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2018 FAALiym yru omGnru GENEL KURUL TopLANTtrurnrun6r

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 2018 Faaliyet yrlrna ait Olafian Genel Kurul
Toplantlsr L7 Nisan 2019 Qargamba grinri saat 14:00'de Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet
Mah. Deiirmenci Sok. No:4 Tekkekiiy 55310 Samsun - Tiirkiye adresinde, T.C. Samsun Valilifi Ticaret il

Mtidi.irlti[i.i'nrin 1]..04.2019 tarih ve 39028009-431.03-E-00043452t67 sayrh yazrsryla gorevlendirilen
Bakan lrk Temsilcisi Sayrn Cemil Kocaofl u'nun gozetiminde yaprlm rgtrr.

Toplantrya ait davet, kanun ve esas sozlegmede ongorrildriiii gibi ve gUndemi de ihtiva edecek

Sekilde, Trirkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Mart 2019 tarih ve 9795 sayt 75I-752 nolu sayfa
ntishalarrnda, girketin internet sitesinde (www.ulusovun.com.tr), Kamuyu Aydrnlatma Platformunda
(KAP), Merkezi Kayrt Kurulugu'nun e-girket uygulamasrnda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS),

genel kurultoplantlstndan en az2L gin once ilan edilerek sriresi iginde yaptlmrgtrr.

Haztr bulunanlar listesinin tetkikinde, girket paylarrnrn 84.500.000,00 TL toplam itibari de$erinin;
toplam itibari defieri 22.724.159,00 TL olan 22.724.159 adet payrn asaleten, toplam itibar defieri
41.346.1BB TL olan 41.346.L88 adet payrn vekaleten olmak tlzere, temsil edilmektedir. Toplantrda itibari
defieri toplam 64.O70.347,00 TL olan 64.070.347 adet payrn temsil edildi[i, boylece gerek kanun gerekse
de esas sozle5mede ongortilen asgari toplantr nisabrnrn mevcut oldufiu belirlenmigtir. Ba$rmsrz Denetim
Kurulugu adtna Sayrn Volkan DEMiR'in da toplantrda hazrr bulundufu tespit edilmi5tir.

Trirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Mevzuatr ve Merkezi Kayrt Kurulu5u dtizenlemeleri
gergevesinde girketin elektronik genel kurul hazrrlrklarrnr yasal di.izenlemeler uygun olarak yerine
getirdi$i tespit edilmigtir. BaItmsrz Denetgi'nin de toplantrda hazrr bulundu[unun anlagrlmasl rizerine
Yonetim Kurulu Bagkan Yardtmcrsr ve Genel Mridrir Sayrn Kamil ADEM tarafrndan genel kurulun fiziki ve
elektronik ortamda eg zamanlr olarak yaprlacagr, elektronik genel kurul sistemini kullanmak tizere
Merkezi Kayrt Kurulugu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlrk Sertifikasl bulunan Sayrn ilker f UqUf ve
Sayr n Bihan OZIU RK' rin gorevlendirildigi aErkland r.

Toplantrda oy kullanma yonteminin elektronik ortamda oy kullanma dtjzenlemeleri saklr kalmak
kaydryla toplantrya fiziki olarak katrlan pay sahiplerinin agrk ve el kaldrrma usu[i ile yaprlacafr, ret oyu
kullanacaklann ret oyunu sozlrl olarak beyan etmeleri gerekti[i genel kurulun bilgisine sunularak,
toplantt hem fiziki hem elektronik ortamda Yonetim Kurulu Bagkan Yardrmcrsr ve Genel Mridtir Sayrn

Kamil ADEM taraftndan agrldr. Trim grjndem maddeleri genel kurula okunarak, grindemin gorri5rilmesine
gegildi.

1. Gtjndemin birinci maddesi kapsamrnda, agrlrg ve toplantr bagkanlr$rnrn olugturulmasr ile ilgili, Toplantr
Ba5kanlrgr segimi igin verilen teklif okundu, bagka teklif olup olmadrgr soruldu, bagkaca teklif
olmadrfirndan oya sunuldu. Genel Kurul tarafrndan 259.070.347 adet kabul oyu iletoplantr bagkanlrfrna
Sayrn Bihan OZTURt<'Un segilmesine oybirli[iyle karar verildi.

