
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin 
7 Nisan 2006 Tarihinde Yapılan 

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 
 
 

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 2005 yılına ait genel kurul toplantısı 7 Nisan 2006 tarihinde, 
saat 11.45’de Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim-İstanbul adresinde, T.C. İstanbul 
Valiliği / Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün 6 Nisan 2005 tarih ve 15241 sayılı yazılarıyla 
görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır. 
 
Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek 
şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 13 Mart 2006 tarih 6511 sayılı nüshasında, ayrıca 
günlük Akşam Gazetesinin 13 Mart 2006 tarih 3460 sayılı nüshasında süresi içinde yapılmıştır. 
 
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 14.000.000,- YTL (14.000.000.000.000,- TL)’lik 
çıkarılmış sermayesine tekabül eden 14.000.000 adet hisseden 4.455.183 adet hissenin 
asaleten, 1 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 4.455.184,- YTL (4.455.184.000.000,- 
TL)’lik sermayeye karşılık 4.455.184 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek 
Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun 
anlaşılması üzerine toplantı Sayın H. Toker Alban tarafından açılarak gündemin görüşülmesine 
geçilmiştir. 
 
1. Divan Başkanlığına Z. Fehmi Özalp’in, oy toplama memurluğuna Selahattin Okan’ın, kâtipliğe 

Esat Berksan’ın seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine 
yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 
2. Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim raporları okundu, 

Yönetim Kurulu çalışma raporu ve Denetim Kurulu Raporu müzakere edildi ve oybirliği ile 
onaylandı. 

 
3. Bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 

bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile onaylandı. 
 
4. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımıyla ilgili olarak; 

• SPK’nın Seri XI, No.25 sayılı tebliğ hükümlerine göre belirlenen 4.586.227,66 YTL  
      dönem  kazancından,  
      -  175.723,- YTL geçmiş yıllar zararının mahsup edilmesi,  
      -  242.491,85 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,  
      -  SPK Seri IV, No:27 sayılı tebliğ uyarınca; kâr dağıtımına konu olmaması gereken  
         realize olmamış değer artış tutarı olan 948.857,62 YTL nin “özel yedekler”    
         hesabına alınması,  
      -  31.12.2005 tarihi itibariyle ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerine  
         sahip ortaklarımıza, % 8 oranında (brüt = net)  (1,- YTL nominal bedelli hisse  
         senedi için 8 Ykr ) toplam 1.046.435,03 YTL nakit temettü ödenmesi,  
     -  43.601,46 YTL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, 
     -  Kalan tutar olan 2.129.118,70 YTL’nin olağanüstü yedekler hesabına aktarılması, 
• 2004 yılı dönem kazancından SPK’nın Seri IV, No:27 sayılı tebliği uyarınca ayrılan  
      286.284,- YTL özel yedeğin, “olağanüstü yedekler”hesabına aktarılması, 
• Nakit temettü ödemesine 17.04.2006 tarihinde başlanılması, 

 
önerisi müzakere edildi. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda her üç önerinin aynen kabulüne 
oybirliği ile karar verildi.   
 
Ayrıca, şirketin 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası hakkında açıklama 
yapılarak; daha önce halka açıklanmış ve faaliyet raporunda yer alan kâr dağıtım 
politikalarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi. 
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5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası konusunda yapılan oylamada, hazırun cetvelinde adı 
bulunan yönetim kurulu üyeleri oy kullanmadı, yeterli nisaba sahip diğer oy sahiplerinin 
oybirliği ile yönetim kurulu ibra edildi.  

 
Yapılan ayrı bir oylama ile Denetçiler oybirliği ile ibra edildi. 

 
6. Öztin Akgüç ve Bülent Avcı’nın bir yıl süreyle görev yapmak üzere denetçiliğe 

seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi. 
 
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere bu görevleri için herhangi bir ücret ödenmemesine  
       oybirliği ile karar verildi. 
  
8. Sermaye Piyasası Kurulunu’nun 24 Şubat 2006 tarih, 2852 sayılı yazısına istinaden Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 6 Mart 2006 tarih ve 1535 sayılı yazısı 
ile değiştirilmesine izin verilen ana sözleşmenin 3, 7, 9, 11 ,14 ,16, 23, 25, 28, 30, 33 ve 34.   
maddelerinin aşağıdaki tadil metninin aynen kabulü suretiyle değiştirilmesine oybirliği ile karar 
verildi. 
 

YENİ METİN 
 

Merkez ve Şubeleri 
Madde 3 - Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower, No. 209, Kat.6 
Levent/İSTANBUL’dur.  
 
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. 
Keyfiyet ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan 
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması, 
Şirket için fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır.  
 
Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek şartı ile şube ve 
temsilcilikler açabilir.  
 
Taşınmaz Mal  Edinme  
Madde 7- Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal 
edinemez. Bu miktar ve değerin tespitinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatta yer alan 
sınırlamalara uyulur. 

 
Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve yukarıdaki hüküm dahilinde elde ettiği 
gayrimenkulleri gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir veya  kendi  ihtiyacı  için  başka gayrimenkuller 
kiralayabilir. 

 
Edinilen gayrimenkuller üzerinde, gerekli olduğunda ipotek tesisi mümkündür. Şirket, hak ve 
alacaklarının tahsili ve temini için aynî ve şahsi her türlü teminat alabilir.  Bunlarla  ilgili  olarak  tapuda,  
vergi  dairelerinde ve  benzeri  kamu  ve  özel  kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün 
işlemleri yapabilir. 
 
Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı 
Madde 9 - Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi kuruluşlarından Sermaye 
Piyasası Mevzuatı’nda öngörülen oran, şekil ve şartlarda kredi alabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uymak suretiyle borçlanma senedi ihraç edebilir. 
 
Şirket; kurucu intifa senedi, oydan yoksun pay, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı  
taşıyan pay dışında imtiyaz taşıyan pay ve 360 günden daha uzun vadeli borçlanma senedi ihraç 
edemez. 
 
Sermaye ve Paylar 
Madde 11 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye esasına göre 
kurulmuştur.  
 
Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,-  (yirmi beş milyon) YTL olup, her biri 1,- (bir) YTL itibari 
değerde 25.000.000 (yirmi beş milyon) adet paya bölünmüştür.   
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Şirketin çıkarılmış sermayesi, 14.000.000,- (on dört milyon) YTL olup; 1,- (bir) YTL itibari değerde 
14.000.000 (on dört milyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiştir.  
 
Tüm paylar  hamiline yazılıdır. 
 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde 
kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay 
alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. 
 
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 (bin) oy hakkına, B grubu payların 
her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları 
sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar  karşılığında B grubu 
yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak 
yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. 
 
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda  imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışındaki imtiyaz veren pay 
çıkarılamaz.  
 
Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı 
kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değerin altında olmamak üzere piyasa 
fiyatı ile halka arz edilir. 
 
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye 
miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. 
 
Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000,- TL iken, 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair 
kanun kapsamında 1,- YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış 
olup, her biri 1.000,- TL’lik 1000 adet pay karşılığında 1,- YTL’lik bir pay verilecektir. Söz konusu 
değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.  
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 
Portföyün Değerlemesi 
 
Madde 14 - Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülecek ilke ve esaslara uyularak 
değerlenir. 
 
Yönetim Kurulu ve Görev Süresi: 
 
Madde 16-  Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen en az beş en çok dokuz 
üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında 
aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. 
 
Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir 
nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında 
belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına 
sunar. Böylece seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. 
 
Denetçiler ve Görev Süreleri  
 
Madde 23 - Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerek dışarıdan bir yıl için görev yapmak 
üzere iki denetçi seçer. 
 
Denetçi bir kişi ise onun, birden çok kişi ise, yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olması gerekir. 
 
Görev süresi sona eren denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Vazifeleri biten yönetim kurulu 
üyeleri, genel kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemez.  
 
Genel Kurul Toplantıları 
Madde 25 - Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en 
az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesi hükmü gözönüne alınarak, Yönetim 
Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. 
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Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul toplantısının yukarıda belirtilen süre içinde yapılmamasından Türk 
Ticaret Kanunu'nun 336'ncı maddesinin beşinci bendi uyarınca  sorumludur. 
 
Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği  hallerde toplanarak gerekli kararları alır. 
Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. 
 
Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Ancak yönetim kurulu seçiminde  A grubu 
her bir pay, sahibine 1.000 oy hakkı; B grubu her bir pay, sahibine 1 oy hakkı verir. 
 
Temsilci Tayini 
 
Madde 28 - Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri 
vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil 
ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.  
 
Vekaleten oy kullanmaya ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.  Yetki belgesinin 
şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Kanuni temsil 
hallerinde, kanuni temsilci aracılığıyla oy kullanma genel hükümlere tabidir. 
 
İlan ve Reklamlar 
 
Madde 30 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri  ve 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Türkiye çapında dağıtımı yapılan 
herhangi bir gazetede ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en yüksek tirajlı iki mahalli 
gazeteden birinde yapılır. 
 
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunun 368'inci  maddesi hükümleri 
gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 2 hafta evvel yapılması 
zorunludur. 
 
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438'inci maddeleri 
uygulanır. 
 
Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme 
yükümlülükleri saklıdır. 
 
Şirketle ilgili ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan kamunun aydınlatılmasına 
ilişkin hükümlere uyulur. 
 
Kârın Tespiti ve Dağıtımı  
 
Madde 33 - Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri 
uyarınca şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından 
ödenmesi  gereken  zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda 
tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kârdan 
varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde 
dağıtılır: 
 
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 20'sini 
buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 
 
Birinci Temettü 

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.    
 
İkinci Temettü 

c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen 
veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilançoda bırakmaya, 
kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 
 
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

d) Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesinin 2. fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek 
akçenin hesaplanmasında; safi kârdan % 5 oranında kâr payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kâra 
iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip 
kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 
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e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 
birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu 
üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez 
 
Kâr Dağıtım Zamanı 
 
Madde 34 - Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından 
kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. 
 
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen 

konularda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 
  
10. 2006 yılı hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıllık süre için seçilen 

bağımsız denetleme kuruluşu “Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
      (a member of PricewaterhouseCoopers)’nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 
 
11. Dilekler kısmında söz alan olmadığından toplantıya son verildi.  
 
 
 
        
   KOMİSER      BAŞKAN  

            Ceyda Çalık                   Z. Fehmi Özalp        

 
 
 
 
 
 
 
 
             OY TOPLAMA MEMURU      KATİP 

                    Selahattin Okan              Esat Berksan   
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