
BiRKO BİRLEŞİK KOYUNLULU|AR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ n.Ş. ZOZO Vİİİ
29 TEMMuz zozı rnniıııi oı-aĞnıu GENEL KuRut

Topı_ANTı ruraıuaĞı

Birko BirİeŞik KoYunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2020 yılı oiağan gEnel kurul toplantısı,
{29 Haziron 2a27 Satı günü - Saat 14:00 'e Niğde Bar Yolu Üzeri 7. «m - nıİĞİr adresinde nisap miktCIrı
soğlonamoması nedeniyle ertelenmiş olup} ertelenen ve 29.07.2021 tarihinde saat 14.00,de yapılan
olağan genel kuruİda toplantı nisab aranmamıştır. Olağan Genel Kurul şirket merkezi olan Birko A.ş.,nin
Niğde Bor Yolu Üzeri 7. rcm - llİĞOr Adresinde bulunan Şirket Toplantı Salonu'nda Niğde Valiiiği Ticaret İl
Müdürlüğü'nÜn 29.07.2027 tarih ve 55855932 sayıllı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri
Kenan Şahiner ve Barış Sezgin gözetiminde yapılmıştır.

ToPlatıYa ait davetin, TTK ve Esas Sözİeşmede öngörülen şekle uygun olarak, şirket hisse senetlerinin
tamamının hamiline yazııı olması nedeniyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Tükiye Ticaret sicil
Gazetesi'nin 05.07.2021 tarih ve 1"0363 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma platformunda ve şirketin
intemet sitesinde 29.06,2027 ve Niğde'de yayınlanmakta oian Niğde Gündem Gazetesinin 2 Temmuz
2021 tarİhll 4439 baskısında toplantı gün ve gündeminin bildiriimesi suretiyie süresi içinde ilan edildiği
tespit edilmiştir.

Şirketin toplam 120.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli 120.000.000 adet
hisseden 5.a46.992,28.- adet hissenin asaieten, 8.262.648,05 TL vekaleten olmak üzere toplam
13,309.640,339 adet hissenin Genel Kurul toplantısında hazır olduğu anlaşılarak gündemdeki konuiarın
görüşülmesine başlandı.

1 - AÇı|ıŞ Yatırımcılar İle İlışkıler Birimi YÖn. Yrd. Sn. Hayrettin YENEL tarafindan yapıldı. Saygı duruşu
YaPıldı ve İstiktaİ Marşı okundu. Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Divan için iki öneri verildi.
ismail Duz, Özgür Altınöz, Murat Üçerler'in önerisi katılanların L2.564,2og,33 kabul ve 745,437,00 Red
oyu ile toplantı BaŞkanlığına Burak Bayram YAMAN, oy Toplayıcılığa Cihan TELLi ve Yazmanlığa İlhan
ASLAN oY Çoğunluğu ile seçildi, Şükrü YEŞIL, Bekir ERCAN'ın önerisi oy çokluğu ile red edildi.

2-Genel kurul toplantı tutanağını İmzalamak üzere Topİantı Başkanlığı,na yetki veri|mesine geçİldİ.
Yapılan oylamada 745.43I,Qa red oyuna karşı 12.564.209,33 kabul oyu ile oy çoğunluğu ile kabul
edilmiştir.

3-Yönetim kuruİunca hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ne geçildi. Divan
BaŞkanİığına Mehmet BEDİR'ln raporların okunmuş sayılmasının kabul edilmesine dair vermiş olduğu
Önerisi oylandı, yapılan oylamada 745.431,00 red oyuna karşı madd e 12,564.209,33 of ile faaliyet
raPorunun okunmaması oy Çoğunluğu ile kabul edildi. Madde üzerinde söz alan olmadı.

