
ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
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Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 2019 mali yılı 

Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/07/2020 günü saat 13:00’da 1. OSB Genişleme Sahası Oğuz 

Caddesi No:6 06935 Sincan, Ankara (Tel: 0 312 267 07 12, Faks: 0 312 267 05 17) adresindeki 

Şirket Merkezinde yapılacaktır ve toplantıda aşağıdaki gündem görüşülecektir. 

 

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya 

temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen 

ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları ve Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları / yaptırmaları gerekmekte olup, 

aksi takdirde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi 

üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, 

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

hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet 

sitesinden bilgi alabilirler. 

 

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri 

gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul 

Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı 

olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya 

vekaletname formu örneğini Şirket Yatırımcı İlişkileri biriminden veya 

www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri 

ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması 

Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış 

vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi 

üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. 

Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun 

olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul 

edilmeyecektir. 

 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4’üncü fıkrası (ve Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy 

kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, 

ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke 

ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.  

http://www.ulusoyelektrik.com.tr/
http://www.ulusoyelektrik.com.tr/


 

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin olarak pay 

sahiplerinin elektronik ortamda oy kullanma hakları saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ve 

açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 

 

2019 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu 

raporu, kar dağıtım önerisi, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da 

içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2019 yılı finansal tabloları 

toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ortakların incelemesine hazır 

bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere www.ulusoyelektrik.com.tr adresinde yer alan 

internet sitemizden de ulaşılabilmektedir. 

 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için 

borsada işlem gören nama yazılı pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektup 

gönderilmeyecektir. 

 

 

Saygılarımızla 

Yönetim Kurulu Başkanlığı 

 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Fernando Zaramella Ceccarelli 
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Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Richard Ian Ledgard 

 

 

_______________________ 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Görkem Kumbaracı 

 

 

__________________________ 

 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  

Adnan Yağmur 

 

 

___________________________ 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  

Nedim Seçkin Ülgen 

 

 

_________________________ 
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ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN  

08/07/2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 

1. Açılış ve Yoklama, 

2. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için 

Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi, 

3. 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve 

onaylanması, 

4. 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okunması, 

5. 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 

hakkında karar alınması, 

7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikası’nın okunması ve müzakeresi ve 

onaylanması, 

8. Şirket’in Kar Dağıtım Politikası kapsamında hazırlanan ve 2019 yılında kar dağıtılmamasına 

ilişkin Yönetim Kurulu’nun teklifinin okunması ve teklifin kabul edilmesi, değiştirilmesi veya 

reddedilmesi, 

9. Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla 

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin ve “Karın Tespiti ve Dağıtımı” 

başlıklı 21. maddesinin tadil edilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,  

10. Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin sona erdirilmesi ve yeni 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi, 

11. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler 

hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 

13. Yönetim Kurulu tarafından 2020 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek 

önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması, 

14. 2019 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle 

karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir 

veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 

15. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2020 

faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması, 

16. 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 

17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey 

yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı 

ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel 

Kurul’a bilgi verilmesi, 

18. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına 

yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri 

hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 

19. Dilekler ve kapanış. 

 

 



DEĞİŞİKLİK TASARISI 

ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ GEREKÇE 

SERMAYE  

MADDE 6: 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu 

ve ilgili mevzuat hükümlerine 

göre kayıtlı sermaye sistemini 

kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun 10.09.2014 tarihli ve 

879 sayılı izni ile kayıtlı sermaye 

sistemine geçmiştir. 

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 

100.000.000 (yüz milyon) TL 

olup, her biri 1 (Bir) TL itibari 

değerde 100.000.000 (yüz 

milyon) adet paya bölünmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 

verilen kayıtlı sermaye tavanı 

izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. İzin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış 

olsa dahi, 2018 yılından sonra 

Yönetim Kurulu'nun, sermaye 

artırım kararı alabilmesi için; 

daha önce izin verilen tavan ya da 

yeni bir tavan tutarı için Sermaye 

Piyasası Kurulu'ndan izin almak 

suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı 

geçmemek üzere yeni bir süre için 

yetki alınması zorunludur. Söz 

konusu yetkinin alınmaması 

durumunda Şirket Yönetim 

Kurulu kararıyla sermaye artırımı 

yapılamaz. 

