
 

 
 

 

 

 

 

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 
İÇİN 

YÖNETİM KURULUNDAN DAVET 

Sayın Hissedarlarımız, 

 

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 31.03.2022 tarihi saat 15.00’ de 

aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı 

Caddesi No:208 adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. 

 

               Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik 

ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurullara şahsen ve fiziken 

katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kim-

liklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu 

nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul 

Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara mü-

racaat etmeleri ve en geç toplantı gününden bir gün evvel saat 15:00 e kadar kimliklerinin ve 

hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kal-

dırılmasını sağlamaları gerekmektedir. TTK nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen 

ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda ve şahsen veya temsilcileri aracılı-

ğıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katıl-

mak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tara-

fından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. 

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettire-

cekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce mesai 

saati bitimine kadar, Şirket Merkezine ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik 

bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS ne kaydettirmeleri gerekmek-

tedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, 

EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden 

katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile 

isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Genel Kurul 

toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmele-

rini teminen e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi sistemi kullanılarak gerekli işlemleri yapma-

ları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elekt-

ronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak ve-

killerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK nın 1526. maddesi uya-

rınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkili-

since şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmek-

tedir. 

Yönetim Kurulumuzun faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu ve denetçi raporu Genel 

Kurul Toplantısından en az 3 hafta (21 gün) önce Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incele-

mesine açık bulundurulacaktır.  

Sayın Hissedarlarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olu-

nur. 
 

 

 

 



 

 

 

 

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

   31.03.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

 GÜNDEMİ  
 

1. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki 

verilmesi, 

2. 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görü-

şülmesi, 

3. 2021 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi, 

4. 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet,  işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı 

ibra edilmesi, 

6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek ka-

bul, değiştirilerek kabul veya reddi, 

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında 

genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması, 

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim 

Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması, 

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini, 

11. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca iliş-

kili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi 

sunulması, 

12. 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması, 

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Mad-

desi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara 

bilgi sunulması, 

14.  Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Mad-

desi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası’ nın ortakların bilgisine ve 

onayına sunulması, 

15. Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2022 yılında 

yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 

16. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belir-

lenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK’ nun 395 ve 396 

inci maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yö-

netim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar 

kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden ola-

bilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebil-

meleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun ona-

yına sunulması, 

17. Dilekler ve kapanış. 

 


