BiRKo BiRLEŞiK KoYUNLULULAR MENsUcAT TicARET VE sANAYjA,s.,NiN 2o12
DöNEM|NE AiT 26 lırAYls 2013 TAR|HLlol AGAN Gl-NtL KURUL ToPLANT|
TuTANAĞl
B]*o Eireşik Koyunlulular Mensucal Tjcarei Ve sanayiA Ş 'nin 2012 Yll,olağan Gene

K, lro..nıs|-60520]3ı4t.oAiaal'000'daŞ|'l.,lrF4.7.olJlBlloAŞ.rrTop'anll

salonu'.dJ \gde vJh lği Gı n l J1 !e lca,elBlkar g lMJdıl]Lgl.L, 23.o5.2o'3lalhve
42 sayll Vaz];n ib göPvlendİilen bakanlk temsicle.i sn,Kenan ŞAHlNER Ve sn.Ay§egül
KAT|ilcloĞLU nun gözeiiminde yapülm §ıll,
Toplanilya ait davetin, TTK Ve Esas sözleşme'de öngöfu|en şeke lygun olaİak şİkei
hisse, senetelinin tamam nin hamline yazlh olmasü nedeniyle gündemi de ihtiva edeek
sefuloe T_r{ve l[Jıel s'.]Gal,İ,s'.., '9 Nisan 2011lanl ve 8304 say' 10shaslta,

ta

siİes|.oe 15.oa20 3 tdl l-.oe !e
N,qoe G.-oe. Gduelesr'r 26 Nisan 201J ıa,,ı bal s,rda
iopLann 9ünvegündem]n]n bild rimes]suİetiye sülesiiçinde lan edid ğ] lespjt edi mişl r.
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Hazirnn ceıVelinin teükik]nden ,şiİkeiin toplam 60.000,000.,TL lik sermayesi.e tekabü
eden
Kr. nominal bedelli 6,000.000.000 adet hsseden ].331.090,590 adet hisseni.
As6leler; 2.77q.9J1.528 ,oei hissc.ir Ve(aFle. olnal üzple ioolam 411'a?2118 all^|
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hissenin gene kuru loplanilsünda haztr oldLkLan anlaşllarak gündemdeki konularn
oo1şJ m6qin. oarlardl.
Dval Tase<.l ı ıe aeÇio Açhş Yğ ,lrclla| |e ii,k e, B,i- vorelcJ 51.1"ylAri1
A. s /e,ala'tan
yap la.ak sryg o f lrı -oJ bLljuou.,jllallMa,, o"L.dL Topal l BJrkarllol
"iü\il
)e(m-eqellol l;p'anl Barı;;llg,.a 51.-ıdogan'Ncl l.a BJr(Jr Yd@,mc iğ 1. sr ol.aAal ı\o7, (a!p Uve'ige s. oneı YÜcl -oy Toplavlclhoa ls-el GolJı<r'RA G,., Ktr
taraflndan oy bil jği ile seç]ldiler,

2. Topani BaŞkanhğ'na GenelKuru

Toplann Tutanağ nr]mzaama yetkisioy birliğ]i|e Verid

3.20]2DönemneilşkırYönet]mKUr!uFaaiyelRaporu'nunokunmaslnageçi]d.FaaliyetRaporu
Ydnel]m Kululu Başkanü sn,Levend TUNÇLAR taİafndan okundu ve Gene] Kurul'un blgis]ne

