
Karar No 
Karar Tarihi 
Toplantr Veri 
Toplantrya Katrlanlar 
Toplantr Konusu 

: 2022 - 03 
: 23/02/2022 
: ~irket Merkezi 

: Ebubekir TiVNiKLi, Mustafa S1dd1k TiVNiKLi, Osman ARIOGLU, Ahmet $akir DEMiR 

: T.T.K'nun 367-371. maddeleri uyannca hamlanan S1nrrh Yetkiye ili~kin it; Yi:inergenin kabulu 

$irketimizin Yonetim Kurulu bugun ~irket merkezinde toplanarak a~ag1da yaz11i hususlan karar alt1na alm1~lard1r. 

1- Ticaret Sicili MudUrlugunde daha once tescil edilen 04/01/2021 tarihli ve 7 Say1h S1nrrll Yetkiye ili~kin it; Yonergenin 
iptal edilmesine, 

2- Ti.irk Ticaret Kanunu'nun 367-371. maddeleri ve Esas Sozle~memizin 8. maddesine uygun olarak duzenlenen 
ili~ikteki 23/02/2022 tarih ve 8 say1li Sm1rll Yetkiye ili~kin it; Yi:inergenin kabul edilmesine, 

3- i~ bu Yonetim Kurulu Karannm Ticaret Sicili Mudurlligunde tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine karar 

verilmi~tir. 

Ahmet $akir DEMiR 
Vonetim Kurulu Oyesi 
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Ama~ ve Kapsam 
Madde 1 _ Bu I~ vonerge' nin amac1, ~irkete srmrh yetkili atanmas, ile ilgili esas ve usullerin, kanun, ilgili rnevzuat ve esas 

sozle~me hukumlerl -;er~evesinde belirlenmesidir. Bu i-; Yonerge, Eksun Grda Tarim Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 

s1111rh yetkili atama kararlanna dayanak olmak uzere duzenlenmi$tir. 

Dayanak 
Madde 2 - Bui~ vonerge, 6102 Say1h Tiirk Ticaret Kanunu 367-371. maddeleri uyannca yonetim kurulunca haz1rlanm1$tir. 

iKiNCi BOLUM 

SINIRLI YETKiLi ATANMASINA iLi$KiN ESASLAR 

S1mrh Yetkili Atanmasina ili$kin Esaslar 

Madde 3 - A~ag1da yer alan maddelerde belirtilen yetki ve smrrlamalar ile ~irkete atanacak olan sm1rh yetkililerin ~er-;evesi 

belirlenmi$tir. Bu yetkiler munferiden veya mG$tereken verilebilir. 

3.1. B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi, her bir i$lem i~in 5.000.000,00 TL (Be$milyonTurkliras1)' na kadar veya 

i$1emin yap1ld1g1 tarihte T.C. Merkez Bankasi doviz ah~ kuruna gore bu bedele tekabul eden diger para birimleri uzerinden 

yap1lacak her turlu i$1emler hususunda, $irket ka$eSi veya unvarn altma atacaklan mu~terek imzalarr ile $irketimizi temsi l 

ve ilzama yetkilidirler. 

3.2. B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, her bir i$1em i~in 500.000,00 TL (Be~yuzbinTurkliras1)' na kadar veya 

i$1emin yap1ld1g1 tarihte T.C. Merkez Bankasi doviz ah$ kuruna gore bu bedele tekabOI eden diger para birimleri uzerinden 

yap1lacak her turli.i i$1emler hususunda, $irket ka$esi veya unvarn altma atacaklan munferit imzalari ile $irketimizi temsi l 

ve ilzama yetkilidirler. 

3.3. B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi, herhangi bir maddi limit olmaks1zm, Tum bankalar, kat1hm bankalan ve 
finansal kurulu$1an nezdindeki $irket hesaplannda bulunan nakit k1ymetlerin degerlendirilmesine yonelik olarak tum 
bankalar, finans kurulu$1an ve arac1 kurulu$1ardan, doviz ahm1/sat1m1, fon, Sukuk, Kira Sertifikas1 ahm/sat1m1, yat1nm 
vekaleti a~ilmas1, tOrev i$1emler yap1lmasma esas her tOrli.i sozle$me ve gerekli belgelerin (turev i$1emler ~er~eve 
sozle$mesi, risk bildirim formu, mii$teri sm1flandirmas1 formu vb) imzalanmas,, hesap a~lh$1, ozel olarak goriintuleme 
yetkisi verilmesi amac,yla kurumsal internet ba~vuru formu imzalanmas,, kurumsal internet $Ubesi $ifre yenilenmesi ve 
gerekli belgelerin imzalanmas, i~lemlerinde, bloke kald1rma, sim kart bloke kald1rma, ticari mti$teri sozle$mesi 
imzalanmas,, hesap a~ma, kapama, firma bilgi payla$1m formu imzalama, ak,lh asistan formu imzalama, $irketimizin tara f 
oldugu kredi sozle$melerinin ve finansal kiralama s6zle$melerinin; s6zle$me ve benzeri belgelerle belirlenmi$ taksit 
odemelerinde, burada sayrlan i$1emlerle ilgili ve gerekli beige ve dokumanlann imzalanmas,, tum bankalar, kat1llm 

