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Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin' 2 | Faaliyet yrlrna ait Olafian Genel Kurul

Toplantrsr 17 Nisan 2019 Qar5amba gUnti saat 14:00'de Pank tnn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet
Mah. De[irmenci Sok" No:4 Tekkekdy 55310 Samsun - Tlirkiye adresinde, T,C. Samsun Valilifii Ticaret il

Mtldrirlriftl'nrin 1-l-.04.20L9 tarih ve 39028009-431.03-E-0O043452I67 sayrlr yaztstyla gorevlendirilen

Bakanlrk Temsilcisi Sayrn Cemil Kocaofilu'nun gcizetiminde yaprlmr5tlr.

Toplantrya ait davet, kanun ve esas sozle5mede ongortildtifti gibi ve gtindemi de ihtiva edecek

5ekilde, Ttjrkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Mart 2019 tarih ve 9795 sayt 75t-752 nolu sayfa

nushalarrnda, 5irketin internet sitesinde (www,ulusovun.com.tr), Kamuyu Aydrnlatma Platformunda

(KAP), Merkezi Kayrt Kurulugu'nun e-5irket uygulamasrnda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS),

genel kurultoplantrsrndan en az 27 gin once ilan edilerek siiresi iginde yapllmrgtlr,

Hazrr bulunanlar listesinin tetkikinde, girket paylartntn 84.500.000,00 TL toplam itibari defierinin;

toplam itibari defieri 22.724.]-59,00 TL olan 22.724.1.59 adet payrn asaleten, toplam itibar deferi
41*346,188 TL olan 41.346.188 adet payrn vekaleten olmak rjzere, temsil edilmektedir, Toplantlda itibari

defieri toplam 64.O70.34],00 TL olan 64,070.347 adet paytn temsil edildi[i, boylece gerek kanun gerekse

de esas sdzlegmede ongorrilen asgari toplantr nisabrnrn mevcut olduIu belirlenmigtir, Bafrmstz Denetim

/ Kurulu5u adrna Sayrn Volkan DEMiR'in da toplantrda haztr bulundu[u tespit edilmi5tir.

TLjrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Mevzuatt ve Merkezi Kayrt KuruluSu dLizenlemeleri

gergevesinde 5irketin elektronik genel kurul hazrrlrklarrnr yasal dtizenlemeler uygun olarak yerine

getirdi[i tespit edilmi5tir, Bairmslz Denetgi'nin de toplanttda hazrr bulundu[unun anla5tlmast t]zerine

Yonetim Kurulu Ba5kan Yardrmcrsr ve Genel Mridrir Sayrn Kamil ADEM taraftndan genel kurulun fiziki ve

elektronik ortamda eg zamanll olarak yaprlaca[r, elektronik genel kurul sistemini kullanmak uzere

tVlerkezi Kayrt Kurulu5u Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlrk Sertifikasr bulunan Sayrn ilker fUqUf ve

Sayr n Bih a n OztU nK'ri n gorevl endi ri ldifii a gr kl a nd r.

Toplantrda,oy kullanma yonteminin elektronik ortamda oy kullanma dtizenlemeleri saklr kalmak

kaydryla toplantrya fiziki olarak katrlan pay sahiplerinin agrk ve el kaldrrma usulti ile yaprlacafit, ret oyu

kullanacaklaln ret oyunu sozlr.i olarak beyan etmeleri gerekti[i genel kurulun bilgisine sunularak,

toplantr hem fiziki hem elektronik ortamda Yonetim Kurulu Ba5kan Yardtmctst ve Genel MtidLir Saytn

Kamil ADEM taraftndan agrldr. Tum gtlndem maddeleri genel kurula okunarak, gilndemin gorLi5Lilmesine

gegi l d i.

i.. Grlndemin birinci maddesi kapsaminda, agrlr5 ve toplantt bagkanll[lntn olu5turulmasr ile ilgili, Toplantt

Bagkanlr[r segimi tgin verilen teklif okundu, bagka teklif olup olmadr[r soruldu, baSkaca teklif

olmadrIlndan oya sunuldu. Genel Kurul tarafrndan 259.070.347 adet kabul oyu ile toplantr bagkanlrIrna

Sayrn Bihan OzTUnK'Lin segilmesine oybirlifiiyle karar verildi.