slnLldJ.YönelfhulllJRapolJmJza'eFe€dçldlvo,elm^J.JLÜyesl5.L,oosallVJVcI
,.esiri 9",A' |, tr,
sö7 aolYölelr üurJla, roJ a.olql go,elle]e o l oere oege]e.o
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sundu.Yaklp Badernler st2 a]arak görüşerin] sLndu İüehmei Yükse] soz alarak blançodaki
bolÇ]ann nasül ödeneceği konusunda yönetim kuİı]unun açlk ama yapmaslnl isledi Borç ann uzLn
vadeye çevrilebilrİesi,Veİ mli]iğin artü mas ,g deneİjn azalt masl yoluyla kadlhğln arl1.1]nrasl
geçmişlen z]yade
ğeİektiğini söyledi.8iİko A.Ş.'nin ilk yönetim kul! ! başkanl sn.Hasan ASLAN
iIelide nee. yapllmas gereklğinin dllşlnü mesini,hep birLikte çallşarak brik V€ berabe.lk]e
sağlanabi eceğini söyedi.Öncek dönemerden ziyade yeniden gayrei içerjsjnde büiünlüke
\a raa\ ve 'ayda saglanacll şlFleLq,aşll-rslge,ekıigr sov'edi.Yer seçle,F! yo.F-hı rLL
_Veeü. ,le eü ee v.lelel sJle\ aola>e'A. bllü ve oe,abelEl1 ,agalTa, bolçlal r
ode1 ,es qid.ae'n azalr.ras g'rehlg- bP:.erek ver seÇ,lece. Vore!- 1LlJll L\,F,i1,
oa9al la, dl ed' Toola.- oaŞla1| s, trdoqJ ı l'{cFl Fe ye.l yoFl m l tr! ! t,e! ece( ğdcyldl.r
sn Hasan ASLAN bey]n söyledikerini dikkaile uygllamaai gerekliğ ni söyedi.Başka söz alan
o mad1,1bra maddes]ijn gündemjn 9.Maddes]ndegörüşü eceğ]niTopla.t Başkailsöyed
il]şkin Denelçiler Rapo.u Denet]m Kurulu Üyesi sn ]VlOrat
o1undL Delelm KL'LlL Rapoo r07a.'-ele,,.çl ol sozalJ.o, adl. Adaü-ea
\e SMMM Alor.T Ş lkei lalat.ddr d, 74.1erc1 Bağ'-sl, D,tsita B+o'ozf\
taEf ndaJı.
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gelİtablos! oy bİliğiie ayn ayn ibraed ldi

2o12 Yülüjçinde bağ şVeyadlm yap lmadlğ genelkurulun bilgisine sunuldu

7, sPKdüzenemele çerçevesinde

şirkel ta.aflndan 3.Kş]lef lehine Verlmiş olanTem]nai, Reh]n Ve

lpolekler Ve elde elmi§ oiduğu gelİ ve meniaatler hakknda sn.ömer KüP ia.aflndan genel
ku.ulun b]lgis]ne aşağldaki şekilde sUnuldu.

sPK'nh,o9,09,2010 tarih ve 28 / 780 sayıll kalan çerçevesi..le, sPK'nln 2010 / 40 saylll
haftahk bülteninln (0 bendi (TRl'l.rin olağan ge.el kurultoplant§t gündemindo ayn hir
madde oıarat yğl Veilmesi) geroğince şirketimiz tarannda. 3.tişil.r lehin.
toninat|rehin ve ipotek vaİilmemiş, gelirVe menfaat elde edilmemiştir.
TEl!1iNAT,REHIN_iPoTEKLER
.12.2012 ve 3'1 .12.2011 lalihleli jtiba.iyle şirkeiin ieminavrehin/lpoiek poz syonuna
i]işkin tablolar aşağldaki g]bldi.
31

si.kettaEflndan ve len TRi'!er

31.12.2012 31.12.2011

AKdnd lüze kişi]iğiadlna Vemiş old!ğUTRl'lerin toplam
B.Tam lo1,oloa,yo. kaosam|lJ dJl ledler
eh ne Verm]ŞoldUğ! TRllel n loplam tulan
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c,olağan licarifaa iyetleln yüdiülmesiamac yla diğer
3.< şile]. bo,cLrJ ıem'. a-ai lv'a velmÇ oduğJ TRllelr

