
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,
..amJ Alo rlalma PErolrı ta Vp ıle|'. .İef6İ siİes|.oe 15.oa20 3 tdl l-.oe !e
N qoeoe;Jylrlartralld o.d1 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.

Hazirnn ceıVelinin teükik]nden ,şiİkeiin toplam 60.000,000.,TL lik sermayesi.e tekabü
eden l 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^|

hissenin gene kuru loplanilsünda haztr oldLkLan anlaşllarak gündemdeki konularn
oo1şJ m6qin. oarlardl.

] A. s /e Dval Tase<.l ı ıe aeÇio Açhş Yğ ,lrclla| |e ii,k e, B,i- vorelcJ 51.1"ylAri1

"iü\il 
,ala'tan yap la.ak sryg o f lrı -oJ bLljuou.,jllallMa,, o"L.dL Topal l BJrkarllol

)e(m-eqellol l;p'anl Barı;;llg,.a 51.-ıdogan'Ncl l.a BJr(Jr Yd@,mc iğ 1. sr ol.a-
Aal 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
sö7 aolYölelr üurJla, roJ a.olql go,elle]e o l oere oege]e.o ,.esiri 9",A' |, tr, "
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

ğeİektiğini söyledi.8iİko A.Ş.'nin ilk yönetim kul! ! başkanl sn.Hasan ASLAN geçmişlen z]yade
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

4.2a12 Dö|enine il]şkin Denelçiler Rapo.u Denet]m Kurulu Üyesi sn ]VlOrat

taEf ndaJı. 
_qkfldu.

d
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\

1".'..ıN



. sö,.ave o,yJsall KL a'J , 
11 \sPK/ sel ıiNo29sav' leblğloeİeo.azl'|dlJ1 J' '2 2012

,al1,1ilonsoloe olJr!o le aell -aboa,l sn ÖfAl ^JD taĞ1.oa. oiL.dU rJ2ale,e eolld §oz

a]an olmad. Bilanço Ve gelİtablos! oy bİliğiie ayn ayn ibraed ldi

6. 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

31 .12.2012 ve 3'1 .12.2011 lalihleli jtiba.iyle şirkeiin ieminavrehin/lpoiek poz syonuna
i]işkin tablolar aşağldaki g]bldi.

si.kettaEflndan ve len TRi'!er

AKdnd lüze kişi]iğiadlna Vemiş old!ğUTRl'lerin toplam

B.Tam lo1,oloa,yo. kaosam|lJ dJl ledler orial kId,

eh ne Verm]ŞoldUğ! TRllel n loplam tulan
c,olağan licarifaa iyetleln yüdiülmesiamac yla diğer
3.< şile]. bo,cLrJ ıem'. a-ai lv'a velmÇ oduğJ TRllelr

D oiüel Vellen 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
tr c maddegaapsamlna g trmeyen 3.1 ş ler ehine

ver,n§ odUqU lH|lenn İop.m ıuıan

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

şiRet'in Vemiş o duğu diğerTRl'lerin şirketin özkaynak]annaa6 31-12-2012 \afihi
libal y|e oh 92'dn- Gl -'|2-2a11 \ar hi ili5al y e % 77 J

€ P€y şabdeİine €r pay oagjiml /aplar..mas. n rJzakeresüle geçid semJye o,ya5as
Ku,i;?"- s:, yl No20 sayil Teb|g| ge,6ğ' ha7llt4 Biho 

^.Ş.'r|1 
3''22a'2 E,||'

Konsoide Bilançosı] 3531.978,_TL, Maliye'ye gtjre ise (TDHP) 2.e96 963. TL karh kapandğr
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

31.12.2012 31.12.2011

11a694776 96 401745

39 079

118-733-a55 95.al3.204

üreterek baŞan olunamayacağlnl, aFge faaliyele ne önem Veri oesi aerekl]ğjnj,ğelecekte nelel

jrlcı n irle. (ı fazla
yJpl-asl ge,ellgi 1or l9Lrda golşlFl.' .o/'ed,.sı.Be}i, FRCAN
yo,elT tJ,t,ljrrn dlerler qöaek qiyeceqinlye.l §eÇ,lecel nrea\{\ //," ,+/ n,y//W

vl ,ı\N,.



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]

9, [4evcut Yönetm Ku.Ulu oyeei.]n 2012 y faaL]yet]erinden doLay ayı ayİ ibra edilmesi
maddesine geçidi.Yonetin KUru u Ba§kan Yadlmc]sl sn. Ra§ t tüU]VcU söz a]arak bağlmsz üye
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
(|, .Jepel oloqUrL oL., ooq,u bJltds1| bidldğ l,.de 2'0l20l]
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

"lliall'qenei .Ufuj; anlat.'horL '- |9il l|.el'. :hlacal rudLlJ sr ,awloe (Es^,N l.,j'l1oll
9.;l {lJ. bilg. sL.LldL sr.Öae, DoĞAN AR so7 ala6l lrİa.bu oa olJrl!,Lla1 de,lek
.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
ş 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
şirkete geiodeneceğin beirtti,sn serdal uYGUN tekra. soz alaİak sözkonusu iutal şilkete geri
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

' l.l'oyJllJ -etsİ| saravl ve l Earrl A ş ve B rlo F Fl Fl'ltr\ L,eİinl sanavl ve l trJleı A Ş. l j ı
2ol, y .aa|yeİle.i lonLsJlda sr ore. aUğ ge16l LL.Lla big v-.id Yo.E.m lı.L'L Baş!a.
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

12 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
kurulu üyelikleinden istifa ederek, 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.

