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ORTAKLIGI
ANONiM
SiRKETi'NiN
A GRUBU iMTiYAZLI
PAY SAHiPLERi
GENEL KURUL
TOPLANTI
TUTANAGI
i~ Girisirn Sermayesi
Yatinm Ortakhgi
Anonim Sirketi'riin
A Grubu lmtiyazh
Pay Sahipleri Genel
Kurul toplantrsi, 7 Mayis 2012, Pazartesi gtmu, saat 11 :OO'da, Buyiikdere Caddesi i~ Kuleleri Kule 2
Levent/lstanbul
adresinde,
istanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji
MLidUrIUgU'nUn 04/05/2012
tarih ve
24625 sayih yazilanyla
gorevlendirilen
Bakanhk
Korniseri Saym Dilek Cengiz'in
gozetiminde
yapilrmstir.

Toplanti Turk Ticaret Kanunu'nun
368. maddesine gore yapilrnakta olup, toplant: ile ilgili duyuru,
yasal sure icerisinde, 16.04.2012 tarihinde 8049 sayih Turkiye Ticaret Sicil Gazetesinin
91. sayfasmda
ilan edilmis, Dunya ve Vatan gazetelerinin
16.04.2012
tarihli yurtici nushalannda da yaymlanmis,
aynca LM.K.B.'de
islcm gorrneyen nama yazih pay sahiplerine
taahhLitlii mektupla haber verilmistir.
Hazirun cetvelinin
tetkikinde,
A Grubu
imtiyazlt hisse senetlerinin
toplarm
4.480.000
TL'lik
sermayeye
tekabul eden 448.000.000
adet hisseden 4.480.000 TL'lik sermayeye
karstlik 448.000.000
adet hissenin asaleten temsil edildiginin ve boylece gerek kanun ve gerek ana sozlesrnede ongorulen
asgari toplant: nisabrrnn mevcut oldugunun anlasilmasi uzerine toplantimn baslamasma herhangi bir
engel olrnadrgi hukumet korniseri Sayin Dilek Cengiz tarafmdan ifade edilmis ve toplanti Yonetirn
Kurulu Baskaru Sayin Serdar Gencer tarafindan acilarak gundemin gorusulmesine
gecilmistir.
l-Giindemin
1. maddesi
geregi verilen onerge dogrultusunda,
Divan Baskanligma Sayin Serdar
Gencer, oy toplayicrlrga
SaYIl1 Ertug Yildinmcan
ve katiplige SaYIl1 Alim Murat Ozgenin
secilmelerine
oybirligi
ile karar veri1di. Genel Kurul tutanaklann:n
imzalanmasi icin divan heyetine
yetki verilmesine
oybirligi ile karar verildi.
2-GLindemin 2. Maddesi geregi verilen onerge dogrultusunda,
daha once ortaklannuzm
incelernelerine
sunulmus oldugundan Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 29.03.20 I 2 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00330.06-263/3672
sayih yazis: ve T.C. Gilmriik ve Ticaret
Bakanlrgi'run
04.04.2012
tarih ve
B.21.0.iTG.0.03.00.01/431.02-58222-296598-2306/2514
sayih yazrsi ile onaylanan ve Sirketin
7
Mayrs 2012 tarihli olagan genel kurul toplantismda
kabul edilen Sirket ana sozlesmesinin 3.,5.,6.,
8., I I., 12., 18., 19., 24., 27., 30. maddelerindeki
degisiklikler ve yeni eklenen 36. ve 37. maddeler
okunmadan onaya sunuldu ve asagidaki sekilde oybirligi i1e kabul edi1di.
YENi~EKiL
MADDE3
SiRKETiN
MERKEZ
VE $UBELERi
Sirket'in merkezi Besiktas/lstanbul'dadrr.
Adresi, Buyukdere Cad. i~ Kuleleri Kule-2,
istanbul'dur.
Adres degi$ikliginde
yeni adres, ticaret siciline
tescil ve Turkiye
Gazetesi'ndc ilan ettirilir ve aynca Serrnaye Piyasas: Kurulu'na ve Gumrtlk ve Ticaret
bildirilir. Tescil ve ilan edilmis adrese yapilan tebligat Sirket'e yapilrms sayrlir. Tescil
adresinden
aynlmrs olrnasma ragmen yeni adresini sUresi icinde tescil ettirmernis sirket
fesih sebebi sayilrr. Sirket, Serrnaye Piyasasi Kurulu ile Gumruk ve Ticaret Bakanhgi'na
sartiyla sube ve temsilcilik
acabilir.