TRilern loplam tular
A.a ora.lel re ve,m,ş ooJgL lRllelinİopamlula,
i.Bve c madde]eri kapsamlna qirmeyen diğergrlp
şirketLeri lehine vemiş olduğ u TRl ]erin iop]am tLtan
D oiüel Vellen

tr

c maddegaapsamlna

g

trmeyen 3.1 ş ler ehine

ver,n§ odUqU lH|lenn İop.m ıuıan

118-733-a55 95.al3.204

TRl'ler 13,653.050 UsD,9,500.000 EUR,72.054.778 TL'den o uşmaktadll.
TR1,|er]n 66.946.750 TL'§l ipolek,49.477 .327 IL's kefalet senedi,2.309.778
TL'sl tem mekiubu Ve tem.§enedidir
o duğu diğerTRl'lerin şirketin özkaynak]annaa6 31-12-2012
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963. TL karh kapandğr
Konsoide Bilançosı] 3531.978,_TL, Maliye'ye gtjre ise (TDHP) 2.e96
sn.Ömel KüP taİanndan Genel Kuru|'un bjlgisne suiü]du.Yönetim Kurulu leklmne gdre 2012
Dönem]nde elde edilen kğrlann geçm]ş yll zaErlanna mahsuP edilmesi dolaysyla kar dağ(üml
yap lmamas] genel kurul laranndan m.]zakele edjldi. sn Adnaür ÖzDoĞAN sö2alaİak iplik Ve hall
üreterek baŞan olunamayacağlnl, aFge faaliyele ne önem Veri oesi aerekl]ğjnj,ğelecekte nelel
yJpl-asl ge,ellgi 1or l9Lrda golşlFl.' .o/'ed,.sı.Be}i, FRCAN
jrlcı n irle.
yo,elT tJ,t,ljrrn dlerler qöaek qiyeceqinlye.l §eÇ,lecel nrea
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zaman ayl.malan gerekt]ğ]n],yöneiim kurullna oiGkal n desiek o]masl gerektiğini,hammadde
al mIannda yönetm kurUlU üye]eln]n de bulunmas ge.eklğin] üst ku.uI oluşturulmasü geüektiğ.
söyedi.Kğ.dağüllmlyap lmamasloy biİiiğ i]e kabuled ld]

y

faaL]yet]erinden doLay ayı ayİ ibra edilmesi
geçidi.Yonetin
Yadlmc]sl
sn. Ra§ t tüU]VcU söz a]arak bağlmsz üye
KUru
u
Ba§kan
maddesine
sn serdal uYGUN'un komjsyon fatuEsl ka§üLğlnda am ş olduğu lutann §i*ele gel ödemeden
ibra edi memesi ge@ki]ğjni söyledi,Yöneiim k!rulu bağlms z üyesi sn.serdar UYGUN söz alaİak
4 y d lr yöretim kuru]t üyel]ği yapilğ nl hiçbir şekilde gayrimeşru kazanc o madlğin ,sn. Raşit
lr,4u]\,lcu'nun öncek] dönemlerde birkaç defa sn Erdoğan [,lulıjlcu'nun ba§kanhktai düşüdlmesi
oL., ooq,u bJltds1| bidldğ l,.de 2'0l20l]
(|, .Jepel oloqUrL
l;.i.lrde y.pla1 oo.ev daqll|r 5aç:mroe 51Eroogan MLV'UvU oeJel|ediğ (i1 loTisyor
aldlğı iddias nl. gündeme getrid]ğj,su!di Arabisian'dak kendi gaEnlöü oldUğ! müşteriye
yapülan saiüş]n koşula nl,şirketin emsal olarak garantörü olduğu saişlardan yüksek kal elde
.Ufuj; anlat.'horL '- |9il l|.el'. :hlacal rudLlJ sr ,awloe (Es^,N l.,j'l1oll
"lliall'qenei
{lJ. bilg. sL.LldL sr.Öae, DoĞAN AR so7 ala6l lrİa.bu oa olJrl!,Lla1 de,lek
9.;l
.a. i\eıle,l iç. s. serdal UYGL\.L. ,al{ .J.|.dan balse1 Bahsi g-çer faiJ-alJnn vÖrel
kuİ!l! içerisinde daha öncelerden konuşua6k halledilmesi gerektiğini,sn.serdar UYGUN'Ln
etien'amlş olduğu iularn iadesini lavs ye eiiiğ nl söyledi.sn.Eldoğan lr,4u]\,lcu söz aarak
dncek] genel kuru larda ydneiim kur!]u üyelerine tanünan seİbest]den bahseiii. söz konusutuiann
geri
şirkete geiodeneceğin beirtti,sn serdal uYGUN tekra. soz alaİak sözkonusu iutal şilkete