Şirket’in kayıtlı sermayesi 

80.000.000 (seksen milyon) TL 

olup, söz konusu kayıtlı 

sermayesi muvazaadan ari şekilde 

tamamen ve nakden ödenmiştir. 

SERMAYE  

MADDE 6: 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve 

ilgili mevzuat hükümlerine göre 

kayıtlı sermaye sistemini kabul 

etmiş ve Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun 10.09.2014 tarihli ve 

879 sayılı izni ile kayıtlı sermaye 

sistemine geçmiştir. 

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 

100.000.000 (yüz milyon) TL olup, 

her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 

100.000.000 (yüz milyon) adet 

paya bölünmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 

verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 

2020-2024 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. İzin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış 

olsa dahi, 2024 yılından sonra 

Yönetim Kurulu'nun, sermaye 

artırım kararı alabilmesi için; daha 

önce izin verilen tavan ya da yeni 

bir tavan tutarı için Sermaye 

Piyasası Kurulu'ndan izin almak 

suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı 

geçmemek üzere yeni bir süre için 

yetki alınması zorunludur. Söz 

konusu yetkinin alınmaması 

durumunda Şirket Yönetim Kurulu 

kararıyla sermaye artırımı 

yapılamaz. 

 

Şirket’in kayıtlı sermayesi 

80.000.000 (seksen milyon) TL 

olup, söz konusu kayıtlı sermayesi 

muvazaadan ari şekilde tamamen 

Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından kayıtlı sermaye 

sistemi için verilen süre 

sona ermiştir. Şirket kayıtlı 

sermaye sistemine devam 

etme aruzunda olduğundan 

kayıtlı sermaye sistemini 

devam etmesine karar 

vermiştir. Bu nedenle, 

Şirket esas sözleşmesinin 6. 

maddesinde kayıtlı sermaye 

sistemindeki süreye ilişkin 

değişiklik yapılmıştır. 



Kayıtlı sermaye, her biri 1 (bir) 

TL nominal değerde 8.000.000 

(sekiz milyon) adet A Grubu 

nama yazılı, 72.000.000 (yetmiş 

iki milyon) adet B Grubu nama 

yazılı olmak üzere toplam 

80.000.000 (seksen milyon) adet 

paydan oluşmaktadır. Sermayeyi 

temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden 

izlenir. 

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde 

artırılabilir veya azaltılabilir. 

Yönetim Kurulu, 2014-2018 

yılları arasında, Sermaye Piyasası 

Kanunu hükümlerine uygun 

olarak gerekli gördüğü 

zamanlarda kayıtlı sermaye 

tavanına kadar yeni pay ihraç 

ederek çıkarılmış sermayeyi 

arttırmaya ve pay sahiplerinin 

yeni pay alma hakkının 

sınırlandırılması ile primli pay 

ihracı konularında karar almaya 

yetkilidir. 

Yönetim Kurulu'nun itibari 

değerinin üzerinde pay çıkarmaya 

ve pay sahiplerinin yeni pay alma 

haklarını kısmen veya tamamen 

sınırlandırmaya ilişkin kararları 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

belirlediği esaslar çerçevesinde 

ilan edilir. 

Çıkarılan paylar tamamen 

satılarak bedelleri ödenmedikçe 

yeni pay çıkarılamaz. 

 

ve nakden ödenmiştir. Kayıtlı 

sermaye, her biri 1 (bir) TL 

nominal değerde 8.000.000 (sekiz 

milyon) adet A Grubu nama yazılı, 

72.000.000 (yetmiş iki milyon) 

adet B Grubu nama yazılı olmak 

üzere toplam 80.000.000 (seksen 

milyon) adet paydan oluşmaktadır. 

Sermayeyi temsil eden paylar 

kaydileştirme esasları çerçevesinde 

kayden izlenir. 

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde artırılabilir 

veya azaltılabilir. 

Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları 

arasında, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine uygun olarak gerekli 

gördüğü zamanlarda kayıtlı 

sermaye tavanına kadar yeni pay 

ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 

arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni 

pay alma hakkının sınırlandırılması 

ile primli pay ihracı konularında 

karar almaya yetkilidir. 

