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VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI 

 
Şirketimizin 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14.00’da İstanbul, 
Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları 
görüşmek üzere toplanacaktır. 
 
SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2022 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile 
Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisi, Yönetim 
Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu ve 
gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme 
dokümanı genel kurul toplantı tarihinden üç hafta (21 gün) önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, 
http://www.vakko.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul 
portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerimizin 
incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 
 
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı 
bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri 
aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu 
tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen 
veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.  
 
 
Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri  gibi, 
Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname 
formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket’imizin http://www.vakko.com.tr internet adresinden temin 
edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza 
sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil 
ettirebilirler. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile 
mümkündür. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet 
belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine 
uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
 
 

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;  

• Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,  

• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki 
belgelerini, 

• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, 

• Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır 
bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun kamuya 
ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine 
ilişkin “pay sahipleri listesi” toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden alınır. “Pay 
sahipleri listesi” hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na 
katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü 
anılan liste üzerinden yapılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kap.org.tr/


 
 
 
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 http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler. 
 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 
ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 
Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim 
Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine 
uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 
 

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur. 

 
 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
CEM HAKKO 

 
 
 
 
 
 
 

Şirket Merkezi Adresi:  
Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 
Üsküdar / İSTANBUL 
Tel: 0216 554 07 00 
Fax: 0216 474 40 15 
Web: www.vakko.com.tr 

 
Üretim ve Lojistik Depoları(Vakko Üretim Merkezi):  
Sanayi Mah. 1673 Sok. No:25 
Esenyurt / İSTANBUL 
Tel: 0212 622 55 00 
Fax: 0212 672 33 88 
  

http://www.mkk.com.tr/


 

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 

1. Açılış ve toplantı başkanlığı’nın oluşturulması,  

2. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi, 

3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması, 

4. 2022 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara 
bağlanması,  

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası, 

6. Yönetim Kurulu’nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin okunması, 
görüşülmesi ve onaya sunulması, 

7. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 

8. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,  

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, 

10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi, 

12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler 
uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel 
Kurul’un onayına sunulması, 

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek 
kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş 
türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle 
uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması, 

14. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay 
sahiplerine bilgi verilmesi,  

15. 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir 
ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 

16. Şirket esas sözleşmesi’nin 33’üncü maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması. 
 

17. Yönetim Kurulu tarafından sunulan Kâr dağıtım politikasındaki değişikliğin onaylanması, 
 

 

18. 2023 yılı için kâr payı avansı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ve  
oluşabilecek durumlar hakkında karar oluşturulması,  

19. Dilekler ve Kapanış. 
 

V E K A L E T N A M E 
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 

 
Vakko Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.’nin 13 Nisan 2023 Perşembe günü Saat:14.00’da İstanbul, 
Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde yapılacak 2022 yılı 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 
.............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyorum.  
 

Vekilin(*) ;  
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:  
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis 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 görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
c) Vekil aşağıdaki 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 red) ve red 
seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini 
belirtmek suretiyle verilir.  
 

  Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1. Açılış ve toplantı başkanlığı’nın oluşturulması       

2. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,       

3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,       

4. 
2022 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, 
görüşülmesi ve karara bağlanması,       

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,       

6. 
Yönetim Kurulu’nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin 
okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,       

7. 
SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi 
verilmesi,        

8. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,       

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,       

10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,       

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin 
belirlenmesi,       

12. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer 
düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu 
ve görev süresinin Genel Kurul’un onayına sunulması,       

13. 

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu 
üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme 
konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine 
ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak 
olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,       

14. 
SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili 
pay sahiplerine bilgi verilmesi,        

15. 
2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş 
olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,       

16. 
Şirket esas sözleşmesi’nin 33’üncü maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara 
bağlanması.       

17. Yönetim Kurulu tarafından sunulan Kâr dağıtım politikasındaki değişikliğin onaylanması,    

18. 
2023 yılı için kâr payı avansı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ve 
oluşabilecek durumlar hakkında karar oluşturulması,     

19. Dilekler ve Kapanış.    

 
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) 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 İmtiyazı olup olmadığı :  
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu :*  
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :  

 
*  Kayden İzlenen 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 Mersis Numarası :  
Adresi: ..............................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.  

 
İMZASI 

  



 

ESKİ METİN YENİ METİN 

Madde 33 – KARIN TESBiT VE DAĞITIMI 
 

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen 

gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif 

amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması 

zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından 

ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye 

kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa 

geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, 

sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır: 
 

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının 

ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarlarda 

birinci temettü ayrılır. 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel 

Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli 

amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi 

ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına 

sahiptir. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek kar payı 

ödenmiş sermayenin %5’ine kadar olacaktır.  

d) Safi ( net ) kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde 

belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, 

Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü 

payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe 

olarak ayırmaya yetkilidir. 

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere 

dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş 

sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten 

sonra bulunan tutarın % 10 ’ u, Türk Ticaret 

Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince kanuni yedek 

akçe olarak ayrılır. 
 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 

ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse 

senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü 

dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile çeşitli 

amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi 

ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar 

verilemez. 
 

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası 

uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla 

mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 

tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. 
 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve 

zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine 

genel kurulca kararlaştırılır. 

 

Madde 33 – KARIN TESBiT VE DAĞITIMI 
 

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen 

gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif 

amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması 

zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından 

ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye 

kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa 

geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, 

sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır: 
 

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının 

ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarlarda 

birinci temettü ayrılır. 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel 

Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli 

amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi 

ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına 

sahiptir. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek kar payı 

ödenmiş sermayenin %5’ine kadar olacaktır.  

d) Safi ( net ) kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde 

belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, 

Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü 

payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe 

olarak ayırmaya yetkilidir. 

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere 

dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş 

sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten 

sonra bulunan tutarın % 10 ’ u, Türk Ticaret 

Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince kanuni yedek 

akçe olarak ayrılır. 
 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 

ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse 

senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü 

dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile çeşitli 

amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi 

ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar 

verilemez. 
 

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası 

uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla 

mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 

tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. 
 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve 

zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine 

genel kurulca kararlaştırılır. 

  

Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun hükümlerine uygun olarak  

kar payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı 

dağıtabilmesi için ilgili mali hesap dönemiyle 

sınırlı olmak koşulu ile genel kurulun, yönetim 

kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi vermesi 

zorunludur. 

 

 