9, [4evcut Yönetm Ku.Ulu oyeei.]n 2012

ş

ödeyeceğini sdyledi.
Ydnel m K!rUlu üVeler]oy birliğ]jle ibra edild]Ieİ

1o,Mevcul Denel m Kurulu 0ye eri2012 yi]faa]iyelier]nden dolayüoy bnliğiile ibla edildier
ve B rlo F Fl Fl'ltr\ L,eİinl sanavl ve l trJleı A Ş. l j ı
lonLsJlda sr ore. aUğ ge16l LL.Lla big v-.id Yo.E.m lı.L'L Baş!a.
2ol, y
Ya.dl;c§l s;,Nejal GÜRER söz aLarak Koyunlu Te],sti A.Ş.'njn AnkaE,Konya Ve lzmir Bölge
[,Iüdü.oklerin]n cevdam LTd.§ti,'ne dev@dildiğini §adece ]stanbul Bölge MOdürlüğünü.
faalyeller]nin şirketin kar ehesi ç]n yeterli olmadrğlnl,genel kurul son€srnda saİ günü yaplacak
Koyunlu TeksiilA Ş GenelK!rulu'nda seçilecek yöneiim ku.ulu üyelerine ücret ödenmeme§inin
yernde olacağlnlve GenelKuru'un bu konLdalavsiye ka.an amaslgerekiiğinisöy]ed].sn,seçuk
Doğan]a, söz aIarak hall üretim Ve satü§laİ konlsunda çok ciddi çahşma yaplmasl gereklğ]ni

' l.l'oyJllJ -etsİ| saravl ve l Earrl A
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SPK seri lV No 56 saylh KurumsalYönetim ilkeleri Tebliği UygürLamaslna paralel Borsa
lstanbul 2,Ulusal Pazalda işlem gören Birko A.Ş.Yönetim Kululu'na 2 bağümslz üye
atanmasü zofunluluğuna bağ]l olarak sn Fua| TUĞRUL Ve sn,seldar UYGUN yöne|im
1

9.06.201 2 iarihi iiibarjyle Birko A

Ş

Yönetim Kurulu'na
bağüm§lz üye olarak aianmalan nedeniy]e yönetim kurulu taranndan TTK'nln
363 ı,Iaddesine islinaden yapllan atamalar Gene Kurul'ca oybirliği ile kabuledildi.
kurulu üyelikleinden istifa ederek,

]3.TTK ve sPK düzenemeled gercğ]nce Deneım Komiıe§inin önerisi üzerine yönetim kuruu
ia6flndan 1 ylIllğ na §eçimiyaplan bağlmslz denetim şİketiBD Bağlmsz Deneiim ve Yeminli
]Val MüŞavİl]k A.§. 1a.anndan denelim h]zmeleriİ]n yap lmasl oybİliği ie kabu edld] ve
bağlmsE deneiim sözleşmesi imzalanmasl yelk

s]

yöneiim kur! una oy biİliği i e verildi.

