
 
 
 
 
 
 

VEKALETNAME 

DÖKTA�  DÖKÜMCÜLÜK T�CARET VE SANAY� A.�.’N�N YÖNET�M KURULU BA�KANLI�I’NA  
DÖKTA�  DÖKÜMCÜLÜK T�CARET VE SANAY� A.�.’nin 29.04.2019 Pazartesi günü, saat 10:30’da �irket 
merkezinde Göl yolu üzeri No:26 Orhangazi  Bursa adresimde yapılacak Ola�an Genel Kurul Toplantısı’nda a�a�ıda 
belirtti�im görü�ler do�rultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili 
olmak üzere a�a�ıda detaylı olarak tanıtılan ............................................................’yi vekil tayin ediyorum. 

 

Vekilin (*); 

 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 

 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MER 

S�S numarası: 

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

  

A)      TEMS�L YETK�S�N�N KAPSAMI 

A�a�ıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) �ıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin 
kapsamı belirlenmelidir. 

  

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

a) Vekil kendi görü�ü do�rultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri do�rultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil a�a�ıda tabloda belirtilen talimatlar do�rultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 

Talimatlar: 

         Pay sahibi tarafından (c) �ıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul 
gündem maddesinin kar�ısında verilen seçeneklerden birini i�aretlemek (kabul veya red) ve redseçene�inin seçilmesi 
durumunda varsa genel kurul tutana�ına yazılması talep edilen muhalet �erhini belirtilmek suretiyle verilir. 

 

 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet �erhi 

1. Açılı� ve Toplantı Ba�kanlı�ı’nın olu�turulması;       

2. �irket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet 
Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 
 

      

3. 2018 Yılı hesap dönemine ili�kin Ba�ımsız Denetim 
Raporu’nun okunması, 

      

4. 2018 Yılı hesap dönemine ili�kin Finansal Tabloların 
okunması, görü�ülmesi ve onaylanması, 
 

   

5. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yıl 
içerisinde Yönetim Kurulu üyeli�inde yapılan de�i�ikli�in 
onaylanması, 

   

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı 
ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

   

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gere�ince 2018 
yılı ve izleyen yıllara ili�kin �irketin "Kâr Da�ıtım Politikası" 
hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 
 
 

   

8. 2018 Yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması  
 

   



 
9. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin 
belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim 
 yapılması, Ba�ımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 

   

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gere�ince 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve �dari Sorumlulu�u bulunan 
yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme 
Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması, 

   

11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin 
belirlenmesi, 
 

   

12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çercevesinde Yönetim Kurulu’nca yapılan 
Ba�ımsız Denetleme Kurulu�u seçiminin görü�ülmesi ve 
onaylanması, 
 
 

   

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gere�ince 
�irketin Ba�ı� ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine 
bilgi verilmesi ve onaylanması, 
 

   

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gere�ince 
�irketin sosyal yardım amacıyla, 2018 yılında vakıf ve 
derneklere yapılan ba�ı� ve yardımlar hakkında Pay 
Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak olan 
ba�ı� ve yardımlara ili�kin üst sınırın belirlenmesi, 

   

15. �irket Ortaklarının; Üçüncü ki�iler lehine verilmi� teminat, 
rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin 
bilgilendirilmesi, 
 

   

16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerinin 
ve Pay Sahibi di�er Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey 
yöneticilerin ve bunların e� ve üçüncü dereceye kadar kan ve 
sıhri yakınlarının; 2018 yılı içerisinde, �irket veya ba�lı 
ortakları ile kendi veya ba�kası adına çıkar çatı�masına 
neden olabilecek nitelikte yaptıkları i�lemler hususunda bilgi 
verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret 
Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin 
verilmesi, 
 

   

17. Dilek ve temenniler. 
 

   

 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. 

 

 Azlı�ın ayrı bir karar tasla�ı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 

  

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek di�er konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ili�kin 
özel talimat: 

a) Vekil kendi görü�ü do�rultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili de�ildir. 

c) Vekil a�a�ıdaki özel talimatlar do�rultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 

ÖZEL TAL�MATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 

 

 

 

 

B) Pay sahibi a�a�ıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istedi�i payları belirtir. 

 

1. A�a�ıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 



a) Tertip ve serisi:* 

b) Numarası/Grubu:** 

c) Adet-Nominal de�eri: 

ç) Oyda imtiyazı olup olmadı�ı: 

d) Hamiline-Nama yazılı oldu�u:* 
e) Pay sahibinin sahip oldu�u toplam paylara/oy haklarına oranı: 
*Kayden �zlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ili�kin bilgiye yer verilecektir. 

  

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine 
ili�kin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

  
PAY SAH�B�N�N ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) 
 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERS�S numarası: 

Adresi: 

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

�MZASI 


