Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULU’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 26 Mart 2014, Çarşamba günü Büyükdere Caddesi İş Kuleleri, Kule 1 Kat
41 Levent/İSTANBUL adresinde saat 10:00’da Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle
katılabilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay
senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurula şahsen ve fiziken katılacak
ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin
Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul
Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul
toplantısından 1 (bir) gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen
kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
TTK’nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda şahsen veya
temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu
tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)
üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan
vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi’ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı
gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS‘ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir
vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına fiziken veya EGKS üzerinden katılabilir.
Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda
kimlik göstermesi zorunludur.
Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi
Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip
olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları
zorunludur. TTK’nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza
yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.
2013 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım
önerisi Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile gerekli açıklamaları
içeren bilgi notları www.isgirisim.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.
Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
Şirket Merkezi : Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule II Kat:2, 34330 Levent /İSTANBUL
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun
okunması ve müzakeresi,
2013 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
2013 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
Şirket Ana Sözleşmesi’nin 1., 6., 7., 10., 11. ve 12. maddelerinin değiştirilmesinin Genel
Kurul’un onayına sunulması,
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
Bağımsız denetim firmasının seçimi,
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı
muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
Kar dağıtım politikasının Genel Kurul’un onayına sunulması,
2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
2014 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
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VEKALETNAME
ĠĢ GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 26 Mart 2014, Çarşamba günü saat 10:00‘da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri
Kule 1 Kat 41 Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler
doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı
olarak tanıtılan ………………………………………… 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.
A) Temsil yetksinin kapsamı
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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem maddeleri (*)
1.
2.

Kabul

Red

Muhalefet şerhi

(*) 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 Talimatlar;
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 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.

2

ĠĢ GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. Ana SözleĢme Tadil Metni
ESKĠ ġEKLĠ
YENĠ ġEKLĠ
KURULUġ
KURULUġ
MADDE 1
MADDE 1
Aşağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular Aşağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular
arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu
Seri:VI, No:15 sayılı Tebliği'ne uygun surette hisse senetlerini tebliğlerine uygun surette hisse senetlerini halka arz etmek
halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre, Türk üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre, Türk Ticaret
Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları Kanunu'nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları
hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Girişim Sermayesi hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.
Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.
Unvanı
Uyruğu Merkez Adresi
Unvanı
Uyruğu Merkez Adresi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
TC
Büyükdere Cad. İş
Türkiye İş Bankası A.Ş.
TC
Büyükdere Cad. İş
Kuleleri
34330
Kuleleri
34330
Levent/İstanbul
Levent/İ tanbul
Türkiye
Teknoloji
TC
Cyberpark
Türkiye
Teknoloji
TC
Cyberpark
Geliştirme Vakfı
Cyberplaza B-Blok
Geliştirme Vakfı
Cyberplaza B-Blok
Kat :5-6
06800
Kat :5-6
06800
Bilkent/Ank r
Bilkent/Ankara
İş
Genel
Finans l
TC
Büyükdere Cad. İş
İş
Genel
Finansal
TC
Büyükdere Cad. İş
Kir lama A.Ş.
Kuleleri
34330
Kiralama A.Ş.
Kuleleri
34330
Levent/İstanbul
Levent/İstanbul
Türkiye Sınai Kalkınma
TC
Meclisi
Mebusan
Türkiye Sınai Kalkınma
TC
Meclisi
Mebusan
Bankası A.Ş.
Cad.81
34427
Bankası A.Ş.
Cad.81
34427
Fın ıklı/ İstanbul
Fındıklı/ İstanbul
Sınai Yatırım B nkası
TC
Büyükdere
Cad.
Sınai Yatırım Bankası
TC
Büyükdere
Cad.
A.Ş.
No:129
80300
A.Ş.
No:129
80300
Esentepe/İsta bul
Esentepe/İstanbul
Anadolu Anonim Türk
C
Büyükdere Cad. İş
Anadolu Anonim Türk
TC
Büyükdere Cad. İş
Sigorta Şirketi
Kuleleri
34330
Sigorta Şirketi
Kuleleri
34330
Levent/İstanbul
Levent/İstanbul
İş
Yatırım
Menkul
TC
Büyükdere Cad. İş
İş
Yatırım
Menkul
TC
Büyükdere Cad. İş
Değerler A.Ş.
Kuleleri
34330
Değerler A.Ş.
Kuleleri
34330
Levent/İstanbul
Levent/İstanbul
Destek Reasürans T.A.Ş.
TC
Abdi İpekçi Cad.
Destek Reasürans T.A.Ş.
TC
Abdi İpekçi Cad.
No:75
80200
No:75
80200
Maçka/İstanbul
Maçka/İstanbul
Yatırım
Finansman
TC
Nispetiye
Cad.
Yatırım
Finansman
TC
Nispetiye
Cad.
Menkul eğerler A.Ş.
Akmerkez E3 Blok
Menkul Değerler A.Ş.
Akmerkez E3 Blok
Kat:4
34337
Kat:4
34337
Etiler/İstanbul
Etiler/İstanbul
İş Factoring Finansman
TC
Büyükdere Cad. İş
İş Factoring Finansman
TC
Büyükdere Cad. İş
Hizmetleri A.Ş.
Kuleleri
34330
Hizmetleri A.Ş.
Kuleleri
34330
Levent/İstanbul
Levent/İstanbul
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ESKĠ ġEKLĠ
YENĠ ġEKLĠ
FAALĠYET KAPSAMI, FAALĠYET YASAKLARI, FAALĠYET KAPSAMI, FAALĠYET YASAKLARI,
YATIRIM SINIRLAMALARI
YATIRIM SINIRLAMALARI
MADDE 6
MADDE 6
Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım
sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine
ve ilgili mevzuata uyulur.
ve ilgili mevzuata uyulur.
Şirket, girişim sermayesi portföy yönetim hizmeti ile sınırlı
olmak üzere ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde yetki
belgesi almak şartıyla portföy yöneticiliği faaliyetinde
bulunabilir.
Şirket, döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı
korunması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulunca uygun
görülmek kaydı ile, yatırım amacına uygun portföy yönetim
teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu
amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon
sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli
işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine taraf olabilir.