Toplantr Bagkanr Sayln Bihan Oztrlrk, Genel Kurul Toplantrsrna ili5kin iglemelerin yrirrittilmesi amactyla

Tutanak yazmanr olaral< Sayrn ilker KUGUK'rl Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi
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Toplantr Bagkanr, girket esas
Raporu ve Finansal Tablolarrn

.!) "ti.

Yonetim Kurulu Faaliyet

Grindemin ikinci maddesi mtlzakereye agrlir.201B yrlr Faaliyet Raporunun ortaklalmrzrn tetkikine
sunuldu[u, bu nedenle raporun tamamrnrn okunmasrna gerek olmadrfrna ve okunmug sayrlmr5
olmastna ili5kin verilen teklif genel'kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafrndan
259'o70'347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun gorri5Lilmesine geEildi, Gorri5
bildirmek igin soz alan olmadr.

Gtjndemin t'igLincri maddesi mrizakereye agrldr. 20L8 yrlr Konsolide Finansal Tablolarrmrza ili5kin
Ba[tmsrz Denetim Raporumuzun ortaklanmtztn tetkikine sunuldu[u, bu nedenle raporun tamamen
okunmastna gerek olmadr8rna ve okunmug sayrlmrg olmasrna ili5kin verilen teklif genel kurulun oyuna
sunuldu' oylama sonucunda genel kurul tarafrndan 25g.070.347 adet kabul oyu ile kabul
edildi' Dmr Bafrmtz Denetim ve Dant5manlrk Anonim girketi temsilcisi sayrn volkan DEMiR, Bagrmrz
Denetim Raporu'nun ozetini okudu. Raporun gorti5rilmesine gegildi. Gorrig bildirmek igin sdz alan
olmadr.

Gtlndemin dordLlncri maddesi mtizakereye agrldr. 2O1B ytlrna ili5kin Sermaye piyasasr Kurulu,nun ll 14.1,
numaralt Tebli[i kapsamrnda dtizenlenmig ve Ba[rmsrz Denetimden gegmi5 Konsolide Bilango ve
Konsolide GelirTablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama GenelTebliii'ne uygun Bilango ve GelirTablosu
ortaklarlmrzrn tetkikine sunuldugu, hazlrda bulunan ortaklar tarafrndan Konsolide Bilango ve Konsolide
Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip de$erlendirilmi5 oldu$u beyan edildiginden tekrar okunmasrna
gerek olmadrir yonrindeki gorti5 birlifii nedeniyle Genel Kurul'un oyuna sunuldu. oylama sonucunda
genel kurultarafrndan 2s9.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

(

Gt'indemin be5inci maddesi mtizakereye agrldr. Yonetim Kurulu Uyeleri 2018 yrlr faaliyetlerinden dolayt
ibra edilmelerine iliSkin, Yonetim Kurulu Uyelerinin ibra edilmesi oylamaya sunuldu, ycjnetim kurulu
tiyeleri ibralarrnda sahip olduklarr paylardan dogan oy haklarrnr kullanmadrlar. oylama sonucunda genel
kurul taraflndan 169.636.00$ adet kabul oyu ile kabui edildi. oylama sonucunda yonetim kurulu
Liyelerinin kurulun ibralarlna gegildi, toplantrya katrlan pay sahiplerinin oy birli[i ile trjm yonetim kurulu
tiyeleri ayn ayn ibra edildi,

GLindemin altlnct maddesi mtizakereye aglldr, Ycjnetim kurulunun 20.03.20i.9 tarih ve 201-9/0L3 sayltr
kir payr da[rtrmr hakklndaki karart ve onerisi gerefiince konu gorri5meye agrldr. ycinetim kurulunun scjz
konusu kararl okunarak Genel Kurul'un de[erlendirmelerine sunuldu, gorrig bildirmek igin soz alan
olmadr ve 259,070,347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Buna giire;

