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yILI oı-aĞex GENEL KURUL TopLANTı ıuraışı.Ğr

DerimodKonf-eksiYonAYakkabıDeri Sanayi veTicaretAnoniıııŞirketi'nin20 l8yılınaaitolağanGenel Kurul Toplantısı 29.03.20|g
ili. Çorlu ilçesi, Kazınlil,e Mahallesi. Salih bn]utak Caddesi, No:38,deki Divan
Çorlu'da. T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığl, Tekirda_ğ Ticaret iı ıııidıirüııgıinün 25.03.20 l9 tarih,42893808 sayılı yazısı ile

tarihinde Cunla günü saat ll:00'de Tekirdağ

görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, Sayın Hikmet ÜÇCÜl- gözetiıninde llziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ı,e gi_iııdeminde ihtiva edecei
iekilde Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesinin 07.03-2019 tarih,9782 sayılı, İstanbul Son Saat Ciinliik larafsız Siyasi Gazetesinin 06.03.20 l9
tarih,30283 sayılı
nüshalarında ilan edi]erek toplantı gün ve gündeminin bildirilınesi suretiı,le sıiresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetveli tetkikinden Şirketin toplaııı 5.400.000"00 TL serma1 esiııe tekabül eoen s+ıj.0oo.000 adet hisseden,25
1.136.400 adet
hiss'karŞılığı 2.5l|.364,00 TL sermayenin asaleten l43.098.800 adet hisse karşılığı l..130.988,00 TL olan sermayenin vekaleten
olmık üzere toPlam 394.235.200 adet hisse karşılığı 3.942.]52,00 TI- sermayenİn toplantıda teınsil edildiği, böylece gerek kanun
gerekse ana sözleŞmede öngörülen toplantı nisabının me\rcut olduğunuıı anlaşılnıası üzerine
top|antı şirketimiz pay sahiplerinden
Cavidan TePe taraflndan, Yönetim kurulu başkanı Ümit ZAİM ve PWC Bağıııısız Denetiın ve Serbest Muhasebeci
Maİi Mtişavir A.ş.
Yi temsilen Baran YILMAZ'ın toplantıd,a hazır bulunduk|arı beliflilerek elektronik oıtamda da aynı anda açılarak günclemin
görü;ülmesine geçildi.

l- AÇıhŞ YaPıldı ve Toplantı başkanlığı için Ümit Z.AiM öııerildi. Toplantı Başkanlığı,na Ümit ZAiM fiziki ve e|ektronik oılamda
toPlantıYa katllanların oY birliği ile seÇildi. Toplantı Başkanı tarafınclan Oy toplaıııa ffıemuru
olarak Cavidan TEpE ve Tutanak
Yazmanl olarak Nalan AYdıner KURT görevlendirildi. Ayrıca toplantı başkanı elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere MKK
elektronik genel kurul sistemi sertiflkası uzmanlığı bulunan
şirkeİ çalışanı Tuncay röspdĞı_u,nu görevlendinniştir,
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanı yetki verilnıesine o1,biıliği
ile karar veriIdi.

3- 20l8 Yılı Bil6nÇo ve Gelirtablosu okundu ve müzakere edildi, Fiziki i,e elektronik tııtamda yapılan
oylama sonucunda Bil6nço ve
Geli,.Gider hesapları oy birliği ile aynen kabul edildi.

'l- 20l 8 Yılına ait Yönetim Kurulu FaaIiyet Raporu Nalan Aydıner KUR

l

taraflndan okı_ındu.

5-20l8 yılına ait Bağımslz Denetim Raporunun okunn]ası n]addesine ueçildi. Bağımsız Denetin] Raporu
Nalan Aydıner KURT

tarafından okundu-

6- 20l8 Yılı ÇalıŞınalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı a}rı ibra ecjilınesine geçildi. yönetim
Kurulu Üyeleri her biri ayrı ayrı
fiziki ve elektronik oıtamda oy birliğiyle ibra edilmiştir. Yönetim kurulu iiveleri kendi ibralarında oy

kullanmaııışIardır.

7- P'wC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci N,tali N,{üşavirlik.\.Ş. ile
1,apılan bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgi1i karar
alınnıasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada. 28.02.20 l9 tarih zoısioı
karar nun.ıarası ile 20l9 yılı içinde
bağıınsız denetim Şirketi ile devam edilmesine, fiziki ve elektrı.ınik oı,taı-ııda yapılan o1,,lamada
oy birliği ile karar r.riıaİ

8- Şirketimiz taraflndan SermaYe Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri
çerçevesinde Uluslararası Finansal
Raporlama Standaıtlarına uyumlu olarak hazlrlanan Ve P\,,,C Bağın]sız Denetiın ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
tarafından denetlenen 01.01.20l8-3 1.12.20l8 hesap döneınine ait f-İnansal tablolara göre
dağıtılabilir dönem karı oluşmamıştır. Kar
dağıtllmaYacağı hususu müzakere edilerek pay sahipleriınizin onayıı,ıa sı-ınuldu flziki
ve eİektronik oılan-ıda yapılan oylamada oy
birliği ile karar verildi.
9- Şirket Yönetim kurulu tarafından belirlenen ve
şirketin internet sitesiııclc i]aıı edilen
Tjcaret A.Ş
dağ.ıtım politikası Genel Kurulda okundtı. Nlüzakerele açılclı. Si-iz
1in.kar
oluŞması Yöfitinde Politika uygulanmasına fiziki ve elektronik oıtaıı1da
1,ap,lan ı-ıylaınd

lll,,-L,A

W(l

Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve
olmadı. Gelecek yıllarda dağıtılabilir karın
,oy birliği iie karar verildi.

