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is GiRiSiM SERMA vss: YATIRIM ORTAKLIGI ANONiM SiRKETi'NiN
7 MAYIS 2012 TARiHLi B GRUBU iMTiYAZLI PAY SAHiPLERi GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAGI
i~ Girisim Serrnayesi Yatmm Ortaklrgi Anonim Sirketi'nin B Grubu lmtiyazl: Pay Sahipleri Genel
Kurul toplantist, 7 MaYIs 2012, Pazartesi gunu, saat 11:15'de, Buyukdere Caddesi i~ Kuleleri Kule 2
Levent/Istanbul adresinde, istanbul Bilirn Sanayi ve Teknoloji Mudurlugu'nun 04/05/2012 tarih ve
24625 sayih yazilanyla gorevlendirilen
Bakanhk Korniseri Sayin Dilek Cengiz'In gozetiminde
yapilrrusnr.
Toplanti TUrk Ticaret Kanunu'nun 368. rnaddesine gore yapilrnakta olup, toplanti ile ilgili duyuru,
yasal sure icerisinde, 16.04.2012 tarihinde 8049 sayili Turkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 91. sayfasmda
ilan edilmis, Dunya ve Vatan gazetelerinin 16.04.2012 tarihli yurtici nushalannda da yaymlanrms,
aynca LM.K.B. 'de islern gorrneyen nama yazih pay sahiplerine taahhutlu rnektupla haber verilrnistir.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, B Grubu irntiyazli hisse senetlerinin toplarru 45.920.000 TL'lik
serrnayeye tekabul eden 4.592.000.000 adet hisseden 30.187.422,56 TL'lik serrnayeye karsihk
3.018.742.256 adet hissenin asaleten ternsil edildiginin ve boylece gerek kanun ve gerek ana
sozlesmede
ongorulen asgari toplanti nisabinm mevcut oldugunun anlasilmasi uzerine toplantrrun
baslamasrna herhangi bir engel olmadtgi hukumet komiseri Saym Dilek Cengiz tarafmdan ifade
edilrnis ve toplanti Yonetim Kurulu Baskaru Sayin Serdar Gencer tarafmdan acilarak gundemin
gorusulmesine gecilmistir.
l-Gundemin

1. rnaddesi geregi verilen onerge dogrultusunda, Divan Baskanhgma SaYI(} Serdar
oy toplayicilrga Sayin Ertug Yildmrncan ve katiplige Saym Alirn Murat Ozgeri'ln
secilmelerine oybirligi ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklannm imzalanrnasi icin divan heyetine
yetki verilrnesine oybirligi ile karar verildi.

Gencer,

2-Glindernin 2. Maddesi geregi verilen onerge dogrultusunda, daha once ortaklanrnizm incelemelerine
sunulmus oldugundan Serrnaye Piyasasi Kurulu'nun 29.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00330.06-263/3672
sayili yazisi ve T.C. Gumruk ve Ticaret Bakanhgr'run 04.04.2012 tarih ve
B.21.0.iTG.0.03 .00.0 11431.02-58222-296598-2306/2514
sayih yazisl ile onaylanan ve Sirketin 7
Mayis 2012 tarihli olagan genel kurul toplantismda kabul edilen Sirket ana sozlesmesinin 3., 5., 6.,
8., 11., 12., 18., 19., 24., 27., 30. rnaddelerindeki degisiklikler ve yeni eklenen 36. ve 37. maddeler
okunrnadan onaya sunuldu ve asagidaki sekilde oybirligi ile kabul edildi.
YENi~EKiL
MADDE3
SIRKETiN MERKEZ VE $UBELERi
Sirket'in rnerkezi Besiktas/lstanbul'dadir.
Adresi, Buyukdere Cad. i~ Kuleleri Kule-2, Kat:2 Levent/
istanbul'dur.
Adres degisikliginde
yeni adres, ticaret siciline tescil ve Turkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan ettirilir ve aynca Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Gumruk ve Ticaret Bakanhgi'na
bildirilir. Tescil ve ilan edilmis adrese yaprlan tebligat Sirket'e yapilrms sayihr, Tescil ve ilan edilmis
adresinden aynlmrs olrnasma ragmen yeni adresini suresi icinde tescil ettirrnemis sirket icin bu durum
fesih sebebi sayihr. Sirket, Sermaye Piyasasi Kurulu ile Gumruk ve Ticaret Bakanhgi'na bilgi vermek
sartiyla sube ve temsiIcilik acabilir.
MADDE5
SiRKETiN AMACI VE FAALiYET KONUSU
Sirket, kayith sermayeli olarak ve crkanlmis sermayesini, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Girisim
Serrnayesi Yatmrn Ortakhklanna iliskin duzenlernelerinde yazih amac ve konularla istigal etmek ve
esas olarak Turkiye'de kurulmus veya kurulacak olan, gelisme potansiyeli tasiyan ve kaynak ihtiyaci
olan girisim sirketlerine yapilan uzun vade Ii yatmmlara yoneltrnek uzere kurulrnus halka acik anonim
ortaklrktir.
" LMADDE6
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FAALIVET
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Sirket'in faaliyet esaslan, portfoy yatmm politikalan ve yonetim simrlamalannda, Sermaye Piyasasi
Kurulu'nun duzenlemelerine ve ilgili rnevzuata uyulur.
Sirket, girisim sermayesi portfoy yonetim hizrneti ile simrh olmak uzere ilgili Kurul diizz:;nl .eleri
cercevesinde yetki belgesi almak sartiyla portfoy yoneticiligi faaliyetinde bulunabilir. ;
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KAPSAMI,