$irketimizin, Sermaye Piyasast Kurulu'nun (ll-L4.L) sayrll "sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya
ili5kin Esaslar Tebli[i" hriktjmleri uyannca hazlrlanan Trirkiye Muhasebe Standartlarr / Trirkiye Finansal
Raporlama Standartlarl uyarlnca hazrrlanan ve Bairmsrz Denetim girketi DMR Ba[rmsrz Denetim ve
Dant5manltk A.5' taraftndan denetime tabi tutulan 01.01.201g - 31.12.201,8 hesap donemine ait
konsolide finansal tablolarrnda yer alan 22.835.706,00 TL Donem K6rrndan; sermaye piyasasr Mevzuatr,
$irket Esas Sozle5mesi ve di[er mevzuat htjkrimleri uyarrnca 2.929.535,00 TL vergi kargrlrgl ayrrldrktan
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01,01.2018 - 31,.1,2,201.8 hesap donertr:ine,:)bit
Vergi Us0l Kanunu ve di[er yasal meyzuat hriRrjml,erine
50.048.011,62fL Donem K6rrndan esas sozlesmemiz, ve
TL vergi kargrlrfir ayrrldrktan sonra kalan net dcjnem k6rr 40.

$irketimizin, sermaye Piyasast Kurulu'nun (ll-19.1) sayrlr teblifrine uygun olarak hazrrlanan ekteki 20j.g
yrlr K6r Dafirtrm Tablosuna gore;

Birinci Tertip Yasal Yedek Akge ayrrldrktan sonra kalan Net DaIrtrlabilir Donem K6rr,nrn 17,873.1,83,26TL
olarak tespit edilmesine.

Net Donem Kanndan, 61,02 sayrlr TLrrk Ticaret Kanunu ve
gergevesind e %o 5 orantnda birinci tertip yasal yedek akge olarar

17 .873.1,83,26 TL'nin daIrtrlmayarak
brrakllmasr hususunun Genel Kurul,un

ilgili di[er yasal mevzuat hr.lkLimleri
2.032.987,74 TL ayrrl m ast n a,

ola[anristLi yedek akge olarak 5irket btinyesinde brinyesinde
onayrna sunulmasrna oy birli[i ile karar verildi.

7' GLlndemin yedinci maddesi mr-izakereye agrldr. Trirk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasasr Kurulu
dLlzenlemeleri gere[ince yonetim kurulu tarafrndan yaprlan baIrmsrz denetim kurulu5u segimine ili5kin
karar ve cinerinin kabultj, degi5tirilerek kabulri veya reddine gegildi. 2019 yrlr Konsolide FinansalTablo ve
Faaliyet Raporlartmvtn 6362 sayrlt sermaye Piyasasr Kanun uyannca bafrrmsrz denetimi igin yonetim
kurulu taraftndan segilmi5 bulunan bafirmsrz denetim 5irketi olan DMR Bafirmsrz Denetim ve Danrgmanhk
A'$''nin 01'01'2019 - 31'.1'2.2OIg donemi igin ba[rmstz denetim girketi olarak tekrar segilmesine ve
onaylanmastna, DMR Bafitmstz Denetim ve Danr5manlrk A.$.'nin aynr zamanda 6102 sayrlr Tr.irk Ticaret
kanunu kapsamtnda ba$lmsrz denetgi olarak segilmesine iligkin yonetim kurulunun teklifi toplantr
ba5kanrtaraftndan Genel Kurul'un onaytna sunuldu, Genel Kurul tarafrndan 25g.070.347 adet kabul oyu
ile oy birli[i ile kabul edildi.

8. Gtindemin sekizinci maddesi mr-lzakereve
Kurulu Uyeleri ve Ust Drizey yoneticilerin

Kurula okundu. Gorr.i5 bildirmek igin
olmadrfirndan oylama yaprlmadr.

agrldr' $irket Yonetim Kurulu tarafrndan hazrrlanan, yonetim

Ucretlendirme Politikasr, Toplantr Bagkanr tarafrndan Genel
soz alan olmadl. Grindemin bu maddesi oylamaya tabi

9. GLindemin dokuzuncu maddesi mLizakereye agrldr. girketin 2018 yrlr igerisindeki ba[r5larr hakkrnda pay
sahiplerine bilgiverilmesi ve 201-9 yrlrnda yaprlacak bagrglar igin tist srnrr belirlenmesi hususu gcirLigmeye
agrldr' 2o1B yrlr igerisinde yaprlan bair5lar hakkrnda genel kurula bilgi verildi.2o19 yrlrnda yaprlacak
ba[r5lar iEin 400.000,00.- TL'nin List stnrr olarak belirlenmesine yonelik verilen teklif genel kurula
okundu' Verilen teklif ba5kan taraftndan genel kurul onayrna sunuldu.2o1,g yrlr igin 400.000,00 TL,nin
ba[r5 List stnlrt olarak kabul edilmesi onerisi genel kurul tarafrndan 25g.o7o.347 adet kabul ovu ile kabul
edildi.