]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

',Ns
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,]5 TlK'n n 4'19.1\4addes] gereği Yane1 m Klrllu taraf.dan haz aanan 'GenelKurU çYönerges'sn
Hayreiiin Yenel taraf ndan okLndu,

içY.jneige

BiRil.ıciBöLÜM

Amaç (apsam. Dayanak v€ Tanİmla.

üönelaen,, alo_, B,lo B.ll1 ,A 'a,d" 'T1 , 5, ü'ioö"
ü,,hhĞjf"e;\eJ4mn,,a,!eejJ(o/a5r,[1,1e,çe.e@io"b",Frn",d.B,
. üoneoe 8i,lo Bnlet. q_,l lla Vellol s-,eL,, .i1 oaöal ,"o|cac,J.1_oq,|

MADDE 2. (1] Eu iç Ya'nercğ 2a,12.2o12 talih Ve 23431 say ü Resm Gazetede yaymanani Anonim Ş *etl8r n Gene]

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

MADDE3,(1) Bu jç YdneEede geçen,

a)Bİ]e5n:Gene kuruunbirgijnUktopannsn,,

b) ]rinun| 13ll/20tt $nh iw 6102 a{l Tük Taret r€nmmu,

.) oturum: Her bins5im n dinlenmei yedek a6s Ve b€nzen nedenleİle kes]en bÖ rfrle.ndei her birni,

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

oe ie .r.i ,a,dl dc- .oolcl/
.oDcr. oo,İar1,oa-, qe,ei -oA gele l J, l " .r'F, boa,, ba.lar,ğ d 1.. ^dc'oDla,

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. r r-ı

,l p- j l d._!_jj2 .] lr!_d-, V4 l,,,l +.lo, *". i,r
_,,.e, i.o9,6," "op,,", .|-,,. oo,Pr"E Ff"". ea.,{9e-lı lfu/,9l R1 oıre",qN /l" ",/,/ (l-WY' ,, l,;rJ, //""- /r' \\/ tl / (ü ,



olİdeN,l,.. qL.e.nee,, te,+1c-rd...,l,b"g".|tr.bğletl,q!lbL,,*F
...bL€lbljeF."o"
kdfu|!nca Veya y6net m kOrulUnG qÖEvlendifi]en bl Veya birden fazla yÖnetim kurJ J ijyes]d.e yahUt yÖnet m kurulunca

g6İevendrilenkçiVeya kş eltaGnndanyapl]r.

3 -L- o"v ^l pts,1
.o(mdnlc , oa< /e Te d" b u-dr,,c_lğ i ,} 1 oo,",l", )orcl f l,,. |.d ."!,e
qetir] r. Ydnetim ku.u]u, toplantd n s*i ve §6rünt, i] 5ek de knyda alnmasna karar Ve.m5 Ge buna li5kin tekn k

hazdükaltoDantdad 6n.a yap İ

MADDE 6 -(t) İopantl, 5.ket meİkeznin bujDnduğu y€rde Veya yön€tim kurulun.a beİlen4ek Ve katlma hakkü

.ldnldb ."ıl o""l oiloü e.e\ v. a\,!c i|o, Ad|6 el Di, ,r!e o, ed,1 c1 ed ,:j dl"rdalt,Ll.r 4]6 1-

kJfulu üyeeinden birisitarafndan, Kanunun 413 in.i Ve ,121 n. handee nde beiİtilen nisapann ğğlandğnn bl
tltanakla tesoll üze neaç, r,

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 kadar oy toplama memuru görev]endiilİ

oeL |tr G",. i.,J-, eeı rclt , bğ.}d,, b Lo'Ldaü.'a-l
i e.e, ı,opoı ", .a,ır.9- f," e,il ,e qörc,e,o,ebl,.

(3) Top ant başkan]ğ, toplant tutanağ fu Ve bu tutanağa dayanak oüu9tuĞn diğel evrak imzaama hususunda yetkildİ

(4) Toplanl ba5kan qeiel kmul .iopatrtgnü ytjnetiİken Kailna, 6as söze§meye Ve bu ]ç Yöneüge hükamlerne 0y9!n

Toplanfu başkanİğln'n gör€v ve yetklleri

MADDE 3 - (1)Topanh başkan d, başkan n y6netiminde aşağda be rt]

a)TopantnniandaqdstenFnadĞsk]yapüpyapfradd|nVeesassdzleşmedebelrtlm§9topantyelnnbunauygln

o (ene 
^L,i, 

, roDdlL c, Od. o F5iede qora,,le ,e,ild" ,i", ,d s|- d, ,a!a
nE,ne site§lde /e T ,.,e l,a,Pl 5{' Gal-Frd6 /c,,rara',ara ça9 lp 19 ,"ogll o. !dö,, ^ " "
toplant giinled hanç o mai 

'zere, 
topanü ta hlnden en az ikihafta Ön.e yap p yapllmadGn inceefek ve bu du,ufru

toolant tutanağ na qeçnmek.