FAALiYET

YASAKLARI,

YATIRIM SINIRLAMALARI
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Sirket, doviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karst korunrnasi amaciyla, Kurulca uygun gorulmek
kaydr ile, yatmrn amacma uygun portfoy yonetirn teknikleri ile para ve ser:naye piyasasi araclanrn
kullanabilir, bu amacla Kurulca belirienecek esaslar cercevesinde opsiyon sozlesmeleri, forward,
finansal vadeli islernler ve vadeli islernlere dayah opsiyon islernlerine taraf olabilir. Sirket'in faaliyet
kapsarm, faaliyet yasaklan ve yatmm simrlamalannda Sermaye Piyasasi Kurulu'nun duzenlerneleri ve
ilgili mevzuata uyulur.
Sirket, hak ve alacaklanrun tahsili ve temini icin ayni ve sahsi her turlu teminati alabilir, bunlarla ilgili
olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve ozel kuruluslar nezdinde tescil, terkin ve diger
butun islemleri yapabilir.
Sirket, Sermaye Piyasasi Kurulu duzenlerneleri
cercevesinde
portfoyunden ayn faaliyetlerinin
gerektirdigi miktar ve degerde tasimr ve tasmrnaz mal satin alabilir veya kiralayabilir.
Sirket, huzur hakki, ucret, kar payi gibi faaliyetlerinin gerektirdigi oderneler disinda mal varligmdan
ortaklanna, yonetim ve denetirn kurulu uyelerine, personeline ya da ucuncu kisilere herhangi bir
menfaat saglayamaz.
Ancak Sirket, sosyal sorumluluk kapsarninda ve Sermaye.Piyasasi Kurulu
tarafindan belirlenen usul ve esaslar dahilinde cesitli amaclarla kurulmus olan vakiflara ve bu gibi kisi
ve/veya kurumlara bagista bulunabilir.
Bu maddede yer alan hususlar ile Serrnaye Piyasasi Kurulu'nca sonradan yapilacak duzenlemelerin
farkhhk tasrmasi halinde Sermaye Piyasasi Kurulu'nca yapilacak duzenlernelere uyulur.

MADDE8
SERMA YE VE HisSE SENETLERi
Sirket, Sermaye Piyasasi Kanunu htikUmlerine gore, kayith sermaye sistemine gore kurulmustur.
Kayrth sermaye tavam 250.000.000 (ikiyuzellimilyon)
TUrk Lirasi olup, bu sennaye, her biri l(bir)
Kurus nominal degerde 25.000.000.000.-(yirmibe~milyar)
adet paya bolunmustur.
Sermaye Piyasasi Kurulu'nca verilen kayitli sermaye tavam izni, 2012-2016 yillan (bes yil) icin
gecerlidir. 2016 yth sonunda izin verilen kayith sermaye tavanma ulasilamamrs olsa dahi, 2016
yilmdan sonra yonetim kurulunun sermaye artinrn karan alabilmesi 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 almasi zorunludur. Soz konusu yetkinin almmamasi durumunda Sirket kayrtl:
sermaye sisteminden crkrms sayilrr.
Sirketin crkanlrrus sermayesi tamarru odenmis 50.400.000 (ellimilyondortyuzbinj'Turk
Lirasr'drr.
Sirketin
cikanlrms
serrnayesi,
her biri I (bir) Kurus
itibari degerde
5.040.000.000

(besmilyarkirkmilyon)