Kat:2 Leventl
Ticaret
Sicili
Bakanhgi'na
ve ilan edilrnis
icin bu durum
bilgi verrnek

MADDE5
$iRKETiN
AMACI VE FAALiYET
KONUSU
Sirket, kayith scrrnayel i olarak ve crkan lrnis sermayesini,
Serrnaye Piyasasi Kurulu' nun G iri~i III
Sermayesi
Yannm Ortakhklanna
iliskin duzenlernelerinde
yazih amac ve konularla istiga) etrnek ve
esas olarak Tiirkiye'de
kurulmus veya kurulacak olan, gelisrne potansiyeli
tasryan ve kaynak ihtiyaci
olan girisim sirketlerine yapilan uzun vadeli yatmmlara yoneltmek uzere kurulmus halka acik anonirn
ortaklrktir.
-

MADDE6
FAALiYET
KAPSAMI,
FAALiYET
YASAKLARI,
YATIRIM SINIRLAMALARI
Sirket'in faaliyct esaslan, portfoy yatmrn politikalan ve yonetirn smirlarnalannda,
Serrnaye Piyasasi
Kurulu'nun duzenlernelerine
ve ilgili mevzuata uyulur.
Sirket, girisim serrnayesi
portfoy yonetim hizmeti ile sirurh olrnak uzere ilgili Kurul duzenlerncleri
cercevesinde
yetki belgesi almak sartiyla portfoy yoneticiligi
faaliyetinde
bulunabilir.

Sirket, doviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karst korunrnas: amacryla, Kurulca uygun gorulmek
kaydi ile, yatmm amacma lIygun portfoy yonetim teknikleri ile para ve sermaye piyasasi araclanrn
kullanabi Iir, bu arnacla Kurulca belirlenecek esaslar cercevesinde opsiyon sozlesrneleri, forward,
finansal vadeli islemler ve vadeli islemlere dayal: opsiyon islemlerine taraf olabilir. Sirket'in faaliyet
kapsami, faaliyet yasaklan ve yatirun simrlamalannda Serrnaye Piyasas: Kurulu'nun duzenlemeleri ve
ilgili mevzuata uyulur.
Sirket, hak ve alacaklaruun tahsiii ve temini icin ayni ve sahsi her tLirlli terninan alabilir, bunlarla ilgili
olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve ozel kuruluslar nezdinde tescil, terkin ve diger
bi.itlin islern leri yapabi Iir.
Sirket, Sermaye Piyasasi Kurulu duzenlerneleri cercevesinde portfoyunden ayn faaliyetlerinin
gerektirdigi miktar ve degerde tasirur ve tasmmaz mal satm alabilir veya kiralayabilir.
Sirket, huzur hakki, ucret, kar pay: gibi faaliyetlerinin gerektirdigi oderneler dismda mal varlrgmdan
ortaklanna, yonetim ve denetirr. kurulu uyelerine, personeline ya da CIryCIncCI
kisilere herhangi bir
menfaat saglayamaz.
Ancak Sirket, sosyal sorumluluk kapsammda ve Serrnaye Piyasasi Kurulu
tarafindan belirlenen usul ve esaslar dahilinde cesitli arnaclarla kurulmus olan vakiflara ve bu gibi kisi
ve/veya kurumlara bagista bulunabilir.
BlI maddede yer alan hususlar ile Serrnaye Piyasasi Kurulu'nca sonradan yapilacak duzenlernelerin