Toplantr Bagkanr Sayrn Bihan Ozttjrk, Genel Kurul Toplantrsrna ili5kin iglemelerin yrirritrilmesi amacryla
Tutanak Yazmanr olarak Sayrn ilker t<UgUt<'ri Oy Toplama Memuru ve Elektronik Genel Kurul Sistemi
gerekliliklerini yerine getirmek llzere de Say-r er SALKIM'r gorevlendirdi.



2.

3.

Toplantr Bagkant, $irket esas sozlegmesi, Pay defteri, Ba$rmsrz Denetim Raporu, Yonetim Kurulu Faaliyet
Raporu ve Finansal Tablolarrn toplantr yerinde hazrr bulunduffunu tespit etti.

Grindemin ikinci maddesi mi.izakereye agrldr. 2018 yrh Faaliyet Raporunun ortaklanmrzrn tetkikine
sunuldu$u, bu nedenle raporun tamamrnrn okunmasrna gerek olmadr[rna ve okunmug sayrlmlg
olmastna iligkin verilen teklif genel kurulun oyuna sunuldu, oylama sonucunda genel kurul tarafrndan
259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi. Konsolide Faaliyet Raporunun gorrigrllmesine gegildi. Gortj5
bildirmek igin soz alan olmadr.

Gtindemin rigiinci.i maddesi mrizakereye agrldr. 20L8 yrlr Konsolide Finansal Tablolarrmrza ili5kin
Ba[rmstz Denetim Raporumuzun ortaklanmtztn tetkikine sunuldu[u, bu nedenle raporun tamamen
okunmastna gerek olmadrfrna ve okunmug sayrlmrg olmasrna iligkin verilen teklif genel kurulun oyuna
sunuldu. Oylama sonucunda genel kurul tarafrndan 259.070,347 adet kabul oyu ile kabul
edildi. Dmr Ba$rmtz Denetim ve Danrgmanlrk Anonim $irketi temsilcisi Sayrn Volkan DEMiR, Ba[rmrz
Denetim Raporu'nun ozetini okudu. Raporun gorrigrllmesine gegildi. Gdrrig bildirmek igin sdz alan
olmadr.

Gtindemin dordrincti maddesi mrizakereye agrldr, 20L8 yrlrna iligkin Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ll 14.I
numaralt Tebli[i kapsamrnda dtizenlenmig ve Ba[rmsrz Denetimden gegmig Konsolide Bilango ve
Konsolide Gelir Tablosu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblifii'ne uygun Bilango ve Gelir Tablosu
ortaklartmtzln tetkikine sunuldugu, hazrrda bulunan ortaklar tarafrndan Konsolide Bilango ve Konsolide
Gelir Tablosunun yeteri kadar incelenip deferlendirilmig oldufu beyan edildifinden tekrar okunmasrna
gerek olmadr[r yonrindeki gorrig birlifii nedeniyle Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Oylama Sonucunda
genel kurultarafrndan 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Gtindemin beginci maddesi mtizakereye agrldr. Yonetim Kurulu Uyeleri 2018 yrlr faaliyetlerinden dolayr
ibra edilmelerine iligkin, Yonetim Kurulu Uyelerinin ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Yonetim kurulu
tiyeleri ibralarrnda sahip olduklarr paylardan dofian oy haklarrnr kullanmadrlar. Oylama sonucunda genel
kurul taraftndan 169.636.009 adet kabul oyu ile kabul edildi. Oylama sonucunda yonetim kurulu
tiyelerinin kurulun ibralartna gegildi, toplantrya katrlan pay sahiplerinin oy birlifi ile ttim yonetim kurulu
riyeleri ayn ayrr ibra edildi.