Yönetim Kurulu'nun itibari 

değerinin üzerinde pay çıkarmaya 

ve pay sahiplerinin yeni pay alma 

haklarını kısmen veya tamamen 

sınırlandırmaya ilişkin kararları 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

belirlediği esaslar çerçevesinde ilan 

edilir. 

Çıkarılan paylar tamamen satılarak 

bedelleri ödenmedikçe yeni pay 

çıkarılamaz. 

 



KARIN TESPİTİ VE 

DAĞITIMI 

MADDE 21: 

Şirket’in hesap dönemi sonunda 

tespit edilen gelirlerden, Şirket’in 

genel giderleri ile muhtelif 

amortisman gibi Şirket’çe 

ödenmesi veya ayrılması zorunlu 

olan miktarlar ile şirket tüzel 

kişiliği tarafından ödenmesi 

zorunlu vergiler düşüldükten 

sonra geriye kalan ve yıllık 

bilançoda görülen dönem karı, 

varsa geçmiş yıl zararlarının 

düşülmesinden sonra, sırasıyla 

aşağıda gösterilen şekilde 

dağıtılır: 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519- 

523’üncü maddeleri hükümlerine 

göre yıllık karın %5’i, çıkarılmış 

sermayenin %20’sine ulaşıncaya 

kadar genel kanuni yedek akçe 

olarak ayrılır. 

Birinci Kâr Payı: 

b) Kalan tutardan, vergi, fon ve 

mali ödeneler ve varsa geçmiş yıl 

zararlarının düşülmesinden sonra 

oluşacak dağıtılabilir karın 

%25’inden az olmamak üzere 

birinci kâr payı ayrılır. 

İkinci Kâr Payı: 

c)Net dönem karından, (a) ve (b) 

bentlerinde belirtilen meblağlar 

düştükten sonra kalan kısmı 

Genel Kurul, kısmen veya 

tamamen ikinci kâr payı olarak 

KARIN TESPİTİ VE 

DAĞITIMI 

 

MADDE 21: 

Kâr payı dağıtılıp 

dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise 

pay sahipleri ve kara katılan 

diğer kişiler için belirlenen kâr 

payı dağıtım oranı, dağıtım şekli 

ve tarihi ilgili mevzuat 

hükümleri ve Kâr Dağıtım 

Politikası çerçevesinde Yönetim 

Kurulu’nun teklifi üzerine Genel 

Kurul tarafından kararlaştırılır. 

Genel Kurul tarafından kâr 

dağıtımına karar verilmesi 

halinde; Şirket’in hesap dönemi 

sonunda tespit edilen gelirlerden, 

Şirket’in genel giderleri ile 

muhtelif amortisman gibi Şirket 

tarafından ödenmesi veya ayrılması 

zorunlu olan miktarlar ile şirket 

tüzel kişiliği tarafından ödenmesi 

zorunlu vergiler düşüldükten sonra 

geriye kalan ve yıllık bilançoda 

görülen dönem kârı, varsa geçmiş 

yıl zararlarının düşülmesinden 

sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen 

şekilde dağıtılır: 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519- 

523’üncü maddeleri hükümlerine 

göre yıllık kârın %5’i, çıkarılmış 

ödenmiş sermayenin %20’sine 

ulaşıncaya kadar genel kanuni 

yedek akçe olarak ayrılır. 

Birinci Kâr Payı: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde 

Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası 

Mevzuatına uyum 

çerçevesinde değişiklikler 

yapılmıştır.  



dağıtmaya veya Türk Ticaret 

Kanunu’nun 521’inci maddesi 

uyarınca kendi isteği ile ihtiyari 

yedek akçe olarak ayırmaya 

yetkilidir. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

d) Pay sahipleriyle kara iştirak 

eden diğer kimselere dağıtılması 

kararlaştırılmış olan kısımdan, 

çıkarılmış sermayenin %5’i 

oranında kâr payı düşüldükten 

sonra bulunan tutarın onda biri 

Türk Ticaret Kanunu’nun 

519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası 

uyarınca genel kanuni yedek 

akçeye eklenir. 