farklihk tasimas: halinde Serrnaye Piyasasi Kurulu'nca yapilacak duzenlernelere uyulur.
MADDE8
SERMA YE VE HiSSE SENFTLERi
Sirket, Serrnayc Piyasasi Kanunu hukumlerine gore, kayith serrnaye sistemine gore kurulrnustur.
Kayitli serrnaye tavani 250.000.000 (ikiyuzellirnilyon)
TUrk Lirasi olup, bu serrnaye, her biri l(bir)
Kurus nominal degerde 25.000.000.000.-(yirmibe~milyar)
adet paya bolunrnustur.
Sermaye Piyasasi Kurulu'nca verilen kaYI!11 serrnaye tavaru izni, 2012-2016 yillan (bes yil) icin
gecerlidir.
2016 yih sonunda izin verilen kayith sermaye tavaruna ulasilamamis olsa dahi, 2016
yrlindan sonra yonetim kurulunun serrnaye artinm Karan alabilrnesi icin; daha once izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutan icin Serrnaye Piyasasi Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni
bir sure icin yetki alrnas: zorunludur. Soz konusu yetkinin almmarnasi dururnunda Sirket kayith
sennaye sisterninden cikrrus sayihr.
Sirketin crkanlmis serrnayesi tamami odenrnis 50.400.000 (ellimilyondortyuzbinj'Turk
Lirasr'dir.
Sirketin
cikanlrrus
serrnayesi, her biri
1 (bir)
Kurus itibari degerde 5.040.000.000
(besmi!yarku-kmilyon) adet paya aYI"lII11I~ve tamarm odenrnistir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esaslan cercevesinde kayden izlenir.
Paylann;
4.480.000 Turk Liru'Iik bolurnu nama yazih A Grubu,
45.920.000 TUrk Lira'llk bolumu nama yazih B Grubu'dur,
Hisse senetlerinin tamarrn nama yazihdir. Hisse senetlerinin devri kisrtlanamaz.
Yonetirn kurulu, Serrnaye Piyasasi Kanunu hukumlerine uygun olarak, kayith sermaye tavanina Kadar
yeni hisse senetleri ihrac ederek cikanlnus serrnayeyi arttirmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma
hakkuun srmrlandmlmas:
ile prirnli pay ihract konusunda karar alrnaya yetkilidir.
Sermaye artmmlannda; A Grubu hisse senetleri karsiligmda A Grubu, B Grubu hisse senetleri
karsilrgmda B Grubu yeni hisse senedi cikanlacaknr. Ancak, Yonetim Kurulu pay sahiplerinin yeni
pay alma hakkirn krsrtladrgi takdirde cikanlacak yeni hisse senetlerinin turnu B Grubu olarak cikanhr.
Sermaye artmrnlannda ruchan hakki kullaruldiktan sonra kalan paylar ile ruchan hakkt kullarurrurun
krsrtlandrgi dururnlarda yeni ihrac edilen turn hisseler nominal degerin altmda olmarnak uzerc piyasa
fiyati ile halka arz edilir.
Crkanlmis serrnaye miktanmn sirket unvaninm kullamldig: belgelerde gosterilmesi zorunludur.

