultı kararı ve p,ay

defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüktlnı ihtiva eder. Sermeıye

artırımlarında. Yönetim Kurulu'nca aksi karar|aştırı|madıkça. her grup

kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim KurıIu,2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve
buna ilişkin diğer mevzuat hükümleıine uygun oIaralı gerektiğinde kayıtlı
sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılınış
sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay

sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almiıya
yetkitidir, Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay, sahipleri arasıırda
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz,

Serıııaye Piyasası Kurulu'nca verılen kayıtlı sermay,e tavanı ızni, 422-
2026 yii|arı (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen ka5,ıtlı

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, @yılından s<ınra Yönetim
Kurulu'nun serTnaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önoe izin verılen

tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan jizin

almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre ıiçin

yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda
yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
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KURULU

]d§ E- Şirkçt'iıı işlçri vc yönetimi Cenel Kurul tarafindan Türk
,aret Kanunu hükUmİerine göre pay sahipleri arasındaıı seçilecek en-az

,.""".k+"+üyeden oluşaıı bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür,

-

r-uruİu Uyesi; beşten fja Ul,eden eluşınası halinde ise iki adet Yenetim

i
;;nlı,, ı+;, ıu **

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkaıı ve başkanın

bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer,

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, azledilmiş olmadıkça

seçim süresi ,onu i,.n yoneiim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Biı
u}tliğin herhangi bir nedenle beşalması halinde,,Yönetim Kurulu; Türk

Tİerİt Kanunu;nda ve işbu esas sözleşmede belirtilen şa*ları haiz bir
Böylece

seçilen üye eski üyerıin görev süresini tamamlar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu tutulan

Kurunİsal Yönetim ilkelerince belirlenen sayıda Bağııı,ısız Yönetim

Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca Bağımsız üyelerin seçimi, görev a[anı, süresi

ve niteliklerinde de Sernıaye Piyasası Kurulu'nun Kurunısal Yönetim

ilkelerindeki düzenlemelerine uyulur.

0 8 i,lisan 2022
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Matlde 8- Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul .tarafindan 
Türk

'İi;;;İ Ku,rJ", htiktimlerine gorc pay sahipleri arasından seçilecek bış

üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yurutOlür,

Üvelerden ikisi, A grubu pav sahipleri tarafından önerilecdügdgyh!

arasından qenel kurulca secilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkarıın

bulunmadığı zamanIarda ona vekalet etmek üzere bir bqkan vekili seçer,

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, Azledilmiş olmadık,ça

seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler, ğ
Grubu pay sahipleri tarafındın adav eösterilen bir_ üvenin Yönetim

Rİruluhdan herhangi bir sebenle avrılması halin4e, A GJılDu_lgJ
ŞİlİİİİI *ni bi. İönetim Kurulu üvesi adavı belirler:ye Yğıetim
Rİİtu saiz korırsu adavı TTK'nın 363. maddesi uvarı,ca ve tallip
eden ilk Genel kurul'un onavına sunulmak üzere yönetim kurulu

üIr§LjI!!_.§gçrİ,_Böylece seçilen iiye eski üyenin gdre\ Suresini

tamaınlar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu tutulan

KurumsaI Yönetim ilkelerince belirlenen sayıda Bağımsız Yöneılim

Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı, süresi

ve niteliklerind. d. S.r.uy. Piyasası Kurulu'nun Kurunrsal Yöneıim

ilkelerindeki düzenlemelerine uyulur.
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