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EKĐZ YAĞ VE SABUN SANAYĐĐ A.Ş. 

18 NĐSAN 2014 TARĐHLĐ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN 
BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI 

 
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU 

 
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2014 Cuma günü saat 10.00’ da  ĐTOB Organize Sanayi 
Bölgesi Tekeli– Menderes/ĐZMĐR adresindeki Yönetim Binası’nda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri 
görüşülecektir. 

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme” konulu ve 599 
numaralı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi Genel 
Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVĐTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak 
söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği’nin 26’ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde 
kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların 
paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve 
Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize 
bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir 
gün önce saat 16:30’a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr. adresinden gerekli bilgi edinilebilir. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 
düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya 
temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi 
temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için 
vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz 
ile www.ekizyag.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı 
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy 
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları yerine getirerek, 
vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.  

Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, 
Kar Dağıtım Politikası, Ekiz markasının değerlemesine ilişkin 05.03.2014 tarihli TAM Bağımsız Denetim ve 
Danışmanlık A.Ş Değerleme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim Đlkeleri 
Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün 
öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.ekizyag.com adresindeki Şirket internet sitesinde  pay 
sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. 

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

Saygılarımızla, 
EKĐZ YAĞ VE SABUN SANAYĐĐ A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
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SPK DÜZENLEMELERĐ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “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: 

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, 
şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy 
hakkı:  

Şirket’ in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.-TL  (Elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası 
itibari kıymette 50.000.000  (Elli milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL 
(YedimilyonYüzyetmişyedibinYediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi 
muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı vardır. 

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.  

A GRUBU B GRUBU TOPLAM ORAN 

- 5.408.979 5.408.979 75,36 

550.000 1.218.750 1.768.750 24,64 

550.000 6.627.729 7.177.729 100,00 

2.Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi: 

Şirketimiz 2012 Ekim ayında aldığı yeniden yapılanma kararı çerçevesinde, dökme fason üretime ağırlık vererek 
Alsancak/Đzmir’deki tesisinde mümkün oldukça fason üretime yönelmiştir. Bu bağlamda 12.02.2013 tarihinde 
Şirket ile Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. arasında Fason Zeytinyağı Rafine Đşleme Sözleşmesi imzalanmış, 
21.01.2014 tarihinde sözleşme yenilenerek aramızdaki ticari ilişkinin devam etmesi konusunda mutabakata 
varılmıştır. Şirket, hem Alsancak/Đzmir’de bulunan Zeytinyağı Rafine ve Dolum işlemlerinin yapıldığı tesisinde 
hem de ĐTOB Organize Sanayi Bölgesi Menderes/Đzmir’de bulunan Yağ Asidi Đşleme tesisinde faaliyetlerine 
devam etmektedir.  

17.04.2013 tarihinde Bankalar ile borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili Borç Tasfiye Sözleşmesi 
imzalanmış ve faiz oranlarında indirim yapıldığı gibi ödeme vadeleri de uzatılmıştır. Bunun yanı sıra Borç 
Tasfiye Sözleşmesi 8.1 maddesine istinaden, Mülkiyeti şirkete ait olan taşınmazlar ile mülkiyeti Ekiz ailesine ait 
olan taşınmazlar üzerinde garame ipotek tesisi 09 Aralık 2013 tarihinde tamamlanmış, ilgili bankalarca 
konulmuş olan hacizler kaldırılmaya başlanmıştır.  

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki 
adresimizden ulaşılabilir.  

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil 
ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:  

2011 yılı Olağan Genel Kurul da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Muhittin Ekiz, Sn. Đbrahim Ekiz ve 
Sn. Hüsnü Ekiz 3 yıllık görev sürelerinin dolması sebebiyle Yönetim Kurulu’nun 28.02.2014 tarih ve 2014-05 
sayılı kararı ile aday olarak pay sahiplerinin onayına teklif edilmektedir.  

2012 yılı Olağan Genel Kurul da 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
seçilen, Sn. Meral Fırat ve Sn. Sabri Etem Özsoy’un görev sürelerinin dolması sebebiyle Sermaye Piyasası 
Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkelerinde öngörülen prosedüre uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi 
tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu’nun 28.02.2014 tarih ve 2014-05 sayılı alınan kararı ile aday olarak 
Genel Kurul’un onayına teklif edileceklerdir. 
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2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 

Gerekçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “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 Đç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri 
çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Başkan tarafından en az bir 
tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.  