(

MADDE II
DAN1~MANLlK
VE PORTrOY YONETiM HizMETi ALlNMASI
Sirket, yonetim kurulunca karar almrnak kaydiyla faaliyetiyle ilgili konularda kullarulrnak uzere
girisim sirketlerinin
secimine ve yatinmlann
yonetimine iliskin olarak uzrnanlasrms kis: ve
kuruluslardan danismanlrk hizmeti ile Sermaye Piyasasi Mevzuan cercevesinde girisim serrnayesi
yaunm lanna yonel ik portfoy yonetim hizrneti alabi Iir.
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MADDE 12
YONETiM KURULU
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VE GOREV SURESi

Sirketin idaresi, LiryLincLikisilere kars: ternsil ve ilzanu, TUrk Ticaret Kanunu huklimleri cercevesinde
genel kurul tarafindan en cok 3 (uc) yil icin secilecek, Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasast
Mevzuatinda belirtilen sartlan haiz 10 (on) uyeden olusan bir yonetim kuruluna aittir. Yonetirn kurulu
her yrl i:k toplannsrnda uyeleri arasindan bir baskan ve baskan olrnadig: zaman vekalet etmek uzere

bir baskan

vekili

secer.

Yonetim

Kurulu

uyelerinin

cogunlugu

icrada

gorevli olrnayan

uyelerden

olusur.
Yonetim

kurulu uyelerinin 6'sl A Grubu pay sahiplerinin
gosterecegi adaylar arasindan
secilir. Su
ki; crkanlrrus
sermayedeki
pay: 2.000.000
(ikimilyon)
TUrk Lirasi'run
altina dusrnernek
kaydiyla,
yonetirn
kurulu
uyelerinden
I'i kurucu
ortak ve (B) Grubu
pay sahibi TURKi'(E
TEKNOLOJi
GELi$TiRME
VAKFI (TTGV) tarafmdan gosterilecek
adaylar arasmdan
secilir. Diger
yonetim kurulu uyeleri genel kurul tarafindan belirlenir.
Yonetirn kuruluna
2 taneden az olmamak uzere, Serrnaye Piyasas: Kurulu'nun
Kururnsal Yonetim
llkelerinde
belirtilen
yonetim
kurulu uyelerinin
bagimsrzhgina
iliskin esaslar cercevesinde
yetcrli
sayida bagrmsiz yonetim kurulu uyesi genel kurul tarafindan
secilir.
Yonetim kurulunda gorev alacak bagunsrz uyelerin sayisi ve nitelikleri
Serrnaye Piyasasi Kurulu'nun
kururnsal yonetime iliskin duzenlemelerine
gore tespit edilir.
Gorev suresi biten yonetirn kurulu uyelerinin
yeniden secilmesi mumkundur. Bir uyeligm herhangi bir
nedenle bosalrnas: halinde, yonetirn kurulu, TUrk Ticaret Kanunu ve Serrnaye Piyasasi Mevzuati'nda
belirtilen sartlan haiz bir k imseyi gecici olarak uye secer ve ilk genel kurulun onayina sunar. Boylece
secilen uye eski uyenin suresini tarnamlar.
Yonetirn kurulu uyeleri, genel kurul tarafindan
her zaman gorevden alinabilir.
kadar

MADDE 18
YONETiCiLERE
iLi~KiN
YASAKLAR
Yonetirn kurulu uycleri kisisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile es dahil ucuncu dereceye kadar
kan ve srhri hrsunlanrnn
menfaatlerine
olan hususlann muzakeresine istirak edemezler. Bu hukrne
aykin hareket eden uye, Sirketin, ilgili oldugu islem sonucu dogan zaranru tazmin etrnek zorundadir.
Yonetirn Kurulu uyeleri, Genel Kuruldan
izin alrnaksrzm
kendileri veya baskalan namma bizzat ya da
dolayh olarak Sirketle sirket konusuna
giren bir ticari islern yapamayacaklan
gibi, Sirketin konusuna
giren bir ticari islerni kendileri veya baskalari hesabina yapamazlar
ve ayru tur ticari islemlerle mesgul
bir sirkete snursiz sorurnlu ortak srfatiyla girernezler.
Yonetirn
kurulu
uyelerinin
sirketle
muamele yapma ve rekabet
yasagrna iliskin
TUrk Ticaret
Kanunu'nun 334 ve 335'inci
maddeleri hukurnleri sakhdir.
MADDE 19
DENE1<:;iLER
VE GOREV SURESi
Genel kurul, pay sahipleri arasindan

veya

disandan

en cok 3 (Liy) yil sure icin

denetci ser;:er.

olmak uzere 2 (iki)

.

Sirkette gorcv alacak denetcilerin
sartlari haiz olrnas: zorunludur.
Siiresi biten denetciler
tekrar

Turk

Ticaret

Kanunu

ve Sermaye

Piyasas:

Mevzuati'nda

belirtilen

secilebilir.
Denetciler
ayru zamanda
yonetim
kurulu
uyeligine
secilemeyecekleri
gibi Sirket'in mernuru da olarnazlar.
Denetciler,
TUrk
Ticaret
Kanunu'nun
353-357.
maddelerinde
sayilan
gorevleri
yaprnakla
yukurnludurler.
ilk genel kurula kadar gorev yapmak uzere secilen denetciler
gecici rnadde 3'de
gosterilmistir.

MADDE 24
TOPLANTIDA
KOMisER
8ULUNMASI
Olagan ve olaganustu genel kurul toplannlannda
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanhg: Komiserinin
hazir bulunrnas:
sartur. Korniserin yoklugunda yapilacak genet kurul toplantismda almacak kararlar
gecersizdir.
MADDE 27
iLANLAR
Sirkete ait ilanlar, Turkiye Ticaret
gazete ile Turk Ticaret
Kanunu
kaydiyla yapihr.
Ancak, genel kurulun
toplantiya
yonetime

once yapilir.
Tilrk Ticaret
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iliskin