11, GLindemin on birinci maddesi mLizakereye agrldr, Ttirk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri
gergevesinde ve Sermaye Piyasast Kurulu Kurumsal Yonetim Teblifii gergevesinde 2018 yrlr igerisinde bu
kapsamda gergekle5tirilen i5lemler hakklnda Yonetim Kurulu Bagkanr Eren Grjnhan ULUSOy taraflndan
bilgi verildi. Yonetim kontroltjnri elinde bulunduran pay sahiplerine, yonetim Kurulu Uyelerine, rlst
dt'izey yoneticilere ve bunlartn eg ve ikinci dereceye kadar kan ve srhri yakrnlanna; Trirk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gergevesinde ve Sermaye Piyasasr Kurulu Kurumsal ydnetim ilkeleri
Teblifii doirultusunda iSler.n yapmalarrna izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Ayrrca yonetim kurulu
tiyelerinden herhangi birinin, girketin igletme konusuna giren ticari i5 trirrinden bir iglemi kendi veya
baSkasl hesabtna yapabilecefine dair ve aynr tLir ticari i5lerle u$ragan bir 5irkete sorumlulu[u srnrrsrz
ortak slfatryla da girebilece[i hususunda genel kurulun gorri5ri soruldu. Bu husus Genel kurultarafrndan.
259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi .

Gtjndemin on ikinci maddesine gegildi. Gtindemin bu maddesi oylamaya tabi olmadrfr igin oylama
yaprlmadr' Dilek ve gorLi5ler ktsmlnda Sayrn Fahrettin ULUSoY soz aldr, "De[erli hissedarlarrmrz genel
kurul finaline geldik. Sizlere hitap etmekten kendimi mutlu hissediyorum. 1969 tarihinde temelini
attt[tmrz 5irketimizi kLigtik bir deiirmenden bt]ytik bir fabrika durumuna gelen girketimiz bizi mutlu
etmekte olup, ba5ta Yonetim Kurulu Bagkanr olmak tizere tLlm ekibi kutlar basarrlarrnrn devamrnr
dilerim" 5eklinde temennilerde bulundu.

Toplantr BaSkanr taraftndan altnan kararlara ve toplantrya itiraz olup olmadrgr soruldu. itiraz eden
olmadl' GLindemde gorri5Ulecek ba5ka bir konu olmadrgrndan Toplantr Bagkanl Sayrn Bihan OZ1URf
tarafrndan paydaglara tegekkrir ederek toprantrya son verildi.

l5 bu tutanak, 17.04'2019 tarihinde saat i-4:59'da toplantr yerinde 5 nLisha olarak tanzim edildi ve
okunarak imzalandr,

Toplantr Bagkanr

Bihan Ozti.irk

Oy Toplama [lemuru-EGKS yetkilisi
Kader SAII(|M

L2,

Bakanhk Temsilcisj
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362 256 45 06
SAMSUN CD.qARSt lql N:45/1 s53oo TEKKEKOY /
SAMSUN

DEFTER SAHIBININ

Adr Soyadr / Unvanr :

19 Adresi :

l9i veya Mesleli :

Vergi Dai.,Vergi No

Taahhilt / Odenen Sermaye.

DEFTERIN

Tiirii :

Sayfa Sayrsr :

Hesap Dtinemi :

ULUSOY UN SANAYIVE TICARETA g MERS jS NO:0890002978800023
TEL:03622669091 MAIL:ulusoyun@ulusoyun.com.tr.

HANqERLI MAH NECIpBEy CAD 99/A /SA[/SUN
TAH'LLAR'N OGUTULMESI vE uN lMALAir il,,risrn uNU, KE'EK, *orlroi o"fihft,
PIRINQ UNU HARIQ)

GAZILER VERGI DAIRESI, BgoOO2gTBs
I TCSN

GENEL KURUL TOPLANTI VE
MUZAKERE DEFTERI Onay tipi I yeni Mati D6nem

94 - Tek

Sahibi ve nitelikleri yukanda yazlt

iglem No i 2012t222g6622
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