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlığa yetki verilmesi, 

Gerekçe: TTK, yönetmelik hükümleri ve Genel Kurul Đç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurulda alınan 
kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına 
sunulacaktır. 

3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,  

Gerekçe: 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu TTK, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve ilgili mevzuat 
çerçevesinde okunacak, ortaklarımız bilgilendirilecek ve müzakereye açılacaktır. Söz konusu dokümana, Genel 
Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan, Merkezi 
Kayıt Kuruluşunun E-Şirket portalından veya www.ekizyag.com internet adresimizden ulaşılması mümkündür. 

4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 
 

Gerekçe: TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel 
Kurul’a bilgi verilerek, ortaklarımız bilgilendirilecektir. Söz konusu dokümana, Genel Kurul toplantısından 
önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan, Merkezi Kayıt Kuruluşunun 
E-Şirket portalından veya www.ekizyag.com internet adresimizden ulaşılması mümkündür. 
 

5. 2013 yılı hesap dönemini içeren Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması, 

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin 
Esaslar Tebliği” ile 6102 sayılı TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca;  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış yıllık finansal tablolar, TTK hükümleri ve ilgili mevzuat 
uyarınca ortaklarımızın görüşlerine ve müzakereye açılmak suretiyle Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

6. 2013 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra 
edilmesi, 

Gerekçe: TTK hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 faaliyet, işlem ve 
hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibraları Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

7. 2013 yılı zarar oluşması sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin pay sahiplerinin 
bilgilendirilmesi,  

Gerekçe: Şirketimiz, 2013 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında 
Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS’ na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden 
geçmiş, finansal tablolara göre; “Ertelenmiş Vergi Gideri” ile birlikte dikkate alındığında 3.471.292.-TL Net 
Dönem Zararı; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yine ilgili dönemine ait yasal kayıtlarımızda 
4.169.498,14.-TL Net Dönem Zararı oluştuğu anlaşıldığından, 2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir 
kar dağıtımı yapılmayacağı, Genel Kurul’ un bilgisine sunulacaktır.  
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8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin 
tespitinin görüşülerek karara bağlanması, 

Gerekçe: Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri 
seçilecektir. Esas sözleşmemizin 8. maddesine göre; Şirket’in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir 
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu’nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim 
Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin 
göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay 
sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve 
başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyeleri üç 
yıla kadar seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.  

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerince 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. 
Kurumsal Yönetim Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday Değerlendirme Raporu çerçevesinde 
Yönetim Kuruluna önerilen, 39310619114 TC. kimlik numaralı Sabri Etem ÖZSOY, 66853018838 TC. kimlik 
numaralı Meral Fırat’ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine,31234896602 TC. kimlik numaralı Sn. Muhittin 
EKĐZ, 31225896994 TC. kimlik numaralı Sn. Đbrahim EKĐZ, 31222897048 TC. kimlik numaralı Sn. Hüsnü 
EKĐZ ‘in Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu üyeleri olarak 3 yıl süre ile ilgili yılın Olağan Genel 
Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.02.2014 tarih 
ve 2014-05 sayılı teklifi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu dahil Yönetim Kurulu 
üye adaylarının Beyanları (EK2) ve Özgeçmişleri (EK3)’dedir.  

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,  

Gerekçe: Yönetim Kurulu’nun 07.03.2014 tarih ve 2014-12 sayılı kararı ile 2014 yılında Yönetim Kurulu 
üyelerinin ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi teklifi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

10. Şirket Kar Dağıtım Politikasının belirlenerek onaya sunulması, 

Gerekçe: Şirketimizin 28.02.2014 tarihli 2014-06 sayılı yönetim kurulu kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı, Kurumsal Yönetim Đlkeleri ve Esas Sözleşmemize uygun olarak 
oluşturulan Kar Dağıtım Politikamız, Genel Kurul’un bilgi ve onayına sunulacaktır. Söz konusu politikaya, 
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan 
veya www.ekizyag.com internet adresimizden ulaşılması mümkündür. Şirket’in ‘‘KAR DAĞITIM 
POLĐTĐKASI’’ (EK4) ‘dedir. 

