
YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 

2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA İLİŞKİN 

YÖNETİM KURULU’NDAN DAVET DUYURUSU 

 
Sayın Hissedarlarımız, 
 
Şirketimizin 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20/05/2021 Perşembe günü saat 10:30’da 
aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. 
No: 2 34149 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul adresinde, Palandöken Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. 
 
2020 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kâr 
Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu 
toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, invest.yukselen.com 
adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde 
Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 
 
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma 
hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin 
Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek 
bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize 
bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen Pay 
Sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu 
aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 18 Mayıs Salı günü saat 18:10'a kadar, kimliklerinin ve 
hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması 
gerekmektedir.  
 
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ 
kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin 
invest.yukselen.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0212 661 71 11) bilgi 
edinebilirler. 
 
Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekâletnamelerini, aşağıdaki 
örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği (II-
30.1) Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza 
sirküleri eklenmiş vekâletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel 
Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli 
değildir.  
 
Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, 
oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.  
 
Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca invest.yukselen.com adresli internet sitemizden 
de ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Yükselen Çelik A.Ş. Yatırımcı 
İlişkileri Bölümü’nden gerekli bilgileri alabilir. Genel Kurul toplantımız, tüm hak ve menfaat sahipleri ile 
basın-yayın organlarına açıktır. 

 
Sayın Hissedarlarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. 
 
Saygılarımızla, 

http://www.invest.yukselen.com/
http://www.invest.yukselen.com/
http://www.invest.yukselen.com/


 
YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 20/05/2021 TARİHLİ  

2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 
 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması  
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması 

hususunda yetki verilmesi 
3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması 
4. 2020 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve 

onaylanması  
5. 2017, 2018 yılları karlarının görüşülmesi ve kullanım şeklinin belirlenmesi 
6. 2020 yılı karının görüşülmesi, kullanım şeklinin belirlenmesi ve 2020 yılına ait Şirket Yönetim 

Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması 
7. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası 
8. Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nev’i 

ve Devri” başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. 
Ticaret Bakanlığı’nca onaylanan esas sözleşme tadilinin ortaklar onayına sunulması 

9. Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Ve Süresi” başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin 
olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nca onaylanan esas sözleşme tadilinin 
pay sahiplerinin onayına sunulması  

10. Yönetim Kurulu'nca 2021 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un 
onayına sunulması 

11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına 
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde izin verilmesi, 2020 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler 
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi  

12. 2020 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2021 
mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi  

13. Şirketin 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul’a bilgi 
verilmesi  

14. Dilek, temenniler ve kapanış 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEKÂLETNAME 
 

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ’ NE 
 
Yükselen Çelik Anonim Şirketi’nin 20/05/2021 Perşembe günü, saat 10:30’da, Polat Renaissance 
İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul adresinde, Palandöken 
Toplantı Salonu’nda yapılacak olan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim 
görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya 
yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____________________________’i vekil tayin 
ediyorum. 
 
Vekilin(*);  
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:  
TC 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 red) ve red 
seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini 
belirtilmek suretiyle verilir. 
 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1.    

2.    

3.    

 
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da 
vekâleten 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 Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı(*)  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
Adresi:  
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.  
 
İmzası 
 
 

 