e) Türk Ticaret Kanunu’na göre 

ayrılması gereken yedek akçeler 

ile esas sözleşmede veya kar 

dağıtım politikasında pay 

sahipleri için belirlenen kâr payı 

ayrılmadıkça; başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına ve intifa senedi 

sahiplerine, yönetim kurulu 

üyelerine, ortaklık çalışanlarına 

ve pay sahibi dışındaki kişilere 

kardan pay dağıtılmasına karar 

verilemeyeceği gibi, pay sahipleri 

için belirlenen kâr payı nakden 

ödenmedikçe bu kişilere kardan 

pay dağıtılamaz. 

f) Kâr payı, dağıtım tarihi 

itibariyle mevcut payların 

tümüne, bunların ihraç ve iktisap 

tarihleri dikkate alınmaksızın eşit 

olarak nakit ve/veya bedelsiz pay 

olarak dağıtılır. 

Ortaklara dağıtılmasına karar 

verilen karın hangi tarihte ve ne 

yapılan bağış tutarının ilavesi ile 

bulunacak meblağ üzerinden 

Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatına 

uygun olarak birinci kâr payı 

ayrılır.  

İkinci Kâr Payı: 

c)Net dönem kârından, (a) ve (b) 

bentlerinde belirtilen meblağlar 

düştükten sonra kalan kısmı Genel 

Kurul, kısmen veya tamamen ikinci 

kâr payı olarak dağıtmaya veya 

Türk Ticaret Kanunu’nun 521’inci 

maddesi uyarınca kendi isteği ile 

ihtiyari yedek akçe olarak 

ayırmaya yetkilidir. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak 

eden diğer kimselere dağıtılması 

kararlaştırılmış olan kısımdan, 

ödenmiş sermayenin %5’i 

oranında kâr payı düşüldükten 

sonra bulunan tutarın onda biri 

Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu 

maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca 

genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

Kâr payının ve/veya bilançodaki 

dağıtılmamış kârların sermaye 

artırımı suretiyle pay senedi 

olarak dağıtılması durumunda 

genel kanuni yedek akçe 

ayrılmaz. 

e) Türk Ticaret Kanunu’na göre 

ayrılması gereken yedek akçeler ile 

esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; 

başka yedek akçe ayrılmasına, 

ertesi yıla kâr aktarılmasına ve 

intifa senedi sahiplerine, yönetim 

kurulu üyelerine, ortaklık 



şekilde ödeneceği Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuat, Türk Ticaret Kanunu ve 

ilgili diğer mevzuat hükümleri 

gözetilerek Yönetim Kurulu’nun 

önerisi üzerine Genel Kurul 

tarafından kararlaştırılır. 

İşbu Ana Sözleşme hükümlerine 

göre Genel Kurul tarafından 

verilen kar dağıtım kararı geri 

alınamaz. 

Kâr Payı Avansı: 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul 

tarafından yetkilendirilmiş olmak 

ve Sermaye Piyasası Kanunu ve 

ilgili mevzuata uymak şartı ile 

ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere 

kâr payı avansı dağıtabilir. Genel 

Kurul tarafından Yönetim 

Kurulu’na verilen kâr payı avansı 

dağıtılması yetkisi, bu yetkinin 

verildiği yıl ile sınırlanır. Bir 

önceki dönemin kâr payı avansları 

tamamen mahsup edilmediği 

sürece, ek bir kâr payı avansı 

verilmesine ve kâr payı 

dağıtılmasına karar verilemez. 

çalışanlarına ve pay sahibi 

dışındaki kişilere kârdan pay 

dağıtılmasına karar verilemeyeceği 

gibi, pay sahipleri için belirlenen 

kâr payı nakden ödenmedikçe bu 

kişilere kârdan pay dağıtılamaz. 

f) Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle 

mevcut payların tümüne, bunların 

ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 

alınmaksızın eşit olarak nakit 

ve/veya bedelsiz pay olarak 

dağıtılır. 

İşbu Ana Sözleşme hükümlerine 

göre Genel Kurul tarafından 

verilen kar dağıtım kararı geri 

alınamaz. 