. oD|ğ|Jc.r-c.rielİoia,aldnıoplar/agtripq.rAo.F,i,'.Aopa,.e,req,,5e,|9,oda|b.|ç
.ö,eqq 1 . ,. tdde.n1 i li al|,a oJol qoA" .o,,ı lt JJ
9 etıilmediğ n l ko n trcl etmek.

" cağ,./ rcpcf.. d,depc] 5oiple,n^\1al"tr, a,',,
ıi.",-,'., " ,-D*, -" s.,,op d.l , b ı - de.
kadaİ koİunup korunmadlğ n inceemek,

'2 .i: l ı1
. .,ş' lrfü '

eğl9k iği

p bY jlıP

d) D€ğ5 kiğe g]dilmis ise deği5iklke de ç€İe n 6as sözleşnen n, pay deftelin in i yön

ı,az,amı,eoç. A..q/l,E,G,r.,ü\.|.a.4Ba.ar
ke Barinl,klan aİnan İin Vaz§ ve eki deği§iklik tasannnn, yanetm kuruu taEf

opd.]" fğ,,h , ğ b, d,l" .ood.
'oola"]ğ jlldE, 9-Al, oelge4[ eLil
d .n J,De" ci"grc"be,re. ,

,,, ,\ r'- . / nüq\}\ ,//r'/r- ' /7/ - -y.l
\r,7, a, // ,/



e] Ha bulJnan]al ]st€sini imDlamak 9ur.tiyle asaelen veya temsilen q€nel kJrd a k2t anla , km k k,ntfoÜnü tiraz

y;a ü!m 
'zeline 

yaomak re tems] beLgelednin doğruluğlnu kontro etmek.

l] a/b,o,4f,iru|.L€rl\eded,ncco,r,de,ded,tsrrroplğ"oab,,oi,pofudörla,prn"l
qe bt duumu toolant tutanağ nda belrtmet.

lJ ,l (olrta,, "tc,,te1 
d"a

Cılj ,c.1,o,Lr:. opld,.'o,rI 9;"fa, bJ l1',9e_ le-, ,, /lnd

ğ) E r€şim er Ve oturumÜan açmak, kapatmak @ top antly, kar,3tmak,

h] Müirakeİe e]l en husüsaİa ili§kin |jlaı tasan, tutanaL Epor, 6nelive b€nzen be]ge]" gene kuru a ökumak ya da

oi!tmakVe bUnlara iqi] koiuşmak isteyen erc 5öz Veİmek,

)Gene|k!İu]Ğvelil*ekkaEraE üşkinoylamayaPtmakve5onUçlaln bildİmek,

n 4b , boldlLj r ba,loo, oArarta !6 9'(^dc 1 
',ala% 

eoi'o edi|rdo,ğ, , Çlc'd, ra"r
.e e." oı.sn"re oqo,;* r -,d a L\o(n ola _ ol ,pa,raad,ğtrioo-d,e ,

j)KanUnUn423nclmaddesindeb.lalentemsic]erb.afndanyapianbdim€ gene kurulaaçkamak,

nJ mado" j/a ol.,1olc.lc,, "iar 1"doeoe d"i'le,Ç,dl",da o,

"_,";;;;" ;.l".;. oy.a. b ,. İ j,;7 lF.,r Lvalr_c oe,i ,, l6i ."J

re,mdennondcbi,ir.ıEJ",h5le.le,d.y,,'oFo,1"l.a".poa/9lple,nr ,r,Lre,Je'ra," 
"bodJ

.._İı"İ"i,"u","ı,s .o..ıa ,go,i," m r.ae,A lt"i,DIlonod Ja,aıa ,gee,o raü,/"btra ,oia

]cp,a,a} lopğlL.da qo!l:ln eı L q" e4elA -e

fr 6enel"Lüj lolj t,.a a../ Eodral -ald-Ma,aÖaqeçi
,-"j]:iı,öıj,""J.,.-,.,ıaa,.,1i.aFae.hıdıL,.ıa.o,orr(D F .to,oe ,e, ,e,,e,ee, fı d-

toD ant tutanağ nda be iloek

n, TDDbnü t_unaa1, ra",/et %po,|J d"ts',trp ob r,,e -d, oen, ç, cDo,a,! ffu"J
"ı",. ı,., i t" --ı"i ]a.d *irF 1ov;bLa," \A,L
i . ı m qe e op]m ı oı ı rc" , [td..ı a 1.-, b, , İ- ,o a f 

",-lL 
i/ele,,,d, b,,tr"l",l,netrJ,

Gündemh görüşülmeslne 9eçilne.ren ön.e yapllacak i5lemle,

MADDL ş -,rl looldnt bp ., qicd,rr ol,,ve,a o,L,n B"r!c, E,af,d"1 o',de,
.""o"ı",.ı"*,,tı."-." ,if o de{jis"dtrisioDolco,g,o,,lJ,,ğ"b,ole,aFabLdn,@F
,_İ"".,,;.sJ,,ı", ıopı,,ıo" tıoıra o,ld,"ç@.,(o(r,€,a,Dğ9,1oe1 r,ddAe||,ıoöd§LrA,a,

Gündem ve günden naddelen.in görü§ülnesi

MADDE10-{1)olağangene kurulqündem nde a5ağdakihGusann yel a ma§ zolunludJl:

a) Açi ş Ve toplant başkanİğnün olust!l0Lmas,,

b) Yönetim ktfuU yLllk faa]yet tpoİunJn, denetime tab şİketede nen€tç Ğponannn v€ Rnansa tabloarn

c) Y6net]m kOrulu ıyeleİi ile va6a denetçilel n bra aı.

