
 
 

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. 2020 YILI OLAĞANÜSTÜ 
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 

 
 

1- 29.06.2020 TARİHLİ 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,  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 Olağan 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 Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da 
katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan 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 
 
 
 
 
 
2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek 
açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, 
diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:  

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları  

Şirketimiz sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılıdır. Genel Kurul toplantılarında her 
1 TL nominal değerdeki payın bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 
İşbu Bilgilendirme Dokümanı’nın ilan edildiği tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren 
toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir: 

 

a) Açıklamanın yapıldığı 04/06/2020 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay 
sayısı ve oy hakkı;  
 

Pay Sahibinin Adı/Unvanı 
Pay Sayısı ve Oy Hakkı 

(Adet) 
Pay Tutarı (TL) 

Sermayedeki Payı 
(%) 

KANBER ÖZCAN 991.000 991.000 6,03 % 

DİĞER  15.446.222 15.446.222 93,97 % 

 

2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 
faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:  

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap 
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği 
yoktur. 

 Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına 
www.birlikmensucat.com.tr internet adresinden ve www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.  

 

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:  

Ortaklık pay sahipleri tarafındangündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı 
İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır. 

 

 

 

 



29 HAZİRAN 2020  TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE 
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,  
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul 
ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi’nin 7. 
maddesi’nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı’nı yönetecek Toplantı 
Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. 
 
 

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.  
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul 
ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa 
geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığı’na yetki vermesi hususu 
oylanacaktır. 
 

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,  

 
a) Tebliğ’in “Ayrılma hakkının kullanılması” başlıklı 9. maddesine göre işlemin onaylanacağı 
Genel Kurul toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılıp bu gündem maddesine olumsuz 
oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin paylarını Şirket’e 
satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,  
 
b) SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlıklı 24. maddesi ve Tebliğ’in “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” 
başlıklı 10. maddesi hükümleri çerçevesinde 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde paya tekabül 
eden ayrılma hakkı kullanım fiyatının 1,37433 TL olarak hesaplandığı  
 
c) 3 no’lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin Genel Kurul’da kabul edilebilmesi için 
Tebliğ’in “Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar” başlıklı 7. maddesinin 1. 
fıkrası çerçevesinde, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul’a katılan oy hakkını haiz payların 
üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy 
hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz 
payların çoğunluğu ile karar alınacağı,  



 
d) 3 no’lu gündem maddesinin Genel Kurul’da oylanmasında, Tebliğ’in “Önemli nitelikteki 
işlemlerin onaylanacağı genel kurullar” başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde, TTK’nın 
436. maddesinin 1. fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler 
veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin 
kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, 
düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç 
doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği,  
 
e) Tebliğ’in “Ayrılma hakkının kullanımı” başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, 
“ayrılma hakkının kullandırılmasına” Genel Kurul tarihinden itibaren en çok 6 (altı) iş günü 
içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin 15 (onbeş) iş günü olacağı,  
 
f) Tebliğ’in “Ayrılma hakkının kullanımı” başlıklı 9. maddesinin 7. fıkrasına göre; “ayrılma 
hakkı”nı kullanacak pay sahiplerimizin “ayrılma hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz adına alım 
işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluşa ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin olarak 
ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” 
kullanımını) gerçekleştireceği; “ayrılma hakkı”nı kullanmak için söz konusu aracı kuruluşa 
başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç “satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,  
 
g) Tebliğ’in “Ayrılma hakkının kullanımı” başlıklı 9. maddesinin 9. fıkrasına göre; “ayrılma 
hakkı”nın, pay sahiplerimizin Genel Kurul tarihi itibarıyla sahip oldukları payların tamamı için 
kullanılmasının zorunlu olduğu, 
 
 h) Tebliğ’in 9. maddesinin 3. fıkrasına göre paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda 
ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma 
hakkını kullanmasının mümkün olmadığı, bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını 
kullanabilmesi için Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme karşı olumsuz oy 
kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesinin zorunlu olduğu,  
 
i) Ayrılma hakkına konu 3 no’lu gündem maddesinin Genel Kurul toplantısında reddedilmesi 
durumunda “ayrılma hakkı”nın doğmayacağı,  
 
hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul’da da bu hususlarda pay 
sahiplerine bilgi verilecektir. 

 
 

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)  49.450.000.- TL (Kırkdokuzbindörtyüzellibin 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, 
 
Şirket Yönetim Kurulu’nun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin 
Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ’ine (II-23.1) uygun olarak 04.06.2020 tarihinde almış 
olduğu karar çerçevesinde, 04.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız ile 
(https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849213) kamuya duyurulan söz konusu satış işlemi 
hakkında pay sahiplerimize bilgi verilecek olup, ardından bu işlemler pay sahiplerimizin onayına 
sunulacaktır. 
 



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, 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı 
Tebliğ’ine (II-23.1) uygun olarak 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 vazgeçilmesi görüşülerek karara bağlanacaktır.  


