
      
 

 
 
 

YÖNETİMKURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA  

DAVET DUYURUSU 

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 601 

Şirketimiz 04/06/2020 tarih ve 2020/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2020 yılı Olağanütü Genel Kurul 
Toplantısı,  29.06.2020 Pazartesi günü saat 15.00’de Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı No:167 
Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Ticaret Odası 1 nolu Toplantı Salonunda yapılacak ve aşağıdaki 
gündem maddeleri görüşülecektir.  
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye 
Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; 
Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi’ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.  

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri 
çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik 
göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır. 

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek 
olup, elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve 
www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.  

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için 
vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.birlikmensucat.com.tr adresindeki Şirket internet 
sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı 
Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine 
getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Şirketimizin 2019 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, 2020 yılı ara dönem 
konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu’nun 2019 Yıllık Faaliyet Raporu ve 2020 ara dönem faaliyet raporu, 
Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 18.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı değerleme 
raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi 
içerisinde, Şirket merkezinde, www.birlikmensucat.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.  

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.  
 
Saygılarımızla, 

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.  

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 
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BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 

29 HAZİRAN 2020 TARİHLİ 

2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 
3- Şirket Yönetim Kurulu’nun 04.06.2020 tarih 05 sayılı kararı çerçevesinde; ilişkili tarafa olan borçlarımızın 

kapatılması amacıyla 13.03.2020, 10.04.2020, 30.04.2020 ve 15.05.2020 tarihli yönetim kurulu kararlarımız 
kapsamında; Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain 
ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü “Arsa”nın, SPK lisanslı 
Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 18.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı 
değerleme raporunda bulunan 49.450.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere ihaleye çıkılarak 
pazarlık usulüyle satışı sürecinde yegane teklif veren ilişkili taraflarımızdan Yaşar KÜÇÜKÇALIK’a (KDV 
hariç)  49.500.000.- TL (Kırkdokuzmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)’na satışı ve satış bedelinin Yaşar 
KÜÇÜKÇALIK’a olan borcumuzdan mahsup edilmesine işlemi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu 
maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 “Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve 
Ayrılma Hakkı Tebliğ hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, genel 
kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay 
sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu, bu hakkın kullanılması halinde 1,00-TL (Bir Türk Lirası) nominal 
değerli payın 1,34733- TL (Bir Türk Lirası otuzdörtbinyediyüzotuzüç kuruş)bedel karşılığında Şirket 
tarafından satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin hazırlanan “Ayrılma Hakkı Kullanım 
Duyurusu” çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,  

4- Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 
pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü “Arsa”nın, SPK lisanslı Çelen Kurumsal 
Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 18.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı değerleme raporunda 
bulunan 49.450.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere ihaleye çıkılarak pazarlık usulüyle satışı 
sürecinde yegane teklif veren ilişkili taraflarımızdan Yaşar KÜÇÜKÇALIK’a (KDV hariç)  49.500.000.- TL 
(Kırkdokuzmilonbeşyüzbin Türk Lirası)’na satışı ve satış bedelinin Yaşar KÜÇÜKÇALIK’a olan 
borcumuzdan mahsup edilmesi ve bu hususlarda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi işleminin, görüşülerek 
karara bağlanması, 

5- Ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 
250.000,00.- (İkiyüzellibin Türk Lirası)’nı aşması halinde gündemin 4.maddesine ilişkin olarak genel kurul 
onayı alınmış olsa bile iş bu karara konu taşınmaz satış işleminden vazgeçilmesinin görüşülerek karara 
bağlanması, 

6- Kapanış 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

VEKALETNAME 
 

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. ’nin  29/06/2020 tarihinde saat:15:00’de 
Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Ticaret Odası 1 nolu 
Toplantı Salonunda yapılacak 2020 yılı olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler 
doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak 
üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan                                                             ’yi 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. 
 
 
Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza 
beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir. 
 
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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle 
verilir.  
 
  

Gündem Maddeleri (*) Kabul  Red  Muhalefet Şerhi 
1.    
2.    
3.    
4    
5.    

 
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten 
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 SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili  ve Numarası ile MERSİS numarası: 
Adresi: 
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
 
 
İMZASI 
 

 