ç) 5Üre5i do .n yÖnet m kuİulu i]yeler] ile denet me tab 5 &etlerde denetçn]n seç mi.

d) Ydnetim kurulu (iyeelinin ücr€t ei ile hUzur hakki ]kram]ye Ve prlm gibihaklarnm

e)(arnkullan,mşekinn,dağrbnmmvetazançpaylar otnlarn]nbeirenmes.

?*(;l



q) Gerck 9örülen düğer konuar.

(2) olağanüstii 9enelkurultoplantsDm qündem ni, tooant yap mann gelektiEn sebep eİ olu$ulul,

(3)AşağdabeÜirt€nEtsnaald§mda,toplait9Ündemindey.ra]mayankonulargijrÜ5Ü€m€zvekararcbağlanamaz

a) onakbnı tanam n n haır bllunnas ha inde, orndeme oybiİ]ğ]ila k

b) Kanlnln 433 in.i maddesi uyann@, heİhangi bir pay sahbinin oze denetim taleb, gündemde yel a]p a mad ğna
bak, makzn genelkOrulĞ karara bağ an İ.

, . 'o.J 'ld,ol kDlod,, tr ,alc r,
.,a"",i,ı" .ı.,. ,adğ,üba,,d,_,r:s-r,"foeoo9,ıoğ

. . _noemoe maode oL Jnmosa o 1a|,.b1o(.|,eİ,.!6|,ebeb e

.der'i, ila..oa qu.L. 9,b fall .eoeoe., \J,Ö tal1de. lo-"t'T rr,.l
];;,,."s"."; a|,:1-o.1 ]e qn.\{,e.l-e. r,ıda fa-,o.(,ğıdn o,@üio a

4l Ge "l lJ,L.o . __a e,d ğd,le€. g(Tq %ooF, d b" ğ " Ç,d
ier med l(€ yenden qo!5ulup M.aE bağammd

(5) Yap an denetim sonucunda Veya heİhanq bir sebep e Bakan kça,5irket genelkUrU Jnda q6dşü me5i sbenen konllar

16) Gijndem, qene kUrJlü toplaitya çğ tn taraindan beİleiil

6o,,,.rale old1 q troeİ lğdd ,",adö'|9,1''
-,,-. hn ];*riö€od ,/F qcr"|lL,Laaç t, eoanl,, tnraooebl
l,gleüed'h.*,;,ı"i..le,/lİrqek,t;iopd.,,q,.o'oJi ü€ıbede,/on",clc"

,eden oenel llJa cber 1apj. !r." lqoi adlod,o1ı,ra Jddi oeği,t,ebi"e"
ı."*.. --s nn qnıl.rcrliİş talıoe .,B' q'İp 01./1",İllcporb ,i,lo^J.rd{f{doo,öJ,c,a,,a,l,
"enoiıoeı tlaırı*-. t.r.orJjna DJll!"o9 UU'oe,orJ,lğ.1,o,<r1o,J,qlJe :. d"
.o1"rlar qJr'a;J,dueb i DEq Di, o,çTd" o, |."5j_ L"."1"

(2) Toplanh başkanmca, qörü5ülen konulal hakkmda açklamada bulunmak isteyen yönet h kmu u iiyeLeİi ie denetçye
sraya baklmak z i nj, wilebj] r.

13) rcnushaaln süİesi, ba§ka^n v€ya pay sahipLeİ]nin önersi 0zeİine, qüıdemiı yoğunlüğ0,gorüşülmesi gereki

io;ubl d çokuğu, önemiVe soz almak isteyeilern sayE]oa gaİe gene] kurulG kaEdastn r. Bu gibidsumlarda, qenel

t,.,on.iıon,ş.u.ı,*inin.n,anma9nmgeİekipge.ekmey(eğinvesoncdasüenjnneolaĞÖkonuaında,ayı

r oa.dial pd. sa\pen,l
e.frğn htmeeü..,ı"nodc^ortrtraooe/eo'o./eieaeeoeoel.elT'J}J.vP-a(a, l/9ia1'.

ovıana ve oy ıuııanma usuıil

MADDE 12 -(1) oy]amaya ba§amadan dne, topant, başkan, oyaia.ak konuyu qenel kOfua açkar, Bil kalal
tasaÖfn oyam6 yapraok 5e, bJ yar] oarak saptan p okunduilan son@, oylamaya geçi r. oyamaya qeç]eĞğ

d!c} üsll ü..,dd,o- i.'"'bl,. B. j,cda DAo Afolts,ağtr.r |P,d,,,1e. !e ae, i5 oc,

,"t t ,a.. "ı .ı -, lllla-,. o/ dc oe. di}le, 9,,c jo.