Şirket, portföylerini döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere
karşı korumak amacıyla türev araçlara taraf olabilir. Şirket,
portföyünün mevduat ve katılma hesapları hariç, para ve
sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen oranı aşması
durumunda yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam etmek
kaydıyla para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan
portföyünü kendi yönetebilir veya bu ana sözleşmenin onbirinci
maddesinde belirtilen şekilde portföy yönetim veya yatırım
danışmanlığı hizmeti alabilir.
Şirket girişim sermayesi yatırımlarını kendisi yönetebileceği
gibi bu ana sözleşmenin onbirinci maddesinde belirtilen şekilde
portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı hizmeti alabilir.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi
her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi
dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil,
terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi
her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi
dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil,
terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz
mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz
mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin
gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına,
yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü
kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Sermaye Piyasası
Mevzuatı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde; örtülü
kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi,
gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde
yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması
şartıyla, şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde
sosyal sorumluluk kapsamında bağış ve yardımda bulunabilir,
yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir.
Bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz ve yapılan bağışlar
dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin
gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına,
yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü
kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Sermaye Piyasası
Mevzuatı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde; örtülü
kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi,
gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde
yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması
şartıyla, şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde
sosyal sorumluluk kapsamında bağış ve yardımda bulunabilir,
yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir.
Bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz ve yapılan bağışlar
dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca
sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde
Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca
sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde
Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur
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ESKĠ ġEKĠL
BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET ĠHRACI
MADDE 7
Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili
maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, Sermaye Piyasası
mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kredi kullanabilir, Türk
Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve diğer mevzuat
hükümlerindeki usul ve şartlarla borçlanma senetleri ve almadeğiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç edebilir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun girişim sermayesi yatırım
ortaklıklarına ilişkin düzenleme hükümleri saklıdır.

YENĠ ġEKĠL
FĠNANSAL BORÇ SINIRI
MADDE 7
Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili
maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, Sermaye Piyasası
mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kısa veya uzun vadeli
finansal borç kullanabilir, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye
Piyasası ve diğer mevzuat hükümlerindeki usul ve şartlarla
borçlanma senetleri ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul
değerler ihraç edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun girişim
sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenleme hükümleri
saklıdır.

Ayrıca, ihraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda
Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine
uyulur.

Ayrıca, alınacak banka kredileri ve ihraç edilecek borçlanma
senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer
ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde
borçlanma senetleri ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul
değerler ihraç yetkisine sahiptir.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde
borçlanma senetleri ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul
değerler ihraç yetkisine ve banka kredisi alınması yetkisine
sahiptir.

ESKĠ ġEKLĠ
YATIRIM SÖZLEġMESĠ VE GĠRĠġĠM
ġĠRKETLERĠNĠN SEÇĠMĠ
MADDE 10
Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak
ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir yatırım
sözleşmesi çerçevesinde yapar. Yatırım sözleşmesinde girişim
şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere şirketin ve girişim
şirketinin hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur.