5. Gtjndemin alttnct maddesi mrizakereye agrldr. Yonetim kurulunun 20.03.20t9 tarih ve 2019/013 sayrlr
k6r payr dafrtlmr hakkrndaki karart ve onerisi gerefince konu gortjgmeye agrldr. Yonetim kurulunun soz
konusu karart okunarak Genel Kurul'un defierlendirmelerine sunuldu, gorrig bildirmek igin soz alan
olmadr ve 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Buna giire;

$irketimizin, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun (ll-14.1) sayrh "sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya
itigkin Esaslar Tebli[i" htjkUmleri uyarrnca hazrrlanan Tiirkiye Muhasebe Standartlarr / Trirkiye Finansal
Raporlama Standartlan uyannca hazrrlanan ve Ba$rmsrz Denetim $irketi DMR Ba[rmsrz Denetim ve
Danrgmanltk A.$. tarafrndan denetime tabi tutulan 01.01,2018 - 3LL2.2ALB hesap donemine ait
konsolide finansal tablolarrnda yer alan 22.835J06,00 TL Donem K6rrndan; Sermaye Piyasasr Mevzuatr,
$irket Esas Sozlegmesi ve di$er mevzuat hriktimleri uyarrnca 2.929.535,00 TL vergi kargrlrfir ayrrldrktan

4.

5.

sonra kalan net donem k6rr 19.906.!7t,00 TL' dir. w



01.01.2018 - 3Lt2.2OtB hesap donemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu,
Vergi UsOl Kanunu ve difer yasal mevzuat hiikrimlerine gore hazrrlanan mali tablolarrmrzda yer alan
50.048.011,62TL Donem K6rrndan esas sozlegmemiz, vergi ve diler kanunlar uyarrnca 9.388.256,81
TL vergi kargrlrfr ayrrldrktan sonra kalan net donem k6rr 40.659.754,8! TL'dir.

$irketimizin, Sermaye Piyasast Kurulu'nun (ll-19.1) sayrlr tebli$ine uygun olarak hazrrlanan ekteki 2018
yrh K5r Da$rtrm Tablosuna gore;

Net Donem KArtndan, 6102 sayrlr Trirk Ticaret Kanunu ve ilgili difier yasal mevzuat htiktimleri
gergevesinde % 5 orantnda birinci tertip yasalyedek akge olarak 2.032.987,74 TL ayrrlmastna,

Birinci Tertip Yasal Yedek Akge ayrrldrktan sonra kalan Net Dafirtllabilir Donem K6rr'nrn 17.873.I83,26TL
olarak tespit edilmesine,

L7.873.183,26 TL'nin dafrtrlmayarak olafiantistti yedek akge olarak girket btinyesinde brjnyesinde
blrakrlmasr hususunun Genel Kurul'un onaytna sunulmastna oy birlifii ile karar verildi.

7. Gtindemin yedinci maddesi miizakereye agrldr. Trirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Kurulu
dtjzenlemeleri gerefiince yonetim kurulu tarafrndan yaprlan bafirmsrz denetim kurulugu segimine iligkin
karar ve onerinin kabulrl, de$igtirilerek kabulti veya reddine gegildi. 2019 yrlr Konsolide Finansal Tablo ve
Faaliyet Raporlartmvrn 6362 Sayrlr Sermaye Piyasasr Kanun uyannca bafrmsrz denetimi igin yonetim
kurulu taraftndan segilmig bulunan bagrmsrz denetim girketi olan DMR Bafrmsrz Denetim ve Danrgmanlrk
A.$.'nin 01.0L.2019 - 3L.t2.20I9 donemi igin bafrmsrz denetim girketi olarak tekrar segilmesine ve
onaylanmastna, DMR Bafrmstz Denetim ve Danrgmanlrk A.$.'nin aynt zamanda 6102 sayrlr TUrk Ticaret
kanunu kapsamrnda baftmstz denetgi olarak segilmesine iligkin yonetim kurulunun teklifi toplantr
baSkanr tarafrndan Genel Kurul'un onayrna sunuldu, Genel Kurul tarafrndan 259.070.347 adet kabul ovu
ile oy birlifi ile kabul edildi.

Grindemin sekizinci maddesi mrizakereye agrldr. $irket Yonetim Kurulu tarafrndan hazrrlanan, Yonetim
Kurulu Uyeleri ve Ust Di.izey Yoneticilerin Ucretlendirme Politikasr, Toplantr Bagkanr tarafrndan Genel
Kurula okundu. Gorrig bildirmek igin soz alan olmadl. Grindemin bu maddesi oylamaya tabi
olmadrfirndan oylama yaprlmadt.

