
MERAY YAĞ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ NİN 22.10.2019 SALI 

GÜNÜ YAPILAN KIRK DOKUZUNCU OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTI TUTANAĞI 

 MERAY Yağ Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin 01.08.2018-31.07.2019 tarihleri arasını 

ihtiva eden özel hesap dönemini içeren 49’ncu Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.10.2019 Salı günü 

Saat 10.00’da Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:100 İlkadım/SAMSUN adresindeki en büyük 

ortak Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü Binası adresinde, 

T.C. Amasya Valiliği İl Ticaret Müdürlüğünün 17.10.2019 tarih ve 19560140-431.03-E-0004858 9641 

sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sedat MUTLU gözetiminde yapılmıştır. 

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemide ihtiva edecek 

şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.09.2019 tarih ve 9910 sayılı nüshasında ilan edilmek 

suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren 

hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle 

süresi içinde yapılmıştır. 

  Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 5.200.000.000 adet şirket paylarının 5.200.000,00 TL 

toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 5.016.806,51 TL olan, 5.016.806.510 adet payın 

temsilen, toplam itibari değeri 263,96 TL olan 263.960 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda 

temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının 

mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket yetkilisi tarafından açılarak gündemin 

görüşülmesine geçilmiştir. 

  Toplantının açılması için gerekli formalitelerin yerine getirildiği anlaşıldığından toplantı 

yönetim kurulu başkanı Nedim TAFLAN tarafından saat 10.00 da açılmıştır. 

GÜNDEM MADDELERİ 

                       Gündem Madde 1 -Yoklama, Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşekkülü -Toplantı yapılması           

             için gerekli çoğunluk sağlandı. Yönetim kurulu başkanı tarafından açılış yapıldı. Türk Ticaret Kanunu’ 

            nun 419. maddesi hükmüne ve Esas Sözleşmenin 16. Maddesine göre toplantıyı yönetmek üzere 

Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Karadeniz Birlik temsilcisi Hakan DAĞDEVİREN verdiği 

önerge ile genel kurul toplantı başkanlığına Erkan BAYRAM’ı, Katip Üyeliğine (Tutanak Yazmanı) 

Mehmet KELEŞ’i ve Oy Toplama Memuruna Atila OVALI’yı teklif etti. Başkaca öneri olmadığından 

bu teklif Genel Kurul’a sunuldu. Yapılan oylamada teklif toplantıya katılanların oy birliği ile kabul 

edildi. Toplantı başkanlığı toplantıyı yönetmek üzere yerini aldı. 

        

        Gündem Madde 2 –Atatürk, Aziz Şehitlerimiz ve rahmete kavuşan ortaklarımız için saygı 

duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması: Aziz Şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden ortaklar adına bir 

dakikalık saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı Okundu. 

 

Gündem Madde 3 –Toplantı Başkanlığına, toplantı zaptının imzalanması hususunda yetki 

verilmesi: Toplantı başkanlığına, Genel Kurul toplantı tutanağı ve ilgili diğer evrakları imzalama 

yetkisi verilmesi ile toplantı gündemi genel kurula okundu, oya sunuldu ve toplantıya katılanların oy 

birliği ile gündem kabul edildi ve divana yetki verildi. 

 

Gündem Madde 4- 2018/2019 İş yılı ( 01.08.2018-31.07.2019 tarihleri arası özel hesap 

dönemi ) Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Raporlarının okunması müzakeresi ve oya sunulması: 

2018-2019 iş yılı (01.08.2018-31.07.2019 tarihleri arası) özel hesap dönemi işlem ve hesapları 

hakkındaki Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesine geçildi. 

Karadeniz Birlik temsilcisi Hakan DAĞDEVİREN, verdiği önerge ile Faaliyet Raporu ile Yönetim 

Kurulu Raporlarını kapsayan faaliyet kitapçığı daha önceden ortaklarımıza dağıtıldığından, 

ortaklarımız bu raporları okumuşlardır. Dolayısıyla sadece Yönetim Kurulu raporlarının okunmasını 

teklif etti. Toplantı başkanlığına sunulan önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliği 

ile kabul edildi. Şirket yetkilisince de Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporları genel kurula 

okundu. Okunan Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporu toplantı başkanı tarafından genel kurulun 

onayına sunuldu. Yapılan oylama sonrasında toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 

   

 



Gündem Madde 5 -2018/2019 İş yılı ( 01.08.2018-31.07.2019 tarihleri arası özel hesap 

dönemi ) Bilanço, Gelir Tablosu hesaplarının okunması müzakeresi ve oya sunulması:  2018-2019 iş 

yılı (01.08.2018-31.07.2019 tarihleri arası) Bilanço, Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve 

görüşülmesine geçildi. Şirket yetkilisince bilanço, gelir tablosu genel kurula okundu. Söz alan olmadı. 