4'2a2O Yılı hesaP dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.ş. tarafından düzenlenen bağımsız
denetİm raPor Özetinİn okunmasına geçildi ve İsmaii DUZ raporların okunmaması konusunda divana
öneri verdi. Yapılan oylamada 745.4Ü.,a0 red oyuna karşılık madde 12,564,2ag,33 kabul oyu ile
okunmaması oy çoğunluğu ile kabul edildi.

s-SPK Seri l1-14.1 SaYılı Tebliğe göre hazırlanmış, 202a yılı konsolide bilanço ve gelir tabiosunun
okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanmasİna geçildi. Divan başkanlığına lVlehmet-BEDİR, Şirketİn
iÇerİsinde bulunduğu mevcut finansat durumu iyiteştİrmek omacıyla TTK. 364 moddesİndekİ hoklarımı
kuİlqnqrak, Yönetim Kurulu Üyeİerinin azlini ve yerlerine yenilerinin seçimini talep ederim. ,, 

şeklindeki
önerisini divana verdi.

Başkanlığına diiekçe verilerek, 2020
dair önerisi genel kurul tarafından

5.1 - Bilançonun okunmasına geçildi. ismail DUZ tarafından Divan
yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayıimasına-
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5.2 - 5.3 YaPılan oylama sonucunda verilen öneri ile bilanço ve GelirTablosu 745.43L red oyuna karşı
L2.564.2a9.33 oy çoğunluğu ile okunmaması oy çoğunluğu ile kabul edilmiştir.

5.4 Divan baŞkanlığına Mehmet BEDİR tarafından " Şirketin içerisinde bulunduğu mevcut finansal
durumu iYiİeŞtirmek amacıyla TTK. 354 moddesindeki tıaklarımı kullanarqk yöneti'm Kurulu Üyelerinin
azlinİ ve Yerlerİne yenilerinin seçimini talep ederim."şeklindeki önerisine geçildi. Divan Başkanı öneriyi
genel kurulun oyuna sundu. Yapılan oylamada 2.958.444 red oyuna karşılık, 10.651.195,33 kabul oyu İle
öneri oy çoğun|uğu ile kabul edildi.

Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Hasan TÜRKEŞ Divan Başkanlığına" yönetim Kurulu İbra Maddesi
oYlanmadan yeni yönetim kurulu üyesi seçiminin uyğun olmadığını gerekçe göstererek ibra yapılmadan
seÇim YaPılmasına şerh düştüğüne ait imzalı şerh dilekçesini divana verdi " ve genel kurul tutanağına
şerh dilekçesi ilave edildi,
Mevcut Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer KARAGÖZ Divan Başkanlığına, " yönetimin
ozledİlmesİ kararına itiraz ediyorum. Her türtü kanuni haklarımın saklı tutulqrak tazminat hakkımı
kullanacağımı ve dava hakkımı kuİlanacağımı genel kurulda görüşütmesi gereken bitanço ve diğer
maddeİerin okunmqmasına ve açıklanma yapılmamasına müsaade edilmeden hiçbir iyi niyet
gösterİlmeden azil kararı verilmiştir. İtiraz ediyonJm " ait imzalı şerh dilekçesini divana verdi ve genel
kurul tutanağına şerh dilekçesi ilave edildi.
Mevcut Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Gamze YlLDlRlM Divan Başkanlığın a, " yönetimin azİediimesi
karorına itiraz ediYorum. Her türlü kanuni haklarımın sak!ı tutularok tazminat hgkkımı kullanacağımı ve
davo hakkımı kullanacağımı genel kurulda görüşütmesi gereken biiança ve diğer maddelerin
okunmamosİna Ve aÇıklanma yapılmamasına müsaade edilmeden hiçbir iyİ niyet gösterİlmeden azil
korarı verilmiŞtir. İtİraz ediyorıJm " ait imzalı şerh dilekçesini divana verdi ve genel kurul tutanağına şerh
diiekçesi iiave edildi.
Mevcut Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Bülent İNCE Divan Başkanlığına, " yönetim azlim için hakİı
gerekÇe almamıŞtır. Tazminot ve dava hakkımın saklı kaimosını taiep ediyorum " ait imzalı şerh
dilekÇesini divana verdive genei kurultutanağına şerh dilekçesi ilave edildi.