bankalan ve finansal kurulu$1an nezdinde hesap a~1lmasm yonelik ba$vurularda bulunma, ba$ta Bankac1hk Hizmet 
S6zle$mesi olmak uzere gerekli belgeleri imzalama hususlannda, $irket ka$eSi veya unvanr altma atacaklan mG$terek 
imzalan ile $irketimizi temsil ve ilzama yetkilidirler. 

SA. B Grubu imzayetkilileiihi:1en herharigi birisi lie blrlikte C Grubu lm,a yetkililerinden herhangl bii'isi, herhangi bir maddi 

limit olmaksmn, Eksim Yatrrrm Holding A.$., 4Tek ileti~im A.$., Atrhm Unlu Mamuller sanayi ve Ticaret A.$., Bat1 Ha tti 

Dogalgaz Ticaret A.$., Ba~ak Elektrik Hizmetleri Adi Ortakhg1, Eksim Elektrik Enerjisi ithalat ihracat ve Toptan Sati~ A.S-, 
Eksim Ventures Teknoloji Yatmm Anonim $irketi, Eksun Tarim Orunleri lisanslr Depocutuk Anonim $irketi, Ferah 

~ 
~ MiA 

Ahmet Sakir DE.. si 
Vonetim Kurulu Uye 

1/2 



~·· ·. ' ' ·- •. J_- . , ' ·- . ~--<~~ ... •, \ 

·• ' rt1 O 3 8 1 8 ./ :?~~ ·~ -;~~- · ••: 1.. 
. ~ .... ft•~~ ,.,•t . r 

I \-::- · KARAR oE~~>-~1'1"~··\~~ttt' .,.. 1 2uti-1 6 Q 
\}! <)••~A ,~~((\·~~.~•.!) ' :• I • '· · ,: 
"f, ou t,O I - ..., 'I, l , ,. • _. . /" " , • •• 

tlO 1,'1,'.l'I" ,, , ) . .. , D, rl 
Gayrlmenkul Yatmm Sanayl ve Tlcaret /\ .$., Fonck TelekomOnl ~

1
lfi zm''ll1i :ti A'.$~. Hj!Ci~nerj i Yattnm Oretim ve 

Tlcaret A.$., !Itek Enerjl Valirtm Silnayl ve Tlcaret /\ .$., lsar 1$tlrakler [gitim ve saeflk~}~)t!!r'liz Hes Elektrik A.$., Eksim 

Enerjl A.$., Abdullah Tivnlkll lsar Vakf1, Achar Energy-2007 Ltd, Sinangil G1da Paza;i·~,~-Sanayi ve Ticaret A.$., Vonca 

Eiektrlk Hlzmetlerl Adi Ortilkhgi, Dlcle Kok Enerjl Yatmm A.$. ve Dicie Elektrik Dag1t1m A.$., Dicle Elektrik Perakende Salt$ 

A.$.'ye ve sat,n ah_na talebiyle sablt Toprak Mahsulleri Ofisl'ne yapilacak tidemelerde ve $irketin ayn, yahut farkh 

bankalardakl hesaplart arasinda yap,lacak para transferlerinde (EFT /Havale), mahkeme ve icra dairelerine hitaben 

yaz1lacak yaz1larda ve risk i;ik1$ l~lemlerinde, Sosyal GUvenlik t<urumu Ba$kanhg1 ve Vergi Dairelerine yap1lan tidemelerde, 

$irketimizin bankalar, kat1hm bankalart, leasing firmalart ve diger finans kurumlanna olan bor~ taksiti ve akreditif borcu 

odemelerinde, mahkeme ve icra dalrelerine hitaben gerekli olan banka teminat mektuplannm, referans mektuplarmm 

bankalardan temininde, ~irketin hesaplartndan doviz ahm1/sat1m1 i$1emlerinde, ihracat bedeli kabul belgesi i$1emlerinde, 

}irket adma bankalarda ve finans kurulu$1artnda hesap a~ma/hesap kapatma i$1emlerinde, internet bankac1l1g1 $ifresi 

i$lemlerinde, internet bankac1hg1 goruntuleme yetkisi verilmesi i$1emlerinde, $irket ka$esi veya unvan, altina atacaklan 

mii$terek imzalari ile }irketimizi temsil ve ilzama yetkilidirler. 