Kâr Payı Avansı: 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul 

tarafından yetkilendirilmiş olmak 

ve Sermaye Piyasası Kanunu ve 

ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili 

yıl ile sınırlı kalmak üzere kâr payı 

avansı dağıtabilir. Genel Kurul 

tarafından Yönetim Kurulu’na 

verilen kâr payı avansı dağıtılması 

yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile 

sınırlanır. Bir önceki dönemin kâr 

payı avansları tamamen mahsup 

edilmediği sürece, ek bir kâr payı 

avansı verilmesine ve kâr payı 

dağıtılmasına karar verilemez.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VEKALETNAME 

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 08/07/2020 günü saat 13:00’da, 1. 

OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 Sincan, Ankara adresinde şirket merkezinde 

yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni 

temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 

aşağıda detaylı olarak tanıtılan ----------------------------------------------‘yi vekil tayin ediyorum. 

 

Vekilin (*); 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

 

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek 

temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 

 

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 

Talimatlar: 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde 

talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini 

işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul 

tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. 

 

Gündem Maddeleri* Kabul Ret Muhalefet Şerhi 

1. Açılış ve Yoklama,    

2. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın 

seçimi ve Genel Kurul tutanağının 

imzalanması için Başkanlık Divanı’na 

yetki verilmesi, 

   



3. 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu 

Faaliyet Rapor özetinin okunması ve 

müzakeresi ve onaylanması, 

   

4. 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim 

Şirketi raporunun okunması, 

   

5. 2019 yılı finansal tabloların okunması, 

müzakeresi ve onaylanması, 

   

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 faaliyet 

hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra 

edilmeleri hakkında karar alınması, 

   

7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar 

Dağıtım Politikası’nın okunması ve 

müzakeresi ve onaylanması, 

   

8. Şirket’in Kar Dağıtım Politikası 

kapsamında hazırlanan ve 2019 yılında kar 

dağıtılmamasına ilişkin Yönetim 

Kurulu’nun teklifinin kabul edilmesi 

okunması ve değişiklikler yapıldıktan 

sonra teklifin kabul edilmesi, 

değiştirilmesi veya reddedilmesi, 

   

9. Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret 

Bakanlığından gerekli onayların alınmış 

olması kaydıyla Şirket Esas 

Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. 

maddesinin ve “Karın Tespiti ve Dağıtımı” 

başlıklı 21. maddesinin tadil edilmesi 

hususlarının görüşülerek karara 

bağlanması,  

   

10. Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesinin görevinin sona 

erdirilmesi ve yeni Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesinin seçilmesi, 

   

11. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile 

huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi 

hakların belirlenmesi, 

   

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret 

politikası ve politika kapsamında yapılan 

ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi ve onaylanması, 

   



13. Yönetim Kurulu tarafından 2020 faaliyet 

yılı için Sermaye Piyasası Kurulu 

listesinden seçilerek önerilen Bağımsız 

Denetim Şirketinin oylanarak onanması, 

   

14. 2019 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş 

olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve 

bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel 

yükümlülükler ve bu yükümlülükler 

sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya 

menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi 

verilmesi, 

   

15. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar 

konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi 

ve 2020 faaliyet yılında yapılacak 

bağışların üst sınırı hakkında karar 

alınması, 

   

16. 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan 

ticari işlemler konusunda Genel Kurul’a 

bilgi verilmesi, 

   

17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran 

pay sahiplerinin, yönetim kurulu 

üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve 

bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan 

ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı 

ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 

olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve 

rekabet edebilmesi hakkında konusunda 

Genel Kurul’a bilgi verilmesi,  

   

18. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin 

faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya 

başkaları adına yapmaları, bu tür işleri 

yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer 

işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk 

Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. 

maddeleri uyarınca izin verilmesi, 

   

19. Dilekler ve kapanış.    

 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar 

taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 

 



2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının 

kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada 

belirtilir. 

 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları 

belirtir. 

 

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve serisi:* 

b) Numarası/Grubu:** 

c) Adet-Nominal değeri: 

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: * 

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 

 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula 

katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından 

temsilini onaylıyorum. 

 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*) 

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

 

Adresi: 

 

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması 

zorunludur. 

 

İMZASI 

 

 