Divan BaŞkan|ığına Zekeriya Güneykaya tarafından verilen öneride " yönetim Kurulu ibra Maddesi
oYlanmadan yeni yönetim kurulu üyesi seçilmesinin uygun olmadığını gerekçe göstererek ibra
YaPılmadan seÇim YaPılmasına şerh düşüyorum. " şeklindeki şerh dilekçesi genel kurul tutanağına ilave
edildi.
5.5 Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. İsmail DUZ tarafından Divana verilen öneride 1-
llhan ASLAN 2- ismail DUZ 3- Aykut öZrıııl 4- Mehmet BEDiR S-Murat üçrnı_rn yönetim kurulu
üYelikİerine önerildi. Verilen öneri 2.156.046 red oyuna karşı 11".154.594.33 oy çoğunluğu ile kişiler
yönetim kurulu üyelikIerine seçildiler.

6,2a2a Yılı iÇinde YaPılan bağıŞ ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması konusuna geçildi.
Muhasebe Müdürü Ömer Küp konu ile ilgili genel kuruia bilgiverdi. yapılan oytamada 745.431red oyuna
karşılık 12.564.209,33 kabul oyu ile madde oy çokluğu ile kabul edildi.

7-SPK düzenlemeleri ÇerÇevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve
bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesine geçildi.
Muhasebe Müdürü Ömer Küp konu ile ilgiligenel kuruia bilgiverdi. yapılan oylamada 745.431red oyuna
karşılık 12,564.2a9,33 kabul oyu ile madde oy çokluğu ile kabul edildi.

8-Yönetim kurulunun Şiılketin 2020 hesap yılı sonu itibariyte kör dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve
onaylanmasına geçildi. kar dağıtılmaması konusu oybirliği ile kabul edildi.

9-Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2020 yılı faaliye lerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi.
Önceki yönetim kuru|u başkan ve üyeieı'
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BaŞkan Hasan TÜRKEŞ, 1.062.534 red oyuna karşılık 12.247 "Lo6.33 kabul oyu ile ibra edildi.
BaŞkan Yard. Muzaffer KARAGÖZ, 1.06Z.S34 red oyuna karşılık L2.247.1a6,33 kabuloyu ile ibra edildi.
GeneİSekreter Gamze YlLDlRlM, 1.062.534 red oyuna karşılık 12.247.1Ü6,33 kabul oyu ile ibra edildi.
Muhasip Üye Bülent İılcr, 1.062.534 red oyuna karşılık 12.247,La6,33 kabuloyu ile ibra edildi.
Üye Rifat BATTALOĞLU, 1.062.534 red oyuna karşılık 12,247.ta6.33 kabul oyu iie ibra ediidi.

1O-KoYunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.ş.,nin 2020 yılı
faaliYetleri konusunda geneİ kuruİa bi|gi sunulmasına geçiidi. Muhasebe Müdürü Ömer Küp genel kurula
bilgiverdi.
11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından
2021 hesaP dönemi iÇin, 1 yılİığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, yeditepe Bağımsız Denetim
A.Ş.'nin genel kurultarafından onaylanmasına geçildi ve madde oy birliği ile kabul ediidi.

12-SermaYe PiYasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere
YaPıİan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi veriimesine geçildi. Muhasebe Müdürü Ömer KÜp
tarafından bilgiverildi, onaylanmasına geçildive madde oy birliği ile kabul edildi.

13-Yönetim kurulu üYeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit
edilmesine geÇildi. Divana Murat ÜÇrnlen tarafından " yönetim Kurulu tüm üyeıer için aylık huzur hakkı
net 3.000 TL ödenmesi konusunda öneri verildi. Yönetim kurulu üyelerinin her birine huzur hakkı olarak
aYlık net 3.000 TL ödenmesi önerisi, 745,43\ red oyuna karşılık 12.564,209,33 oyla kabul edildi.

14-Yönetim kurulu üYelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsalyönetim Tebliği düzenlemeleri
ÇerÇevesinde izin verilmesine geçildi. Muhasebe Müdürü Ömer KÜp tarafından bilgilendirildi. Madde
üzerinde söz alan oimadı ve madde oy birliği ile kabul edildi.

l5-Dilekler ve kaPanıŞa geçildi. Hasan Türkeş söz aldı genel kurula teşekkür etti. Başka söz alan olmadı.
Divan başkanıtopiantıyı 29.o7,202t - Saat 16:58'de sona erdirdi.
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