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TOPLANTI TUTANAGI

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi igletmesiA.$'nin 2017 ytnaait Olagan Genel KurulToplantrsr 06 Nisan 201g
Cuma gtinr.i saat 11.00 da Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bul. No:163 Kocasinan / KAYSERI Novotel Kocasinan Toplantr
salonunda T.c. Kayseri valiligi ll Ticaret Mudurlu$u'nun04.o4.2018 tarih ve 3331922g sayrh yazrtarryta gorevtendiriten
Bakanhk Temsilcisi cazi DINQASLAN gozetiminde yaprlmrgtrr.

Toplantrya ait davet kanun ve ana sozlegmede dngdrtildugu gibi toplantr gun, saat, yer ve gundemini iqerecek
gekilde, TUrkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16 Mart 2018 tarih ve 9538 sayrh nrlshasrnda ilan edilmek suretiyle sUresi
iginde yaprlmrgtrr.

Toplantrda haztr bulunanlar listesinin tetkikinden, $irketin toplam 16.437.222.-TL. Sermayesine tekabUl eden
16'437'222' TUNominal paydan; 384,62 sermayeye kargrlrk 384,62TL/Nominat payrn tamamr Asaleten, g.303.124,40
TL'lik sermayeye kargthk 8 303.'124,40 TL/Nominalpayrn tamamrtemsilen olmak rizere toplam g.303.S0g,01 TL/Nominal
Pay'rn toplantrda temsil edildi$inin ve bu suretle Tiirk Ticaret Kanunu ve Ana sozlegmede ong6rulen asgari toplantr
nisabtnrn mevcut oldu$unun ve Bakanltk temsilcisi tarafrndan toplantrnrn yaprlabilece$inin bildirilmesi Uzerine toplantr Av.
Han Mukremin Turkmen, tarafrndan agrlarak g0ndemin gorugulmesine gegilmigtir.

1' Toplantr Bagkanlr$rna Av. Han Mtikremin Turkmen, oy toplayrcrh$rna Serdar BA$, tutanak yazmanl$rna Kazrm
TURAL' rn segilmelerine oy birligi ile karar verildi.

Toplantt tutanak ve evraktntn Genel Kurul adrna Toplantr Bagkanh$rnca imzalanmast onerildi, oya sunuldu, oybirli$i
ile kabul edildi.

Daha once MKK ve KAP sisteminde ortaklartn tetkikine sunulan Ana sdzlegmenin 6. Maddesinin tadiline dair taslak
metninin okunmug sayrlmasl oylandr oybirli$iyle kabul edildi. Tadil metni mUzakere edildi, s6z alan olmadr genel
kurulca oy birligiyte kabut editdi.

2.

3.

SERMAYE VE H|SSE SENETLERi :

Madde No: 6

antmt$ sermayeyi temsil eden paylar kaydilegtirme esaslarr

Sirket' 3794 sayrlr kanunla degigik 2499 sayrlr kanun hukumlerine gore kayrtlr sermaye sistemini kabul etmig ve sermaye piyasasr
Kurulu'nun 25 05'1995 Tarih ve 688 sayrlr izni ile bu sisteme geEmistir. girket kayrtlr sermaye tavanr50.000.000 (Ellimilyon) TL'dir.

$irketqrkarrlmr5sermayesi ise, tamamt odenmig 16.437.222(onaltrmilyondortyiizotuzyedibinikiyuzyirmiiki)TL.olup, herbiri 1,00(Bir) Kr nominal deferli 1'643.722.200 (Birmilyaraltryuzkrrkugmilyonyediyuzyirmiikibinikiyuz) adet hamiline yazrlr paya ayrlmrgtrr.

Sermaye Piyasasr Kurulunca verilen kayrtlr sermaye tavant izni,201,3-2017 yrllafl (5 yrl) iEin gegerlidir. 2077 ytrsonunda izin verilenkayrtlr sermaye tavanlna ulagrlamamrg olsa dahi, 2017 yrlrndan sonra yonetim kurulunun sermaye artrnm karal alabilmesi igin;daha 6nce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr iEin Sermaye Piyasasr Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yenibir sure igin yetki almast zorunludur. soz konusu yetkinln alrnmamasr durumunda 5irket kayrtlrsermaye sisteminden grkmrg sayrlrr.

Yonetim Kurulu, 2013-201'7 yrllarr arasrnda Sermaye Piyasasr Kanunu hukumlerine uygun olarakgerektifinde kayrtlr sermayetavanlna kadar hamiline yazrlr pay ihraE ederek grkarrlmrg sermayeyi artrrmaya ve pay sahiplerinin yenl pay alma hakkrnrnsrnrrlandrrrlmasr ire primri pay ihracr konurarrnda karar armaya yetkiridir.