Grindemin dokuzuncu maddesi mtizakereye agrldr. girketin 201B yrlr igerisindeki baIrglarr hakkrnda pay
sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yrlrnda yaprlacak ba$rglar igin iist srntr belirlenmesi hususu gonigmeye
agrldr. 2018 yrlr igerisinde yaprlan bafrglar hakkrnda genel kurula bilgi verildi.2OIg yrlrnda yaprlacak
bafitglar igin 400.000,00.- TL 'nin t]st srnrr olarak belirlenmesine yonelik verilen teklif genel kurula
okundu. Verilen teklif bagkan tarafrndan genel kurul onayrna sunuldu . z}tg yrlr igin 400.000,00 TL'nin
bafir5 tist stntrt olarak kabul edilmesi onerisi genel kurul tarafrndan 259.070.347 adet kabul oyu ile kabul
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edildi.



10. Gtlndemin onuncu maddesi mrizakereye agrldr. Sermaye Piyasast Kurulu drizenlemeleri gere$ince

$irket'in ve ba$lr ortaklrklarrnrn 2018 yrlrnda 3. kigiler lehine verdifi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler
ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadrfrna dair Yonetim Kurulu Ba5kanr Sayrn Eren Grinhan
Ulusoy taraftndan Pay Sahiplerine bilgi verildi. Konu hakklnda soz alan olmadr.

11" Giindemin on birinci maddesi m0zakereye agrldr. Ttlrk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri
gergevesinde ve Sermaye Piyasasr Kurulu Kurumsal Yonetim Teblifii gergevesinde 2018 yrlr igerisinde bu
kapsamda gergeklegtirilen iglemler hakkrnda Yonetim Kurulu Bagkanr Er.en Grjnhan ULUSOY tarafrndan
bilgi verildi. Yonetim kontroltinil elinde bulunduran pay sahiplerine, Yonetim Kurulu Uyelerine, rist
dtizey yoneticilere ve bunlann eS ve ikinci dereceye kadar kan ve srhri yakrnlarrna; Ti.irk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gergevesinde ve Sermaye Piyasasr Kurulu Kurumsal Yonetim ilkeleri
Teblifii do$rultusunda iglem yapmalarrna izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Ayrrca yonetim kurulu
tiyelerinden herhangi birinin, girketin igletme konusuna giren ticari i5 tUri.inden bir iglemi kendi veya
bagkasr hesabtna yapabilecefiine dair ve aynr trjr ticari iglerle ufragan bir girkete sorumlulu[u stntrstz
ortak srfattyla da girebilecefii hususunda genel kurulun gorUgri soruldu. Bu husus Genel kurultarafrndan,
259.070.347 adet kabul oyu ile kabul edildi 

"

12. Giindemin on ikinci maddesine gegildi. Gtindemin bu maddesi oylamaya tabi olmadtfir igin oylama
yapllmadr. Dilek ve goruigler ktsmtnda Sayrn Fahrettin ULUSOY soz aldr. "Deferli hissedarlarrmrz genel
kurul finaline geldik. Sizlere hitap etmekten kendimi mutlu hissediyorum. 1969 tarihinde temelini
attrfitmtz Sirketimizi ktigi.ik bir degirmenden bt]yrik bir fabrika durumuna gelen girketimiz bizi mutlu
etmekte olup, ba5ta Yonetim Kurulu Bagkanr olmak r.izere tijm ekibi kutlar ba5arrlarrnrn devamrnr
dilerim" peklinde temennilerde bulundu.

Toplantt Bagkanr taraftndan alrnan kararlara ve toplantrya itiraz olup olmadrIr soruldu. itiraz eden
olmadr. Grindemde gorrigtilecek bagka bir konu olmadrirndan Toplantr Bagkanr Sayrn Bihan OZTUnf
tarafrndan paydaglara tegekktir ederek toplantrya son verildi.

i5 bu tutanak, !7.04.2019 tarihinde saat l-4:59'da toplantr yerinde 5 nrisha olarak tanzim edildi
okunarak imzalandr.

Oy Toplama Memuru-EGKS Yetkilisi BaIrm

Bakanhk TemgflcisiToplantr Bagkanr


