İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’NİN
24 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin 2006 yılına ait Olağan Genel
Kurul toplantısı, 24 Nisan 2007 tarihinde, saat 10:30’da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri
Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün
20/04/2007 tarih ve 23816 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın
Dilek Sarıyıldız’ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantı Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile
ilgili duyuru, yasal süre içerisinde, 03.04.2007 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin
446. sayfasında ilan edilmiş, Dünya ve Posta gazetelerinin 03.04.2007 tarihli yurtiçi
nüshalarında da yayınlanmış, ayrıca İ.M.K.B.’de işlem görmeyen nama yazılı pay
sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 22.500.000.000.000.-TL’lik (22.500.000
YTL) sermayesine tekabül eden 22.500.000.000 adet hisseden 15.476.529.000.000TL’lik (15.476.529 YTL) sermayeye karşılık 15.476.529.000 adet hissenin asaleten
temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına
herhangi bir engel olmadığı hükümet komiseri Sayın Dilek Sarıyıldız tarafından ifade
edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahri Kayhan Söyler tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-Gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın
Fahri Kayhan Söyler’in, oy toplayıcılığa Sayın Ertuğ Yıldırımcan’ın, katipliğe Sayın
Alim Murat Özgen’in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul
tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
2-Gündemin 2. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın
incelemelerine sunulmuş olduğundan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun
okunmamasına, yalnızca Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporlarının
okunmasına oybirliği ile karar verildi. Denetçi Raporları okundu. 2006 yılına ait
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları müzakere edildi ve oybirliği ile
onaylandı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde,
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin sorumlu
ortak baş denetçisi Sn. Hasan Kılıç tarafından şirketin mali tablolarına ve denetimde
bulunduğu döneme ilişkin açıklama yapıldı.
3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri XI No:25 sayılı tebliğine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden
geçmiş bilanço ve kar-zarar hesapları ana başlıklar halinde okundu. Bilanço ve karzarar hesabı müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesabı
oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.
4-28 Nisan 2006 tarihinde Genel Kurul’un bilgisine sunulan ve 2006 yılı faaliyet
raporunda da yer alan “Kar Dağıtım Politikası” hakkında bilgi verildi ve buna uygun
hazırlanan 2006 yılı kar dağıtımı önerisinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge
doğrultusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan konsolide mali
tablolardaki 15.088.476.- YTL net dönem karından 6.252.609.- YTL konsolide geçmiş
yıllar zararının, yasal kayıtlardaki kar üzerinden ayrılan 651.849,74 YTL I. Tertip
Yasal Yedek Akçenin, 2.060.437.- YTL dağıtıma konu edilmeyecek iştirak ve bağlı
ortaklık payının indirilmesi ve 1.544.991,55 YTL gerçekleşmemiş sermaye
kazançlarının özel yedeklere aktarılması sonucunda kalan 4.578.588,71 YTL
dağıtılabilir net dönem karının 500.000.- YTL’sinin nakit ve 900.000.- YTL’sinin
bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklara birinci temettü olarak (brüt=net, çıkarılmış
sermayenin %6,22’si)dağıtılması ve dağıtılabilir kardan kalan 3.178.588,71 YTL’nin
olağanüstü yedeklere aktarılması, dağıtıma konu edilmeyen iştirak ve bağlı ortaklık
payının geçmiş yıllar karında izlenmesi, ayrıca yasal kayıtlarda yer alan 13.036.994,89
YTL 2006 yılı net dönem karının da, yukarıda belirtilen işlemlerden yasal kayıtlarda
bulunmayan konsolide geçmiş yıl zararı hariç, aynı şekilde dağıtıma konu edilerek

kalan tutarın geçmiş yıllar karında izlenmesi, nakit kar dağıtımının 28.05.2007
tarihinden itibaren yapılması oybirliği ile kabul edildi.
5-Gündemin 5. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası
Mevzuatı gereğince gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak yasal ve SPK kayıtlarında
özel yedekler hesabında izlenen sırasıyla 2.946.820,76 YTL ve 2.944.368,80 YTL’nin
2006 yılında gerçekleşmesi nedeniyle Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına
oybirliği ile karar verildi.
6-Gündemin 6. maddesi gereği, 2006 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi.
7-Gündemin 7. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, dönem içinde yönetim
kurulu üyeliğinden istifaen ayrılan Sayın Zeynep Hansu Uçar’ın yerine atanan Sayın
Recep Ferdi Miskbay’ın ve Sayın Hakan Aygen’in yerine atanan Sayın Elif Aydoğan’ın
Yönetim Kurulu üyelikleri oybirliğiyle tasdik edildi.
8-Gündemin 8. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, yapılan oylama sonucunda,
yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı
olmak üzere oybirliği ile ibra edildi.
9-Gündemin 9. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin yönetim kurulu
üyeliklerine bir yıl süre ile 2008 yılındaki olağan genel kurul tarihine kadar görev
yapmak üzere, İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’yi temsilen (……..)adresinde ikamet
eden ve …………. T.C. kimlik numaralı Sayın Fahri Kayhan Söyler , (…….)
adresinde ikamet eden ve ……….. T.C. kimlik numaralı Sayın İbrahim Babayiğit,
(………..)adresinde ikamet eden ve …….T.C. kimlik numaralı Sayın Suat İnce,
(………)adresinde ikamet eden ………. T.C. kimlik numaralı Sayın Haluk Lütfi
Somersan, (………….)adresinde ikamet eden ve …… T.C. kimlik numaralı Sayın
Fatma Güliz Aykan, (……..)adresinde ikamet eden ve …….. T.C. kimlik numaralı
Sayın Hüsnü Yamaç Sezgi, (………)adresinde ikamet eden ve ……… T.C. kimlik
numaralı Sayın İlhami Koç, Türkiye Teknoloji Vakfı’nı temsilen (……..)adresinde
ikamet eden ve …………. T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Mete Çakmakçı ,
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’yi temsilen (…………)adresinde ikamet eden ve
…….. T.C. kimlik numaralı Sayın Elif Aydoğan ve bağımsız üye olarak
(……….)adresinde ikamet eden ………….. T.C. kimlik numaralı Sayın Recep Ferdi
Miskbay’ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe bir yıl süre ile 2008
yılındaki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Süleyman İzmirli
ve Sayın Enis Aygen’in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10-Gündemin 10. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyelerine
aylık brüt 2.500 YTL, denetçilere aylık brüt 1.850 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile
karar verildi.
11-Gündemin 11. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız denetim
kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.
12-Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.
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