(2)Toolantdaq6li]şuenko.uaGüi5knoylar,e]kdrdakVeyaayağakakmakyadaaynaynkabuveyarctden]mek
9lretye klllanlİ. 3u oylal topanl başkanü,ğünĞ say r. Gerektiğinde, ba5rnnl,ç oy saymlnda yard]m., omak üzeG
y,l?l -üda -i,iü| oof\ "ro,Pbl,. E tlo.,.a.d d a,ağa çü-aJarar \"a lqldo, b ,l de b","t"
D r . 

, 1 "y" d ' e" q l . e, l ,.,,,,,veD_o,ddeöe,..d,,,edeoJç,"-,d9i\,te,9ln

.§



Top'ant tuta.6ğ,nln dÜzenlenmesl

MADDE 13 (1)İopant, bask2n nG/ pay sahip€İin veya tems].i|erin, bunann ghip oldükaİ paylar, qrupan,say,al
._" lMü deeaer oö.te,er,a, oJl,rğna,İ,"{, a.r 961e',L|oc.o1 d

"-i 
ji,;_i,,l"lm.ehe,bllğc,nrl.d onol -\eon o,Jl,a/ld,|,.ı.c^d,ıca,Lb,did"

qösteİ;hesi]e tutamğm Kandn ve ilqil nevzuatta belild en esadaE UygUn olatk d.izenlenmes 5ağüantr,

Geoe l,LL tjt"ncoü toolant 1""oe.elor|da -aİdadc,.la/c b19.d€,d,F,aoüL," ,e dea,dlldp|
ldem.Lla,.(.,,;y|",,aj.l,"-reül TG,ag,boaycrcc,a.,aoİ,",., @pa,,,F,,i,çhıd 1

a nma§na imken 9ğrayaĞk bİ yau.,nm omas şallr r.

(3) Tutanak en az ik nüsha ha nde düzenlenİ ve t lanağ n her sa},ras, toplanİ başkanü,ğ, ile ,'at mş o ma, ha nde

Bakan*temsilcs ta€fndan imzaan r.

4. TrDna{a s letn Lldg bpar {,oc değe, ." Da, add

idodrd€ndimeya.nn,ntalihVesays,toplanti]anİyapryo6adavetinnesuretteyapid,ğü,ianszyapülyoreabuiun

(5) Toplanhda a] nan karana.a ilDk]n oy m ktar]an, h]çbi. te€ddütte yer Vermeyecek 5ek lde İakam a ve yaz yla tut nakb

(6) Toplantda a nan kaG ara oümsuz oy Velen ve bu muha efetni tutanağa qeçi,tfrek cteyenleİin ad, soyadü Ve

muha efet 9 eİekçele.i tutanağ a yaılr.

,7, Mlh"leE oe,et ejnm \aJl, oda. @ 1e, Dl, de b , ,aı , ,taraoa a "r li,i". .*",-,.. . "j, ı e,re oo,g( o" i n cfuga e ıele- a(,a"F.
yazn top ant ba5kan ğj Ve kahlmçsa Bakanllk temsilcs tarafhdan mzaanr.

Toplanh sonÜnda yap,lacak iştenler

MADDE 14-a) Toplant başkan,, t plant sonunda tütaiağnrn bir nüsha,n ve gene kurulla lq i dğeİ tüm evrak

toplantda hazir ]rU unan yönet m kllü ü üyelerinden b rine te' m enel. Ta6f al ara§nda düzenlene.€k ayn b]r tltanak a

q", o, oeş qr !e,r,oe !Dlağ
l_-l ..İ ..,] d;.,-..l ,e bl _cnal@ lPl ci^ 1 ,, |d te*i ve ,|a1 "1,r,,e

(3) Tutanaln intemet site' açmak]a yüküm]İ oan şirketelce genel kuİu taİihinden tbareo en qeç beş qüİ içeisinde
intelnet sitesine de konulll.

(4) Toplant ba5tin ayn@, hazr bulunanlar Gteslnin, qündem]n Ve gene kufu top ant tutanağ,n n br nüshas n kahlm§

o mas, haljnde B.kan]k tems]cisine teslim eder.

Topla.tlya €lektrenik ortanda kitllma

MADDE 15- (l) Gene kuuLtopant,s na (anunun 1527
durumda yijnetim kurulunca ve toplan! başknn ğn@
mevzüat dikkate ahaEk ifa ed il.

nc maddesluyann@ elektmn k otamda ].at ma mGo tanünd ğ,
yeline getnie.ek işlemler (anunun 1527 nci maddes ve iqii

,.:i

]\$

,._,..''



üçüııc' BöLiiM

çeşitliHükümler

Bakanllk temsilcisinin kahllmı ve qeıel kurul toplant,s,na ilişkin beıgeıer

MADDL 16 -!1. Baünl,^

Gı]mİi]k Ve İĞret Bakanlğ]Temsilcien Hakkünda Yönetmelik hüjkümleri sakldtr

/r)Gena kUfula kat labilecekler Ve haztr bulunailar stesin in h azna nm as nda, genel kuİO lda ku lla nr a@ k temsil belge ea

iı"ioo,nt, t,tu*ğf. au."n"nnolnde biİinc f krada be ilt en Ydnetme ik h.kümlerine uyulma5 zorun Udul.

ic Yönerqede iingörülfo enlş drrumla.