sakhdir.
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zorunlu

Kanunu'ndan

Sicili Gazetesi'nde
ve Sirket merkezinin
ve Sermaye
Piyasasi Mevzuatmda

cagnlmasrna
ait ilanlar,
hukumlerine
uygun olarak, genel

ve Serrnaye

Piyasasi

mevzuatrndan

bulundugu yerde

belirtilen

cikan bir

siirelere uyulrnak

Piyasasi
Kurulu'nun kurumsal
toplanti tarihinden
asgari uc hafta

Serrnaye

kurul

kayriaklanan

diger

ilan yukumlulukleri

MADDt: 30
KARIN DAGITIMI
Sirket kar dagituru konusunda Turk Ticaret Kanunu ve Serrnaye Piyasasi Mevzuatmda yer alan
duzenlernelere uyar.
Sirket'in genel masraflan ile muhtelif arnortisrnan bedelleri gibi genel rnuhasebe jlkeleri uyannca
Sirket'ce odenmesi ve ayrilmasi zorunlu olan meblaglar ile Sirket tuzel ki~iligi tarafmdan odenmesi
gereken zorunlu vergiler vemali mukellefiyetler
icin ayrilan karsrlrklar,
hesap yih sonunda tesbit
olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yilhk bilancoda gorulen safi (net) kardan varsa
gecmis yil zararlanrun dusulmesinden
sonra kalan miktar asagidaki sira ve esaslar dahilinde dagrtrhr:
a) Kalanm % 5'i, Turk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarmca odenmis serrnayenin % 20'sini
buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akce olarak aynhr.
b) Kalandan, Serrnaye Piyasasi Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci ternettu aynlir.
c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar dusuldukten soma kalan ktsrru, genel
kurul, kismen veya tamarnen ikinci ternettu hissesi olarak dagltmaya, donern sonu kiln olarak
bilancoda birakrnaya, kanuni veya ihtiyari yedek akcelere ilave etrneye veya olaganustu yedek
akce olarak ayirmaya yetkilidir.
d) Turk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin
2.flkrasl 3.bendi geregince; ikinci tertip kanuni
yedek akccnin hesaplanmasmda; saf kardan, odenmis serrnayenin % 5'i orarundaki kar pay:
dusuldukten sonra, pay sahipleri
ile kara istirak eden diger kirnselere dagmlmas:
kararlastmlmrs
olan kisnun onda biri esas ahnir ve ik inci tertip kanuni yedek akce olarak
aynhr.

e)

f)

Yasa hukrnu ile aynlmasi gereken yedek akceler ile bu esas sozlesmede pay sahipleri icin
belirlenen birinci ternettu aynlmadikca,
baska yedek akce aynlrnasma,
ertesi yila kar
aktanlmasma ve yonetim kurulu uyeleri ile rnernur, mustahdern, iscilere ve cesitli amaclarla
kurulmus olan vakiflara ve benzer nitelikteki kisi ve/veya kurumlara kardan pay dagrtilmasma
karar verilerneyecegi gibi, birinci ternettu odenmedikce bu kisilere kardan pay dagrnlamaz.
Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. maddesindeki duzenlemeler cercevesinde ortaklara ternettu
avansi dagiulabi I ir.

MADDE 36
ANA SOZLESME DEGi$iKLiGi
Bu ana sozlesmede yapilacak degisikliklerin genel kurulda gorusuleoilmesi icin Sermaye Piyasas:
Kurulu'ndan ve Gi.'Illlri.ik ve Ticaret Bakanhgi'ndan izin alIDl11aSIjaIiLlr.
Ana sozlesmedeki degisiklikler usulime uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten
sonra ilan olunur ve bir nusha da Serrnaye Piyasasi Kurulu'na gonderilir.
MADDE 37
KURUMSAL YONETiM iLKELERiNE UYUM
Serrnaye Piyasasi Kurulu tarafindan uygulamasi zorunlu tutu Ian Kururnsal Yonetim llkelerine uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksizm yapilan islernler ve alinan yonetirn kurulu kararlan gecersiz olup esas
sozlesmeye

aykin sayihr.

Kururnsal Yonetirn ilkelerinin uygulanrnasi bakimmdan onemli nitelikte sayi lan islernlerde ve
her turlil iliskili taraf islernlerinde ve OyLincOkisiler lehine terninat, rehin ve ipotek verilrnesine
islernlerinde Serrnaye Piyasasi Kurulu'nun kurumsal yonetirne iliskin duzenlernelerine
uyulur.
3-Glindemde

lsbu tutrak

gorusulecek

madde kalmadrgrndan

toplanti yerinde tarafinuzca
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