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri 
yapabilmeleri için izin verilmesi, 

Gerekçe: Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle Đşlem Yapma, Şirkete Borçlanma 
Yasağı” başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem 
yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olmasından dolayı söz konusu iznin verilmesi Genel 
Kurul’un onayına sunulacaktır. 

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi 
için Yönetim Kurulunun, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin 
görüşülerek, karara bağlanması, 

Gerekçe: Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse 
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için ‘‘DRT BAĞIMSIZ DENETĐM VE SERBEST 
MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.’’nin bağımsız denetçi olarak görevlendirilmesi Genel Kurul’ un 
onayına sunulacaktır. 
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13. Şirket’in markalarından biri olan EKĐZ markasının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir 
değerleme şirketi tarafından yapılan değerleme çalışması neticesinde, satış değeri göz önünde 
bulundurularak en az değerleme raporunda belirlenen tutar üzerinden 3. şahıslara satışının 
görüşülerek karara bağlanması, 

Gerekçe: Şirket markalarından biri olan EKĐZ markası için Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı değerleme şirketi 
olan TAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. 
(EK5) Değerleme raporunda bulunan değer üzerinden markanın satışı için yönetime yetki verilmesi görüşülerek 
karara bağlanacaktır. 

14. Marka satış kararına muhalif kalan paydaşların ortaklıktan ayrılma hakkı bulunduğu ve bu 
hakkın kullanılması halinde payların 0,32.-TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı 
ve işleyiş süreci hususunda bilgi verilmesi, 

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliğ’in 9’uncu maddesi hükmü çerçevesinde,  Marka 
satış kararına muhalif kalan paydaşların ortaklıktan ayrılma hakkı bulunmakta olup bu hakkın kullanılması 
halinde payların 0.32.-TL bedel karşılığında 20 gün içinde peşin ve nakden Aracı Kurum aracılığıyla Şirket 
tarafından satın alınacaktır. 

15. Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve 
elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş 
olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul’un bilgisine 
sunulacaktır.  

16. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak 
bağışların sınırı hakkında karar alınması, 

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. maddesi uyarınca yapılan bağışların 
Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2013 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış yoktur.  

Yönetim Kurulu’nun 07.03.2014 tarih ve 2014 -11 sayılı kararı ile 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır 
net karın %2,5’u kadar olması teklif edilmek suretiyle Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.  

17. SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi, 

Gerekçe: II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği SPK’nın 4.6.2. numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim Đlkesi 
uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirket Ücret Politikasında 
(EK6) yer almaktadır ve Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır.  

2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın dipnotunda da belirtildiği üzere 2013 yılı içinde Yönetim 
Kurulu üyeleri ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 791.624.- TL’dir. 

18. Kapanış. 

EKLER 

EK1 Vekaletname  
EK2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Beyanları 
EK3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri  
EK4 Şirket Kar Dağıtım Politikası 
EK5 TAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin hazırladığı Marka Değerleme Raporu  
EK6 Şirket Ücret Politikası 
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EK1 
VEKÂLETNAME 

EKĐZ YAĞ VE SABUN SANAYĐĐ A.Ş.’nin 18 Nisan 2014 Cuma günü saat 10.00’ da  ĐTOB Organize Sanayi 
Bölgesi Tekeli– Menderes/ĐZMĐR adresindeki yönetim binasında 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 MERSĐS numarası: 
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

A) Temsil yetkisinin kapsamı: 
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(*) Kabul  Red Muhalefet Şerhi 
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve 
saygı duruşu 

   

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması 
hususunda Başkanlığa yetki verilmesi 

   

3.2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 
okunması ve görüşülmesi 

   

4.2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması    
5.2013 yılı hesap dönemini içeren Finansal 
Tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması 

   

6.2013 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine 
ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra 
edilmesi 

   

7.2013 yılı zarar oluşması sebebiyle kar dağıtımı 
yapılamayacağına ilişkin pay sahiplerinin 
bilgilendirilmesi 

   

8.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim 
Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin 
tespitinin görüşülerek karara bağlanması 
 

   

9.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin 
belirlenmesi 

   

10.Şirket Kar Dağıtım Politikasının belirlenerek 
onaya sunulması 

   

11.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret 
Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen 
işleri yapabilmeleri için izin verilmesi 

   

