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DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN’LIĞINDAN 

SİCİL NO: 3582 

 

Şirketimizin pay sahipleri 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini 

görüşmek üzere 30.07.2021 tarih Cuma günü saat: 11:00 ‘de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili, 

Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38’deki Divan Çorlu adresinde 

yapılacağından; Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica 

olunur. 

 

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda 

bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula 

elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile 

mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’de işlem yapacak pay sahiplerinin 

öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini 

kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi 

Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin 

elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. 

 

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 

2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda 

Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi 

Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin 

vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket 

Merkezimiz veya www.derimod.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması 

Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz 

etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, 

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesinde kayıtlı olan paylarına 

ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. 

 

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz 

katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları 

hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan https://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi 

alabilirler. 

 

2020 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal Tablolar ve Karın 

Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden 

Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.derimod.com.tr adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” 

sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Beşkardeşler 1 Sokak No: 2-4 Zeytinburnu/İstanbul 

İstanbul Şube adresinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. 

 

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için 

ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. 

 

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.  

 

 

 

https://www.mkk.com.tr/


 

 

YÖNETİM KURULU 

 

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 
2020 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi, 

 

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 

 

3- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, 

 

4- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, 

 

5- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara 

bağlanması, 

 

6- 2020 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının 

görüşülerek karara bağlanması, 

 

7- 2020 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 

8- Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgi verilmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 
  

9- 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, 
 

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap ve 
işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili 

teklifinin görüşülerek karara bağlanması 

 

11- 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 

01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 

 

12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri 

yapabilmeleri için izin verilmesi,  

 

13- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi, 

 

14- Sermaye Piyasası Kurulu, Seri IV, No:41 numaralı tebliğin 4. Ve 5. Maddeleri uyarınca ilişkili 

taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi,   

 

15- 2020 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve 

kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

 

16- Kapanış 

 

 

 

 



 

 

        VEKALETNAME  

 

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET  

ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA   

 

 

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 30.07.2021 tarih 

Cuma günü, saat 11:00’de Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak 

Caddesi, No:38’deki Divan Çorlu’da yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul 

Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşmeler doğrultusunda beni temsile,oy 

vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 

………………………………………………vekil tayin ediyorum.    

 

A)- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI    

 

a)- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

b)-Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.               

Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.) 

c)- Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

d)- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda 

oy kullanmaya yetkilidir.                                                                         

(Talimat yoksa Vekil oyununu serbestçe kullanır.) 

 Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) 

 

B)- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 

a)- Tertip ve Serisi                        :                                                                                                         

b)- Numarası                                 :         

c)- Adet-Nominal değer               :                                                                                                        

d)-Oyda imtiyazlı olup olmadığı :                                                            

e)-Hamiline –Nama yazılı olduğu:               

 

 

                                                            

 

ORTAĞIN ADI,SOYADI veya ÜNVANI :                                      

                                                    ADRESİ  :                                           

                                                    İMZASI  : 

                

 

 

Not: (A) Bölümünde (a),(b),veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b)ve (d) şıkkı için 

açıklama yapılır. 