MADDE17-(1)Topantlarda,bUiçYönerqedeönqdrİlmem5brdurumaka.şaşmarhal]ndegenek0l0l.averecek
karal doğru|tusunda hareket edil l.

iç Yönergenin kibuüü ve değişiklikler

MADDE ls - (1) Bu iç Yönerce, Bi*o 3]de5ik Koyuilu ual MeisuĞt TiĞr€t Ve sanay Anon]m ş lk€t Geİe K(u u'nun

oEy, je Yönei; Kuuİ tahfndan yijrü üğe konu ul, te!.il Ve ilan ediiİ iç Yöaeqede yap a.ak değişikl]kel de aynü

iç Yönergenln yürü.ıüğü

MADDE 19 a(1) Bu rç Y6neİ9€, Bnko B reşik (oyunlrlüar Meısu.at İG.et Ve sanayiAnonim şilGt n n 26/05/2013

ta,ihig*ek!rııtoplait,"daiabu€dlmi5oUp,.ürkyeİ.aretsi.ijGazetes'ndeilanblihind8yürur]üjğeqrel.

ok!na. iç Yönerge müzakereye açüld . sö2 alan olmadı, 'Gene] KufuL iç Y6nergesi' gene] kllu
taraf ndan oybıl]ğiile kabu edid].

16.sPK KurUmsa Yönetim llk€le gercğin.e'ŞirkeıİBig]lendirmePol]tikasihakklndasnHay.eltn
YENEL taraflndan Gene] Kuİ!l'a bilg]Ver]d].

l ' -Th 195 VaooeJ s .eİle şem yap-a.şl,e'" bo'.larma Vasaq. ve J9ür VJoo.ç 'ReLdoel

\aiaq"opJ,ü B.i.a,l sn E,ooqa.lNc EP l-,d'll ddl Gele KL,"l'aolJldL Yo^el ıKLl L
İye erine TTK'nrn 395. ve 396 lr,4adde eri jle sermaye Piyasas! KurıjI! düzen eme e.i

çeçevesinde oy b d]ğ] ]le yetki veli d ,

18,Yönelim K!rulu üyelerine ödenecek ayllk net ücreilerin görüşümes.e geçidi. Topanllbaşkanr
Şn,Edoğan lNcELERyöneiim k!rult ve bağ]msz üye adaylar na ddenecek ücreiler hakklnda
\l1ll oevallJl oJrpaysallplelr,o,ia.ld,nlToolar-Baş'ar q 1aVe,meIelr (ıFdi-op",1
ğJş,a, :alolmcasrona.A-.NÖzşo7aaıd.vöre'|-ı.'LILoa5-a.veLVee,ileodere@l
net ü.reterin yete.iolmadlğün sÖyledjYö.etm Kurulu Başkanlna ayIük netolaEk 3 000,_TL,
Yöneıim K!ruiu OyeelineV; sPK KurumsalY6netim i]ke eri geİeğince seçiecekBağlmslz
Yö.elim K!rUlU Üyeerine ayrlayfl ay k netoarak2.000. TL, ödenmesi genel kuİu ca oybi iğ] le

19 Bağ ms]z üye adayr sn Fuat TUĞRUL'un sPK Kürumsal Yöneiim ilkeleli Teb]ği gercği
DadlmsEli ntreio, lasnadq ve oJdltrrzhl oe,l1a,.n oe,@öA NoJn omddö1l be.Jr

-__"1ffiffi;ifp'iiİ;ni7:6;Ti6p - B;.-J. "-, -,d6;i fiğ -.LR*-J-;ifi;id;E-

.i\
._\*j' l,i,'!..



Birko A.Ş. Gcnel Kurılu Di!ın Bişk.nIlğı ve toPlınftya kahlın Hükünet Konitcsi
nezdindc ifiRAZIMDIR:

s.rnJ,e Pi!d,1, r.['L'nJn lj.0:'o'lı, l,\cld20' D ,le"nip,eü(d!\'Rl l\
No:5isa_llfku rnsaI }önetim iIkc]eıinin bclillenmcsi ve ılrgulanma§na iljşkin lebliğine görc

[uAü' ]UĞRrrL\m Bağlns,;Yönclinı K!rulü Adatlrğına iTiRAzrMDIR,

1_!-uaı TUĞRU]-'ün eşi ve kızlaij ile bcİabd BiRKo A,Ş,de % 4,98,33 hissesinc sahiPın,Bu

h:...-,; ,".,,r. 1,1 .., R. .'. al ol, n, m1 |(, K,-,,l ,_ü, 1,Il,,,J ]a dtk c id" ,-

,,.,l^l1nl,, D.)lJl'ujnx jolj. gil, l:lCej, (, ,l1,dd 1,1 t,

kendisi küllınmaktadtr.

2-Fual TUĞRLI- Birko A,Ş.'dc ıakibi 12 lll Denetim K!rulu nyeljği so,2 ],ıldII Yö,clın
Kurulü ürcliği ya!nnştı..