12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin 
denetimi için Yönetim Kurulunun, Bağımsız Dış 
Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin 
görüşülerek, karara bağlanması 
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13.Şirket’in markalarından biri olan EKĐZ 
markasının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir 
değerleme şirketi tarafından yapılan değerleme 
çalışması neticesinde, satış değeri göz önünde 
bulundurularak en az değerleme raporunda belirlenen 
tutar üzerinden 3. şahıslara satışının görüşülerek 
karara bağlanması 

   

14.Marka satış kararına muhalif kalan paydaşların 
ortaklıktan ayrılma hakkı bulunduğu ve bu hakkın 
kullanılması halinde payların 0,32.-TL bedel 
karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve 
işleyiş süreci hususunda bilgi verilmesi 

   

15.Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı 
ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde 
etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların 
bilgilendirilmesi 

   

16.2013 yılında yapılan bağış ve yardımların 
ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında 
yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması 

   

17.SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince 
Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esaslarına 
ilişkin bilgi verilmesi 

   

18.Kapanış    
    
    
    
(*) 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 TALĐMATLAR; 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 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 SAHĐBĐNĐN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSĐS numarası: 
Adresi: 
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

ĐMZASI 
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EK2 
YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN BEYANLARI  
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EK3 
YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN ÖZGEÇMĐŞLERĐ 

 
 

Muhittin EKĐZ: 1940 yılı Karaman doğumludur. Đzmir Ticaret Lisesi mezunudur. 1950 – 1979 yılları arası zeytinyağı 
ticareti ile uğraşmıştır. 1979 yılından beri Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığını 
sürdürmektedir.  

Ege Zeytin Zeytinyağı Đhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi, 1971’den beri TJK Asli Üyesi, 1962-1972 Göztepe 
Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve As Başkanlığı yapmıştır.  

Đbrahim EKĐZ: 1974 yılı Đstanbul doğumludur. 1997 Johnson&Wales Üniversitesi- Hospitality Management 
mezunudur. 1993 yaz dönemi EGS Bank Dış Đşlemler ‘de çalışmıştır. 2000 yılında çalışmaya başladığı Ekiz Yağ ve 
Sabun Sanayii A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.  

Ticaret Odası Zeytin, Zeytinyağı, Diğer Bitkisel Yağlar ve Temizlik Maddeleri Grubu Meslek Komitesi Üyesi, Ege 
Genç Đşadamları Derneği Üyesidir. 

Hüsnü EKĐZ: 1974 yılı Đstanbul doğumludur. 1996 Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği mezunudur. 
1997’ de Northwestern Üniversitesi Proje Yönetimi Yüksek Lisansı yapmıştır. 1998 – 2005 yıllarında Executive 
Construction Inc. Newyork, USA, 2005 yılından itibaren Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. de Genel Müdür/ Yönetim 
Kurulu Üyesidir.  

Ege Genç Đş Adamları Derneği Üyesidir.  

Sabri Etem ÖZSOY: 1974 yılı Đzmir doğumludur. 1996 Boston-USA Bentley University Ekonomi ve Pazarlama 
Bölümü mezunudur. 2005 yılından beri Đzmir Fahri Konsolosu olarak Çek Cumhuriyeti’ni temsil etmektedir. 5 dönem 
Ege Genç Đşadamları Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekilliği, Đzmir Ticaret Odası, Đzmir Ticaret Borsası ve Ege 
Đhracatçı Birlikleri Meslek Komitelerinde çeşitli görevler üstlenmiştir.               

• Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği (2012-)      

• TEZOL Grup Şirketlerinde Genel Müdür Yardımcısı (2010-) 

• ETEM ÖZSOY Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (2010-) 

• TÜRSEN Tarım Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (2010-) 

• ÖZTAŞ Tarım Ticaret A.Ş. Üretim ve Đhracat Direktörü(2002-2010)                             

Meral FIRAT: 1981 yılı Đzmir doğumludur. 2002 Uludağ Üniversitesi Ekonomi ve Pazarlama Bölümü mezunudur.  

• Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği (2013-)                                           

• TEZOL Grup Şirketinde Đhracat Satış Opr. Üretim Planlama Sorumlusu (07. 2010- ) 

• ARKAS Otomotiv Çoklu Markalar Filo Satış Temsilciği (03. 2010 – 07. 2010) 

• OTOKOÇ Otomotiv San. Tic. A.Ş.  Đzmir Temsilciği-Satış Danışmanı (2004 –2009) 
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EK4  
KAR DAĞITIM POLĐTĐKASI 

 

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası” Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu 
ikincil düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Đlkeleri ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca 
Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan Karar doğrultusunda belirlenmektedir.  