QrkarrlmlS sermaye miktarrntn girket unvanrnrn kullanrldrgr belgelerde kullanrlmasr zorunludur.



SERMAYE VE HISSE SENETLERi :

Madde No: 6

$irket,3794 sayrlt kanunla de[igik 2499 sayrlr kanun hukirmlerine gore kayrtlrsermaye sistemini kabuletmig ve Sermaye piyasasr
Kurulu'nun 25.05.1995 Tarih ve 688 sayrlr izni ile bu sisteme geqmigtir. girket kayrtlr sermaye tavanr 50.000.000 (Ellimilyon)TL
'dir.

$irket grkarrlmt5 sermayesi ise, tamamr odenmi5 76.437.222 (onaltrmilyondortyuzotuzyedibinikiyozyirmiiki)TL. olup, her biri L,00(Bir) Kr nominal de[erli 1.643.722.200 (BirmilyaraltryuzkrrkUgmilyonyediy[rzyirmiikibinikiyuz) adet hamiline yazrlr paya ayrrlmrgtrr.

Sermaye Piyasasr Kurulunca verilen kayrtlr sermaye tavanr i2ni,201,8-2022 yrllarr (5 yrl) iEin gegerlidir. 2022yttsonunda izin verilen
kayttlr sermaye tavanlna ulagrlamamrg olsa dahi 2022 yrlrndan sonra ydnetim kurulunun sermaye artrrrm kararr alabilmesi igin;
daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr igin Sermaye Piyasasr Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yrlr
geEmemek uzere yeni bir sure iEin yetki almast zorunludur. Soz konusu yetkinin alrnmamasr durumunda girket yonetim Kurulu
kararryla sermaye arttlmt yapamaz.

Yonetim Kurulu,2018-2022 yrllarr arasrnda Sermaye Piyasasr Kanunu hukumlerine uygun olarakgerektilinde kayrtlr sermaye
tavantna kadar hamiline yazrlr yeni pay ihraq ederek grkanlmr5 sermayeyi artrrmaya, imtiyazlr pay sahiplerinin haklarrnrn
ktsltlanmast ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrrlandrrrlmasr ile primli pay ihracr konularrnda karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma krsttlama yetkisi pay sahipleri arasrnda egitsizlige yol aqacak gekilde kullanrlamaz.

$irket'in sermayesi, gerektiginde Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr hukumleri gergevesinde artrrrlabilir veya
azalttla bilir.

Qrkarrlm15 sermaye miktarrnrn 5irket Unvanrnrn kullanrldrgr belgelerde kullanrlmasr zorunludur.

temsil eden paylar kaydile5tirme esaslan izlen ir.

1. Daha once ortaklarrn tetkikine sunulan 2017 yrlt

okunmug sayrlmasr oylandr oybirligryle kabul edildi.

oy birligiyle kabul edildi.

hesap d6nemine iligkin Y6netim Kurulu faaliyet raporunun

Faaliyet raporu muzakere edildi, s6z alan olmadr genel kurulca

2.

3.

2017 Ytt hesap donemine iligkin Ba$tmsrz Dr9 Denetim rapor ozeti Eren Bagrmstz Denetim ve yMM A.g. temsilcisi
irem Malyemez tarafrndan okundu, muzakere edirdi, s6z aran ormadr.

Daha 6nce MKK ve KAP sisteminde ortaklartn incelemesine sunulan, 2017 Ytr hesap donemine iligkin Finansal
Tablolartn okunmug saytlmast oylandr oy birli$iyle kabul edildi, muzakereye agrldr soz alan olmadr, bilango ve
gelir/gider tablosu ayn ayn oylanarak, oy birligiyle onanmasrna karar verildi.

2017 Ytt faaliyet ve iglemlerinden dolayr bu donemde gorev yapan yonetim Kurulu Bagkanr sayrn yagar
KUqUKQALIK, Yonetim Kurulu tiyesi Feramin QELIKTA$, ydnetim Kurutu Uyesi sayrn Tahir Gokhan yUCE,
Ba$tmsrz Yonetim Kurulu Uyesi sayrn Erdal KESRELIoGLU ve Bagrmsrz yonetim Kurulu Uyesi sayrn Mesut BALTA,
ntn her birinin ibralarr ayrl ayrl oya sunuldu, Uyeler kendi ibra oylarrna igtirak etmemek suretiyle diler hazrr
bulunanlann oybirligiyle ibra edildi.