14.Kurumsa] Yönetim i]keeri ge@ğince yönetim kuruu ayeleri ]le üsl düzey yönelicier için
'Ücrelendiİme Pol]iikasa hakklnda sn.Raşit MUMCU taranndan Genel Klrula bi]gi Velildi ve
yijnetim kurulu üye]eri le üst dijzey yönelc|er. ücretendiİme esasLaı gene kUru ta€nndan
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gereği Yane1 m
Hayreiiin Yenel taraf ndan okLndu,
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Klrllu taraf.dan haz aanan 'GenelKurU çYönerges'sn
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MADDE 2. (1] Eu iç Ya'nercğ 2a,12.2o12 talih Ve 23431 say ü Resm Gazetede yaymanani Anonim
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*etl8r n Gene]

KüruTop]aniennUs!vrEsasani]eBuToplantaİdaBuunaGkGümlijkVeTcaİetEakanüöTem9il.ileiHalknda
olatk yönet n lufulunca haz lanm§nı

yönetme k hükomeıine uyqun

MADDE3,(1)

Bu jç YdneEede geçen,

a)Bİ]e5n:Gene kuruunbirgijnUktopannsn,,
b) ]rinun|

13ll/20tt $nh

.) oturum: Her bins5im
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n dinlenmei
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Tük Taret r€nmmu,

yedek a6s Ve b€nzen

ç) İoplant: o ağan Ve olağanıstii 9ene kuful toplant,]ann

nedenleİle kes]en bÖ

rfrle.ndei

her birni,

,
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iKiİüci EöLüM
Ge.el furüıun aah§na usulve tsaslan

MADDE a -(1) ToPlant, KanunJni

igi

mevzuatn Ve €sas söre5menin gene kJfula i şkin hijkümlerne üyqun oarak

Toplanb yerine giriş ve haz..hklar

MADDE5-{l)Toplantyelne,yÖnetmkurul!taĞfindandÜzenenenhaz.büdnanlarlİteshekaytlpaysahiple.iVeya
bunantemsi].leli/yÖnetmkuruluÜyeeli,valised€netçi,çdrcVlend]rim§iseBakanlktems]cisVetoplantbaskanğ
kufuünu oluştuİan kis]er İe yanetüm kurulunca davet ed m5j mGafi.ler,95 Ve qöriintü bma teknjsyenei, ba9n
mensuDal ve döer 5 rket y6net.i]eliVe ça 5an an oireb]il. Toplantn n e ekt6n k odamda yaplmal hal]nde ise top antl
ba5k5n nonayjeyete]saytauzmanVeteknike€mangdĞVeidiİrn.
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kdfu|!nca Veya y6net m kOrulUnG qÖEvlendifi]en

g6İevendrilenkçiVeya kş eltaGnndanyapl]r.
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MADDE 6
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Veya birden fazla yÖnetim kurJ J ijyes]d.e yahUt yÖnet m kurulunca
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ve §6rünt, i] 5ek de knyda alnmasna karar Ve.m5 Ge buna li5kin tekn k

İopantl, 5.ket meİkeznin bujDnduğu y€rde Veya yön€tim kurulun.a beİlen4ek Ve katlma hakkü
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Toplantl başkanlÜ,nın oluşturulmasl

MADDE7-(1)suiçYönerc€nn6n.maddeslhokmüuyadnĞtopLantyaçankDini.yönetdndeönĞike6nelen

adavar aĞsnaan oene] kuİuun yanetimnden ve yürüti]hesinden soİumu oack pay sahibi olma zoİünl0luğu da
büJnmayan ve lrpanı tltanaka nü katlan pay sahipleıi adna tanzm ve imzaamaya yetki] bir başkan re lerek
qör(jlüEebaşk n ya rd,m. 5ü seçift.
(2) Ba§|€n taEhnda. en ai bir tutanak yazmafl ve qe.eki qö i ü6e yet€.i
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(3) Top ant başkan]ğ, toplant tutanağ fu Ve bu tutanağa dayanak oüu9tuĞn diğel evrak imzaama hususunda