Şirket dağıtılabilir net karının en az % 10’ unu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım 
döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak daha yüksek oranda kâr dağıtılmasına,  
dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına genel kurul karar verebilir. Bu politika,  şirketin 
finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, 
ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.   

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi 
mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya 
reddedebilir.  

Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın 
eşit olarak dağıtılır.  

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul 
veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.   

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı 
tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir. 
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EK5 
MARKA DEĞERLEME RAPORU 
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EK6 
ÜCRET POLĐTĐKASI 

 
Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan yönetim kurulu 
üyelerimiz, bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz, üst düzey yöneticilerimiz ve mavi yakalı personelin 
ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. 

Ücret Politikamız;  ücret ve yan hakların yönetimi, adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, 
ödüllendirici ve motive edici kriterler çerçevesinde düzenlenmekte ve uygulanmaktadır. 

            Ücret Politikamızın Ana Hedefleri; 

• Đş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi-beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak 
ücretlendirmenin yapılması, 

• Şirket içi ve Şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların 
motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması, 

• Şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün bünyemize katılmasıdır. 

Yönetim Kurulu üyelerimize atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak 
kıst (zaman ile orantılı pay) esasına göre ödeme yapılmaktadır. 

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticisine doğrudan veya dolaylı olarak borç 
vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır. 

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve Đnsan Kaynakları Biriminin 
bilgisi dahilindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer 
Şirket Çalışanları ile paylaşmaması esastır.  

ÜCRETLENDĐRME VE YAN HAKLAR 

I. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ  

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik 
ücreti ödenmektedir. 

Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, 
Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, 
deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin 
Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.  

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra, ücretin üyelerin 
bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, pay opsiyonları veya Şirketin 
performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Komite içinde görev alan Bağımsız Yönetim Kurulu 
üyelerine ek bir ücret ödenmemektedir.  

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin 
oluşturulmasında,  Şirketin uzun vadeli hedefleri de dikkate alınmaktadır. Bunun dışında, performansa dayalı bir 
ödeme yapılmamakta, Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.  

II. ÜST DÜZEY YÖNETĐCĐLER VE ÇALIŞANLAR  

Şirketimiz üst düzey Yöneticileri ve çalışanlarına, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret 
ödenmektedir.  

Şirketimiz “Üst Düzey Yönetici ve Çalışanlar Ücret Politikası” belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği 
sektörün yapısı ve rekabet koşulları, ücret araştırmaları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet 
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noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, 
faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. 

Üst Düzey Yönetici ve çalışanların ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin 
gerektirdiği, bilgi, beceri, yetkinlik deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate 
alınarak belirlenmiştir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması 
sağlanmaktadır. Komite içinde görev alan üst düzey yöneticilere ek bir ücret ödenmemektedir. Bu çerçevede; 
Şirketimiz Üst Düzey Yönetici ve personeline sağlanan ücret ve diğer yan haklar aşağıda sunulmaktadır. 

• Ücret: Yılda 12 Maaş 

• Eğitim: Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılmaktadır. 

• Yan Haklar: 
� Yemek 
� Yol Yardımı  

• Đzinler: 
� Yıllık Ücretli Đzin 
� Evlenme Đzni 
� Doğum Đzni 
� Ölüm Đzni  
� Mazeret Đzni 

• Görevi gereği çalışanlara sağlanan olanaklar: 
� Cep Telefonu Tahsisi 

III. MAVĐ YAKALI PERSONEL 

Mavi Yakalı Personel sendikasız olarak çalışmakta olup ücretleri, Yönetim Kurulu onayı ile belirlenmektedir. 

• Ücret: Yılda 12 Maaş   

• Eğitim: Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılmaktadır. 

• Yan Haklar: 
� Yemek  
� Yol Yardımı 

• Đzinler: 
� Yıllık Ücretli Đzin 
� Evlenme Đzni 
� Doğum Đzni 
� Ölüm Đzni  
� Mazeret Đzni 
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