YENĠ ġEKLĠ
YATIRIM SÖZLEġMESĠ VE GĠRĠġĠM
ġĠRKETLERĠNĠN SEÇĠMĠ
MADDE 10
Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak
ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış yatırım, pay
sahipliği, pay devir, finansman vb. sözleşmeler çerçevesinde
yapar. Söz konusu sözleşmelerin Şirketin girişim şirketlerine
yapacağı yatırımın doğasına uygun olarak tarafların hak ve
yükümlülüklerini içermesi zorunludur.

Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar ve Sermaye
Piyasası mevzuatında öngörülen diğer şartlar göz önünde
bulundurulur.

Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar ve Sermaye
Piyasası mevzuatında öngörülen diğer şartlar göz önünde
bulundurulur.

Sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç,
gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve
üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini
amaçlayan ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu
amaçları gerçekleştirebilecek durumda olan işletmeler girişimci
şirket olarak seçilebilir.

Sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç,
gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve
üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini
amaçlayan ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu
amaçları gerçekleştirebilecek durumda olan işletmeler girişimci
şirket olarak seçilebilir.

ESKĠ ġEKLĠ
DANIġMANLIK VE PORTFÖY YÖNETĠM HĠZMETĠ
ALINMASI
MADDE 11
Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetiyle
ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine
ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kişi ve

YENĠ ġEKLĠ
DANIġMANLIK VE PORTFÖY YÖNETĠM HĠZMETĠ
ALINMASI
MADDE 11
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını almak ve yönetim
kurulunca da karar alınmak kaydıyla imzalanacak bir sözleşme
kapsamında girişim sermayesi yatırımlarına yönelik olarak bir
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kuruluşlardan danışmanlık hizmeti ile Sermaye Piyasası
Mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımlarına yönelik
portföy yönetim hizmeti alabilir.

portföy yönetim şirketinden portföy yönetim hizmeti ve
faaliyetleriyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim
şirketlerinin seçimine ve yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış
kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir.
Şirket, para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan
portföyünün yönetimine ilişkin olarak bir portföy yönetim
şirketinden Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayının alınması
şartıyla imzalanacak bir sözleşme ile portföy yönetim hizmeti
veya yatırım danışmanlığı hizmeti alabilir.

ESKĠ ġEKLĠ
YÖNETĠM KURULU VE GÖREV SÜRESĠ
MADDE 12
Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
mevzuatında belirtilen şartları haiz on üyeden oluşacak bir
yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

YENĠ ġEKLĠ
YÖNETĠM KURULU VE GÖREV SÜRESĠ
MADDE 12
Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
mevzuatında belirtilen şartları haiz yedi üyeden oluşacak bir
yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun yönetim kurulu
sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu’nun yönetim kurulu
sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

üyelerinin

üyelerinin

Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 1 (bir) yıldır.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 1 (bir) yıldır.

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan
olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan
olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyelerinin 6’sı A Grubu pay sahiplerinin
göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki; çıkarılmış
sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası’nın altına
düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1’i kurucu
ortak ve (B) Grubu pay sahibi TÜRKİYE TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar
arasından seçilir. Diğer üç yönetim kurulu üyesi genel kurul
tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin 4’ü A Grubu pay sahiplerinin
göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki; çıkarılmış
sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası’nın altına
düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1’i kurucu
ortak ve (B) Grubu pay sahibi TÜRKİYE TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar
arasından seçilir. Diğer iki yönetim kurulu üyesi genel kurul
tarafından belirlenir.

Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen
yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar
çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel
kurul tarafından seçilir.

Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen
yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar
çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel
kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve
nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve
nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan
üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan
üyelerden oluşur.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir
biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına
uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin
görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı
yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir
biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına
uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin
görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı
yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu
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bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev
alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre gerçekleştirilir.

bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev
alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde
yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel
kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan
olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve
verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk
sadece üye tüzel kişiye aittir. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış
olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi
adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy
kullanabilir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin
tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine
gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine
temsilcisi seçilemez.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde
yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel
kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan
olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve
verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk
sadece üye tüzel kişiye aittir. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış
olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi
adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy
kullanabilir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin
tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine
gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine
temsilcisi seçilemez.

Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi
mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması
halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici
olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla
seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar
görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi
mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması
halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici
olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla
seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar
görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu üyelerinin
azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde
bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel
kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu
üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır
ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas
sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği,
herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu üyelerinin
azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde
bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel
kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu
üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır
ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas
sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği,
herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
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