ı ]0 \!l, J§kİ bı ,Lrcd,l .UJ ,Uı ".l Ul B,\o A(,'l c, bü\,:l h. cd,, odJ
tl "..ıiı ,'.ıln- Bi n l ls,c ,,uıleüi :]e ' ü gdl cdfl"\

c.V.nn, .]olclm ts.L,m"/ljl oc],.,| 'x fren §PK cb|,1 er,nc \" tfel unu'ı,ln

" "",e, 
r.i;;;; ,,, J" Ocelj q,",, ],.oC",,;1 oJ Jdn beli,le,ıc \oo'F, ojm,! da ",k-rd,l

görüslen tril chekredı.

5 sPi( ve hukukçUla! keıdniniı
ehnesine nğnen lru nüleatalaİ diktate

). Neşe

L.,l. n.l/ .JJ) ol"n _\..ogjl, .e1,1lln., n. Ve k.nJi,i " ,f n,
al;o.da] B^;.M.'/ a,lJü o]m"l \oIL-- le, i , el ,Ii| tr

soNUÇ:

Bü nedeile.le BiRKo A.Ş.'nin 26/ MarB/ 2O]3 Pa7al güıij yalllacak rçinli cot]
lluruım;aaiuı ıuĞılıl-'un bağım9z Yöncliıı Kurulu AdaytlğNn iPTAL edilntesini seçiİnesi

i"ii"ı" ÇEi"i" tırı.ı 
"ajhn;ni 

itnaznlr lilllcn tutanak]ara geçnilııesini d7 !c talep cderir

BJo.msjz Jve adav a- s1 F ,aı TucRJ- r'F sr Me'rei p l cE\ lJ\ ı 1 so^ hulJ ,s' Yo,pli ı-G.; 
ı ."iol *,i. *.."lz i . ,el q .Jrlmadlğ ve oaolrsülhk oeva ij 11lr ge,çeğe Jyg J,

"i'i'a .' -i"i""'u,ı,-na" "aq 
ms z Jve aaay a, ,,oar sr RL,ıJ ö7Tc1 , qe,eı çAıeı ı op alı

Başkaİ;lsn Erdoğan ]NoELER taran ndan Gene KUrU]'a ok0ndL

Ka!!]26.03.2013 taİilıindekigeıel kurütd. bağl.[u yönetin ktrrtrlıü üyesi adıyıolan s,,
Mehnet Ati cE]'IlUN ve sn. Flat TuĞRUL'un sPK K!rümsıl yönctin ilkel,ri teb]iğİıd€r,t

.tın bığımElık kriterleritri s,ğIlmadığındatr ad!yİktır|,ııe seçİlm eleri, e itirız,

Ş!]r!!!!!gğg! j l)Yaklaşlk 15 yrdtr Birko A.ş vc iştilaklciıde tönelin le dcneliün kunlı]

üyelilülcli olna$na lağnren bağun§zlık bclanlıda bunlaı saklaınış ve talan beyanda buluıüluşıur le
kcndisinin d,cütesiolduğl aday belirlene koİlitesibu lalanbcJanı onay]annşnr,

2) 2.9 90.000 lol %

,,l

,\$\ -

Yult (800.000).

§

Kocabağ! (8O0,oo()),eşi Ayiü'Iuğruı'rr0.0j

/r,
olma$n. nğnen hissolcrini öZçocuklan Nü.a)

§.-



3)[B 6ua1 'ıİğrul Boİsa$) oIaEk 2009 ylına kada. bosaya kote o]nadan öncc şirkclin lrissc scncdi

alın saltmlndan dolay! ve baş*a fbcllcrden dola],ı o .LIaI ıaralündnn sPK 'ya şikayeü edildiği !e
inceleme geçirdiği biIinnrektedn.

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

nasıt olu dd sP( tebliğieriyle sabil olan önenli ıilelikteki işleoler jçb bağlmslz üyeleIin imzasınün

zorüIu old!ğu şİkeü ışle.]ndc görev alabih

6)oİtak]a.|n 1amafu ıaraflıdan Sn,fuat Tuğul şilketin 30 yıldI bü}iik öİağı olark bilinmcklcdİ.
SPK kuruİfallönelim ilkeleri teb]jği ecrcği bağım9z yönelin hrü]u tyesi olanaz.

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
sn.Metİel Ali ccyhun. sn.Erdoğm Munıcu'nun eşiırin days.ln oğlu olarak bil keie daha !fui
hsnldt; dolalsıyla 3 atİ şekildeh6]ndr.

2) Yine a]fu İan ve §hi hsnıl sn. Erdoğan M ncü'ıun lralca Bilko 
^ 

§ nin işliıaki Koyunlu Teksii]

A.Ş }öndiüi kunlu başkab o]m6ı dolay§ıylı bağO$z]]k kiteddni taşlmaırakta ve dolar$ıyla
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.