3.5. C Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, her bir i$1em l~in 250.000,00 TL (ikiyiizellibinTiirkliras1)' na kadar veya 
i$1emin yapild1g1 tarihte T.C. Merkez Bankasi doviz ah$ kuruna gore bu bedele tekabul eden diger para birimleri uzerinden 
yap1lacak her turlu i$lemler hususunda, ~irket ka~esi veya unvani altina atacaklan miinferit imzalarr ile $irketimizi temsil 
ve ilzama yetkilidirler. 

3.6. D Grubu imza yetkililerinden herhangl birisi, $irketi bor~ altina sokmayacak ve ilzam etmeyecek, $irket muamelat ve 

muhaberatma, ~irket adma resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleri imzaya, mahkemelerde, savc1hklarda ve 

resmi dairelerde ifade vermeye, devlet dairelerinde ve diger resmi ve tizel kurulu~lar nezdinde ~irket i$1erini takibe, ~irket 

adina bankalara tahsile verilecek i;ek ve bonolan ciro etmeye, fatura ve benzeri evrak1 imzalamaya, mutabakat evraklann, 

imzalamaya, $irketimizin ayni veya farkh bankalardaki hesaplan arasinda yap1lacak para transferlerinde (EFT/Havale), 

$irket ka$eSi veya unvam altma atacaklan munferit imzalanyla ile ~irketimizi temsil ve ilzama yetkilidirler. 

3.7. 6331 say1h i~ Saghg1 ve Guvenligi Kanunu ve bu kanuna dayanilarak ~1kanlan her turlu yonetmelik, genelge ve uygulama 
talimat1 geregince yapilmas1 gereken tum i~lemlerin yerine getirilmesi, yap1lan uygulamalarm sonu~lannin kontrolu ve 
yurutumU ile butun kamu kurumlan oniinde ~irketi temsil ve ilzama yetkili olarak gtirevlendirilmesi ve tum bu 1$ ve 
i~lemlerin yurutulmesi i~in yapilacak harcamalar hususunda; 

3.7.1. E Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi, 10.000,00 TL (OnbinTiirkliras1)' na kadar veya i~lemin yap1ld1g1 
tarihte T.C. Merkez Bankasi doviz ah$ kuruna gore bu bedele tekabul eden diger para birimleri uzerinden yap1lacak 
her turlu i~lemler hususunda, ~irket ka~esi veya unvan, altina atacaklari mu~terek imzalan ile $irketimizi temsil ve 
ilzama yetkilidirler. 

3.7.2. E Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, S.000,00 TL (Be~binTiirkliras1)' na kadar veya i~lemin yap1ld1g1 

tarihte T.C. Merkez Bankasi doviz ah~ kuruna gore bu bedele tekabul eden diger para birimleri uzerinden yap1lacak 

her turlu i$1emler hususunda, $irket ka~esi veya unvani altma atacaklan munferit imzalan ile $irketimizi temsil ve 

ilzama yetkilidirler. 

3.8. sm,rh yetkililere ait lmza gruplarr arasmdaki derece, siras1 ile B Grubu, C Grubu, D Grubu ve E Grubu olmak iizere; ust 
derecedeki tmza yetkililerl alt derecedekl lmza yetkilerine de sahiptir. 

0~0Nc0 BOLOM · 

i~ YONERGENiN KABULU VE DEGi$iKLIKLER, IMZA TARIHi 

I~ Vonergenln Kabuli.i ve Degi~iklikler 

Mad de 4 _ Bu ;~ Vonerge, Eksw;i,;..Gida Tarim Sanayi ve Ticaret Anonim_ Si_~~eti'nin .. Vonetim _ ~~rulu t!~~t11_dan y?r_urluge 

konulur, tescil ve ilan ettirilir. j~ vonergede yap,lacak degi~iklikler veya yen, yonerge duzenlenmes, de aym usule tab1d1r. 

I~ Yiinergenin lmza Tarihl 

Madde s - Bu i~ Vonerge 23/02/2022 tarihinde imzalanm,~tir. 
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