(4) Toplanl ba5kan

yetkildİ

qeiel kmul .iopatrtgnü ytjnetiİken Kailna, 6as söze§meye Ve bu ]ç Yöneüge hükamlerne 0y9!n
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ve yetklleri
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TUğul keDdjsi adma (a90,000) hisseda. otntsıa lığnrcı bu hissc]erjn lıaziüln cctvcllcindc dc
Pö7İküiü üzere kendisi taral]ndan koıtloi edildiği açü]ntr,
'ıİğrul Boİsa$) oIaEk 2009 ylına kada. bosaya kote o]nadan öncc şirkclin lrissc scncdi
6ua1
alın saltmlndan dolay! ve baş*a fbcllcrden dola],ı o .LIaI ıaralündnn sPK 'ya şikayeü edildiği !e
inceleme geçirdiği biIinnrektedn.
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4)Şİk.tıe görev aldtğı süre içjnde Bosa'daşi.keıhiss.scnctlcrjallm satİnı yanmarna İağnEn bun]an
KAMU ,\\'D!NLA'1'I4A PI- TIoiMUNDA açlk]anra yapnad]ğ| ve ment4al sağlad]ğ , s!ç \Iediği

5)sı] |uaı hğ.ul t933 doğuhlu y ri 8] y§lndadu. Bağınsz Yöneıiın Kurunı üyelcrinin kınunla
bclirlenmiş sonınnuluklaı dii§iiİiildüğiinde bir daire satışı için bile sağlık ülofu alnasl eeılk€n kişj
jçb bağlmslz üyeleIin imzasınün
nasıt olu dd sP( tebliğieriyle sabil olan önenli ıilelikteki işleoler
zorüIu old!ğu şİkeü ışle.]ndc görev alabih

ıaraflıdan Sn,fuat Tuğul şilketin 30 yıldI bü}iik öİağı olark bilinmcklcdİ.
SPK kuruİfallönelim ilkeleri teb]jği ecrcği bağım9z yönelin hrü]u tyesi olanaz.
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sn: Mehnei Ali C€v]ıun| l)]989 rılndm 2013 y1]]na kad son bcŞ y]l dahi] Bİko A,Ş nin )öneti]n
kıfu]ü baştia olan sn. Erdöğd MUıncU'üıun hem ıerzesnrin oğludu. heıı de lraldızınn eşi )di
bacanağdr. ve ılcdeni kanuna cöre letze oğIu olalak 2'l yıldu ıölctin l(ulu başkanllğ1 rapaİ
E.doğdMumcu'nrn k !6nl(aklabas), .şinin eniştesi rari baca.ağı olarak ta sıhrihısnldf. Aylca
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bağ,mszlık bcyd! geıçeğe a],ktüdtr. ve ar.n binada. hcm kcıdisini. hcıİ dc bac ıağını konısu
sn. Fuat Tlsulun dc üyesi olduğu adıy belİlenc konitesibu yalan be)anı nnzalam4ır.
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TuNÇLAR yönet]m k]ful! ılyesioaGk seç]dier
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20 Diekel ve kapanlş maddesine geçiLdi Topa.t Ba§kanl sn Erdoğan NoELER 24 y l boyunca
Bİko AŞ n]n yönetin k!rulu başkanllğ görevn]yüdten sn.Edoğan lr,4uMcU'.un genelkulua
htap etmesi için kürsoye davet ettisn,Erdoğai MUMcU genel kurula kat lan pay sah pernden
hakla nl hela etme eri.i.ke.dis n n de haklarnl hea etlğr] Ve ye. seçilecek yönetim k!r!(
üyelerine başaılar diledi.sn Adnan ozDoĞAN söz aldl §n Mevlü1 Adall'. n şrkele fayda
omad ğlndan bahselti G undemde başka gorüşü ecek madde kalmadlğlndan gene k!rultoplanİs
Topant Başkanl laraflndan kapatü d NjĞDE / 26Mays2o13§aa1 ]830
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