Okunan bilanço ve gelir tablosu toplantı başkanı tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan 

oylama sonrasında toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 

 

Gündem Madde 6 -2018/2019 İş yılın da görev yapan Yönetim Kurulunun ibra edilmesi: 

2018-2019 iş yılında görev yapan Yönetim Kurulunun ibrasının görüşülmesine geçildi. Toplantı 

başkanı 2018-2019 iş yılında görev yapan Yönetim Kurulunun ibra edilmesini oylamaya sundu. 

Yapılan oylama sonrasında 2018-2019 iş yılında görev yapan Yönetim Kurulunun ibra edilmesi 

toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 

 

Gündem Madde 7 -2019–2020 İş yılı  ( 01.08.2019 - 31.07.2020 ) için hazırlanan tahmini 

bütçenin okunması, müzakeresi ve oya sunulması: 2019-2020 dönemi tahmini bütçesi şirket 

yetkilisince genel kurula okundu.  Tahmini bütçe müzakere edilerek, toplantı başkanı tarafından 

oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 

 

Gündem Madde 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi Hükümlerince Yönetim 

Kurulu Üye Seçimi:Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerince Yönetim Kurulu 

Üyelerinin seçimine geçildi. Hakan DAĞDEVİREN’in verdiği önerge ile; “Türk Ticaret Kanununun 

359'uncu maddesi ve Ana Sözleşmemizin 9'uncu maddesi çerçevesinde; şirketimiz yönetim kurulunun 

1 kişi olarak tespit edilmesi ile şirketi yönetim kurulu üyeliğine üç yıllığına kısa adı Karadenizbirlik 

olan S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ni teklif etti. 

Teklif Toplantı Başkanlığı tarafından Genel Kurul’a sunuldu. Yönetim Kurulunun 1 (bir) kişi 

olarak tespiti ile 3 yıllığına görev yapmak üzere yönetim kuruluna kısa adı Karadenizbirlik olan S.S. 

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tüzel kişiliği Birikimli oy yöntemi 

kullanılarak yapılan oylama neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile seçildi. 

 

Gündem Madde 9 -Yönetim Kuruluna verilecek Hakkı Huzur Ücretlerinin belirlenmesi, 

Karadeniz Birlik temsilcisi Hakan DAĞDEVİREN’in verdiği önerge ile Yönetim Kuruluna hakkı 

huzur ücreti ödenmemesini önerdi. Yapılan oylama sonrasında önerge toplantıya katılanların oy birliği 

ile kabul edildi. 

 

Gündem Madde 10  - Dilek ve temennilere geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Karadenizbirlik 

tüzel kişiliği temsilcisi Nedim TAFLAN şirketimizin yapılmış ve daha sonra yapılacak yatırımları ve 

mali durumu hakkında bilgi verdi. Yeni iş yılının da hayırlı olmasını ve katılımda bulunan ortaklara 

katılımlarından dolayı teşekkür etti.  Başka söz alan olmadı.  

 

Gündem Madde 11 – Kapanış: Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı 

başkanı Erkan Bayram toplantı tutanağını genel kurula okudu, muhalefet eden olmadı. Toplantı 

başkanınca genel kurul toplantısı aynı günde ve saat 11:00’de sona erdi. Bu genel kurul toplantı 

tutanağı tarafımızdan yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı.22.10.2019 Samsun. Ek: Önerge (4 

adet), Bağlı Şirket Raporu (1 Adet)  

TOPLANTI BAŞKANLIĞI 

       TOPLANTI BAŞKANI      TUTANAK YAZMANI         OY TOPLAMA MEMURU        

            Erkan BAYRAM          Mehmet KELEŞ                             Atila OVALI 

 

BAKANLIK TEMSİLCİSİ 

Sedat MUTLU 

 

Not;  Bu Toplantı Tutanağı 13.11.2019 Tarih ve 9950 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil 

Gazetesinde Yayınlanmıştır. 