$irketin 2018 hesap d6nemlerine iligkin kamuya agrklanacak girket konsolide malitablolarrnrn, Trirk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasasr Kurulu mevzuat ve duzenlemeleri dahilinde, bagrmsrz denetiminin yaprlmasrnr teminen denetim
firmast olarak Guney Ba$tmstz Denetim ve Serbest Mali Mugavirlik A.g.'nin segilmesi ve bu firma ile sozlegme
imzalanmastna iligkin Denetimden Sorumlu Komite'nin gonlgune istinaden girket yonetim Kurulu,nu n 14.03.2o1g
tarih ve 4 nolu kararlnrn onaylanmasr oya sunuldu, mevcudun oybirli$iyle onaylanmasrna karar verildi.

6' 2017 Yrh faaliyetlerinin zararla sonuglanmasr nedeniyle yonetim Kurulu,nun kar dagrtrmr yaprlmamasrna yonelik

4.

5.

teklifi gorUgulerek oya sunuldu,

ilr'oa"ail*rMN



7. Gorev sUresi sona eren Yonetim Kurulu Uyelerinin yerine 'l yrl sUre ile (Ola$an Genel Kurullar arasrndaki d6nem)
gdrev yapmak Uzere Toplantr Bagkanh$rna Tahir Gdkhan YUCE' nin vermig oldugu teklif okundu; ydnetim Kurulu

Uyeliklerine Ydnetim Kurulu Uyelik gorevini kabul eden Tahir Gdkhan YUCE, Yagar KUQUKQALTK ve Feramin

QELIKTAS ve $irket Kurumsal Ydnetim Komitesi 6neri raporu ve Ydnetim Kurulu'nun 01.03.201g tarih ve 1 nolu
Ba$tmstz Uye Adayr Teklif Kararr ve adaylarrn bagrmsrzhk beyanlan gergevesinde Sermaye piyasasr Kurulu
Kurumsal Ydnetim llkeleri uyarrnca ba$rmsrzhk kriterlerini tam olarak tagryan Erdal KESRELIOGLU ve Mesut
BALTA'nrn Bagtmsrz Yonetim Kurulu Uyeleri olarak gorev yapmak tizere segilmelerine mevcudun oybirligi ile karar
verildi.

Yonetim Kurulu Uyelerinin ucretleri igin Tahir Gokhan YUCE' in Toplantr Bagkanhgr'na vermig oldugu teklif okundu;
bu teklife gdre ycinetim kurulu 0yelerine 1.000 TL brUt huzur hakkr odenmesine mevcudun oybirligi ile karar verildi.

Sermaye Piyasast Kurulu Kurumsal Y6netim llkeleri (1.3.6) gergevesinde yrl igerisinde yaprlan iglemler olmadrgrna
dair ortaklara bilgi verildi.

10' Sermaye Piyasast Kurulu duzenlemeleri gerqevesinde; girket tarafrndan 3.kigiler lehine verilmig olan teminat, rehin
ve ipotekler ve elde etmiq olduklart gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi.

1'1. Yrl igerisinde yaprlan iligkili taraf iglemleri hakkrnda ortaklara bilgi verildi.

2017 Yrlrnda yaprlan ba$rg ve yardrm olmadr$r konusunda ortaklara bilgi verildi.201g yrlrnda yaprlacak bagrg ve
yardtmlarrn Ust stntrtntn 10.000 TL olarak belidenmesine oy birli$iyle karar verildi.

Yonetim Kurulu Uyeleri'nin $irket konusuna giren veya girmeyen igleri bizzat veya bagkalan adrna yapmalarr ve bu
nev'i igleri yapan girketlere ortak olabilmeleri ve di$er iglemleri yapabilmeleri hususunda Ttirk Ticaret Kanunu,nun
395 ve 396. maddeleri geregince izin verilmesi oya sunuldu, mevcudun oybirligi ile kabul edildi.

14' Kapanrg bolumunde soz alan olmadr Toplantr Bagkanr sayrn Av Han Mijkremin TURKMEN ortaklara tegekkur etti,
Yonetim Kurulu tiyelerine bagarrlar diledi. Toplantr Bagkanr gundemde gorugulecek bagka gundem maddesi
olmadrQtndan toplantrya saat:.1 1:25 de son verdi.

ig bu toplantr tutana$r taraftmtzdan toplantr yeri ve saatinde tutularak imza altrna alrnmrgtrr. 06.04.201g
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