3)Mehnet AIi Ceyhuİ hem kcndisi hon dc kayfbİadmleri vastas},la ),aklaşük %2,5 bir hisse

olannln kodlrol salribidil

.l)Dolaysıyii] sPK kurunrsal yönetiıı ilkcleri Ebliği 4.],7 ünaddcsinc i$nadcn bağDız _rönetiD

TUğul keDdjsi adma (a90,000) hisseda. otntsıa lığnrcı bu hissc]erjn lıaziüln cctvcllcindc dc

Pö7İküiü üzere kendisi taral]ndan koıtloi edildiği açü]ntr,

soNuc: I 6.0,1.20l3 ta hli aday belirlcmc koİritesi ve ,öıcüinr kurulüı kanıİa ka$I 24.0,1.20 ] 3 taih
vo l53 s!ıll ditelce ile BjRKo A.Ş ye taptığlnız sİ luat T ğnl vc sn Melınıet AIi celnun'un
yaptiacak Adnel kumlda bağtmsz }önelİı kuİulu ü)esi .dıyı olanaz şcklindeki itirazünüZa isıinaden
ıe aday bclirlğıne kornilesi lraflndan nç de rönelim k!ruh tanİndan herhıngi bir \]em yalllma]nış
söz konuf ada}lann 8crçcğe aykın vc ccıçckleri saklaya bağıırsı7ık beyanlan kanuna a!krı olarak

ilan edilnis !c imalannıŞtlI Dola],ıslyla söz konuİ siireçle ihmali bulunan komne 1,e kişilet
hakk]nda işlcm yapnmar gclckııcktedir, 26.05 20]] hi]rinde yapllacak Dirko A:Ş geıel kunıluDda

8clçeği içümcycİ bağnİzlık beyailailı,n adat belirlc$e koİlnesi lalaİnda. gclekli incclcneler

Jlpıl,Jd{.]o,,e.nlı|fuuo..jj14\.,.ll., vejrniL,ırdabn.m./},U}.frl\-Jlj))e.,.oljJl

,i\ /l/ - --/-a\ ll,V-,| l ş]f^--+"},, il-./'(UK 't}



adtlr göslerilneleri !e seçilneleri S|İM^YE PjY^s^sl KUjiUI-U lebliğ lc kın!ılaı.a vc ]iİiK
TiCARET !iA\UNUNA.tkıü olduğu için ada) oİnah.na , Sl'K Şer]na\c l'i]asasü Kurulu. Anit.

.,11.1 l J,\e-(le \e 1.,n i1: nc'.1.1...,Nj llo,|J n/.,ll .ol l \Jl\la llıra. e,lnoru/..

':'::"ı1'':'' ..f ,\ç.."',l )rl J. J 9 1,:_J*E ro.., .Lı1
roildl Il Bl§laal s,E,doğa. lNcllLR 9,1a. -5a, sozler.eJ, ,8lVJdd-si oeleğ'lce 2
y L]ğlna görev yapacak 5 Yanelm Kurulu Üyes]ie 2 Bağlmslz Üyenin brikimlioyama yaniemine
gdre ayn ayn seçlebimesiiçin oy sand klar n n haz ianmas]nlisled].Topant Başkan Yard lmclsl
snolhan ALT]NÖZ yönelm kuİuuna yeni üye adayü oacak k]ş]e n küsaca kend]lerni
lanltmaann ]stedi.Yöneiim kurulu üye adayarndan sn.Yakup AYDoĞAN sn Zekeriya
GL\Evx/\A V6 Bag fs 2 \o."l a!.LlJ L,. ad.\ a..oa- s.. llar l s_ _R sr Me.iFl A|
Ll 1l-J\ .e oLşü ÖzER . şJ.a ıerolelll,ar l' l, Toola-,| BJ<.a1 s, ldooal NcTl -ğ
oVamanln saai l14 45'le baŞ]ayacağlnlVe 1 saal süİe ]edevam edeceğ i genelkulu a bidİdi
Yaplan ovama sonucunda Topant Başkanİğ taraflndan oy sa.d]klan açld Yaplan saylnr
sonucunda Levend TUNÇLAR 6.4]3.165,22 TL (Brikimi oy 32,065.82610);Büent Raşil
lr,iUMcU 5 329,253,84, TL (Bİikim i oy 26 646269,20 );Mevlül ADALI 7 223 330 78 TL (B rikim
o/ J6 l 16 653 gor:le-elya c J\aVrAYA 7 185.6'7 12 -, ti n aJ 3- d27.7,7 6a _' "l JpAvDoĞAN --0554-52 lL Bltml o! 10.9/7.7.7 60]:se.oJl LJ\GJ! 7l7J1-'-o lL
\Bltl-. oJ ,5866878o5l ov alolJ 2 .l -L'e le oo,ev Ydp al L/alp s.zeüe,(J
GLNEv<A.AslYaüLp AYDoGA\slV-v.l ADAL.51.selod, -/GUN V. s.le.eld
TuNÇLAR yönet]m k]ful! ılyesioaGk seç]dier
sağ msE üyeler için yapl]an saylm sonucunda llham sEFER']6.277848.38 TL (Birik]ml
oy:32 555.696,76)ilvlehmel Ali OEYHUN 13 316 860 ]7 TL lBirik]ml oy 26,633.720 34)iFual
TUĞRuL 11261 O8o,33 TL (Biİk]m] oy 22,522160,86)iRüştü ÖzER 254431,87 TL (Birik]ml
o},5O88637z,oyaldl9,2vllsı,eleqo,evyaotrallz,,"j1ll,a.5LlLP,e5lV,r-,lAl
Lt/FJ\\o1elr ^J,LLBlğl-clz Jye'q,e5e,idI"|

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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