\..ti\"^^{

l0-L]Ç (3) Yıl süre ile görev Yapmak üzere Şirketin Yönetiıır Kurulu Başkanlığı'na üııit ZAiM (T.C. Kimlik
No:342l9737l7,1 ),
Yöneıim Kurulu BaŞkan Vekilliği'ne ZerrinZAİM t T.C. Kiııı|ik No:.ı-l]]27.]7000 1. yöneıim Kurulu Üyeliklerine
de Asuman ZAiM
( T.C. KimlikNo: 3'12l673733S ), Ahmet Murat ZAİM ( T.C.K imlik No:3,1210737456
Mehmet aıi zeiHa,in (T.C.

KimlikNo:

),

3.4207737.520 ).seÇilmelerine ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen adaylardan Bağımsız yönetim
Kurulu üyesi olarak
UÇ ( }) yıl süre ile görev yapmak üzere Demet ÇiMEN DALAK, ın ( T.C. Kinılik No: ;10492564soz ve
Halil

Can YEŞiLADA, nln (
;
T,C, Kimlik No: l l 132506728 ) seÇilmelerine fiziki ve elektronik oıtarııdıi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile
karai verildi.

ll- Yönetim Kurulu BaŞkanı'na aylık net 7.500,00 TL (Yedibinbeşyiiz) . Yönetinı Kurulu Başkanı Vekili,ne aylık net 6.000.00 TL
(Altlbin), Yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Murat ZAi]\l re Mehıı]ct \|i ZAi]\l,e ayl,k net 3.000,00 rj(Üçbin),
Bağımsız
Yönetim kurulu üyelerinden Halil Can YEŞİLADA' ya 2.200.00 TL (İkibiniki),üz). Yöneİim kurulu üyelerinden
Asuman ZA"İM ve
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Demet ÇİMEN DALAK'a 1.750.00 TL (t}inyediyüzelli), ücret verilmesine
fiziki ve elektronik

ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

l2- Sermaye piyasası Kurulunuı] Seri lV,4l sayıtı tebliğinin ,1.ve 5.madcİeleri uyarlnca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere
ilişkin pay
sahiplerine bilgi verildi. Hazırlanan rapor okundu.
I3- SermaYe PiYasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 281780 sayılı ilke kararı
çerçevesinde üçüncü kişiler lehine verilen,leminat,
Rehin ve İPotekler hakkında PaY sahiplerine, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet raporundaki
Teminat, Rehin, ipotek ile ilgili
bölümler okunarak bilgi verildi.

l4- 20l

8

Yılında herhangi bir bağıŞ ve yardıııda bulunulmadığı konusı.ıııda pav sahiplerine bilgi verildi.

l5- Yönetim

Kurulu BaŞkan ve üYelerine T.T.K.'ııın 395 ve ]96' ıncı ıı-ıaddeleri kapsamına giren işler ile SpK
Seri IV, No:56 sayılı
tebliğin 1,3,7, maddesinde Yazılı iŞlemlerin yapılabilmesi için yetki ı,erilıııesine fıziki ve el-ektronik
ortamda yapılan oylamada oy
birligi ile karar verildi.
l6-Temenniler ve kaPanıŞ maddesine geçildi. TopIantı Başkanı ve Yönetiın Kıırulı_ı Başkan yardııncısı
Ümlt zeİv söz alarak..Darbe
teŞebbüsü ile baŞlaYan süreÇte oluŞan belirsizlere ilaveten uluslararası saldırılarla
derinleşen ekonomik kriz; ayakkabı sektöründe iflas
ve konkordato boYutlarına_ Varmıştır. Ülke genelinde f'inansal disiplin ve öngörürıün kaybedildiği
faaliyet döneminde yaşanan

darboğazlara rağmen başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Durağarı varl,iıar likide
edilerek öz kaynaklar güçlendirilmiştir.20t9 yılında
da; markanın güÇ ve imajını ön Planda tutarak özgün kampaı-ıyalar ile satışlar.
sektörde önce göstergelere ulaştırılacaktır. Verimsiz

etkinlikler sonlandırılacak ve parasal disiplin her kadenıede yerleştirilecektir. Teknolojik
}apı güçlendirilecek ve e

YaYgınlaŞtırılacaktır.

İŞ

akıŞl ve süreçlerde işlevsel yalınlık ve gider optİı-ııizasyonu saglanacakt,r.i,d.di.

_

ticaret

BaŞka da söz alan olmadığından ToPlantı Başkanı taraflndan toplantı sliresiııce
toplantı nisabının korunduğu bildiri]erek toplantıya
saat l l:37 de son verildi. Bu tutanak toplantı ııahallinde tanziı-ı,ı edilerek iııza
edildi.
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