adet paya aynlrms ve tamami odenmistir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirrne esaslan cercevesinde kayden izlenir.
Paylann;
4.480.000 TUrk Lira'hk bolumu nama yazih A Grubu,
45.920.000 Turk Lira'hk bolurnu nama yazih B Grubu'dur.
Hisse senetlerinin tamami nama yazihdir. Hisse senetlerinin devri kisitlanamaz.
Yonetim kurulu, Sermaye Piyasasi Kanunu hukumlerine uygun olarak, kayrth sermaye tavaruna kadar
yeni hisse senetleri ihrac ederek cikanlrrus sermayeyi arttirmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma
hakkirun simrlandmlmasi ile primli pay ihraci konusunda karar almaya yetkilidir.
Sermaye artinmlannda;
A Grubu hisse senetleri karsihgmda A Grubu, B Grubu hisse senetleri
karsihgmda B Grubu yeni hisse senedi cikanlacaknr. Ancak, Yonetirn Kurulu pay sahiplerinin yeni
pay alma hakkmi krsrtladigi takdirde cikanlacak yeni hisse senetlerinin WmU B Grubu olarak cikanhr.
Sermaye artmmlannda ruchan hakkr kullaruldiktan sonra kalan paylar ile ruchan hakki kullarurmrun
kisttlandigi durumlarda yeni ihrac edilen turn hisseler nominal degerin altmda olmamak uzere piyasa
fiyati ile halka arz edilir.
Cikanlrms sermaye miktanmn sirket unvanmm kullaruldrgi belgelerde gosterilmesi zorunludur.
MADDE 11
DANI~MANLIK VE PORTFOY YONETiM HizMETi ALINMASI
Sirket, yonetim kurulunca karar almmak kaydiyla faaliyetiyle ilgiJi konularda kullarulmak uzere
girisim sirketlerinin
secimine ve yatmrnlann
yonetimine
iliskin oJarak uzmanlasrms
kisi ve
kuruluslardan danismanhk hizmeti iJe Sermaye Piyasasi Mevzuati cercevesinde girisirn sermayesi
yatmmlanna yonelik portfoy yonetirn hizrneti aJabilir.
ADDE 12
ONETiM KURULU VE GOREV SURESi

.

rketin idaresi, ucuncn kisilere karsi temsil ve ilzarm, TUrk Ticaret Kanunu hukumleri

~

cercevesinde

enel kurul tarafindan en cok 3 CUy) yil icin secilecek, TUrk Ticaret Kanunu ve Serrnaye Piyasasi
evzuati'nda belirtilen sartlan haiz J 0 (on) Uyeden olusan bir yonetim kuruJuna aittir. Yonetirn kUFI
- .oiler yil ilk toplantismda uyeleri arasmdan bir baskan ve baskan olrnadrgi zaman vekalet etmek yzere"i1
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bir baskan vekili secer. Yonetim Kurulu uyelerinin cogunlugu icrada gorevli olmayan uyelerden
olusur.
Yonetim kurulu tiyelerinin 6'sl A Grubu pay sahiplerinin gosterecegi acay lar arasmdan secilir, Su
kadar ki; cikanlrms sermayedeki payr 2.000.000 (ikirnilyon) TUrk Lirast 'nm altma dusmemek
kaydiyla, yonetim kurulu uyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi TVRKiYE
TEKNOLOJi GELi$TiRME VA~FI (TTGV) tarafmdan gosterilecek adaylar arasmdan secilir. Diger
yonetim kurulu uyeleri genel kurul tarafindan belirlenir.
Yonetirn kuruluna 2 taneden az olmamak uzere, Serrnaye Piyasasi Kurulu'nun Kurumsal Yonetim
llkelerinde belirtilen yonetim kurulu uyelerinin bagimsizhgrna iliskin esaslar cercevesinde yeterli
sayida bagimsrz yonetirn kurulu uyesi gene! kurul tarafindan secilir.
Yonetirn kurulunda gorev alacak bagunsiz iiyelerin sayisi ve nitelikleri Serrnaye Piyasasi Kurulu'nun
kurumsal yonetirne iliskin duzenlernelerine gore tespit edilir.
Gorev suresi biten yonetim kurulu Gyelerinin yeniden secilmesi mumkundur. Bir uyeligin herhangi bir
nedenle bosalmasi halinde, yonetim kurulu, TUrk Ticaret Kanunu ve Serrnaye Piyasasi Mevzuati'nda
belirtilen sartlan haiz bir kimseyi gecici olarak uye secer ve ilk genel kurulun onayma sunar. Boylece
secilen uye eski uyenin sUresini tamamlar.
Yonetim kurulu uyeleri, genel kurul tarafindan her zaman gorevden almabilir,
MADDE 18
YONETiCiLERE iLiSKiN YASAKLAR
Yonetim kurulu tiyeleri kisisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile es dahil ucuncu dereceye kadar
kan ve sihri hisirnlanmn menfaatlerine olan hususlann muzakeresine istirak edernezler. Bu htikme
aykin hareket eden uye, Sirketin, ilgili oldugu islern sonucu dogan zaranm tazmin etmek zorundadir.
Yonetim Kurulu uyeleri, Genel Kuruldan izin alrnaksizm kendileri veya baskalan narruna bizzat ya da
dolayh olarak Sirketle sirket konusuna giren bir ticari islern yapamayacaklar: gibi, Sirketin konusuna
giren bir ticari islemi kendileri veya baskalan hesabina yapamazlar ve aym tUr ticari islemlerle mesgul
bir sirkete smrrsiz sorumlu ortak srfatiyla girernezler.
Yonetirn kurulu uyelerinin sirketle muamele yapma ve rekabet yasagina iliskin TUrk Ticaret
Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri hukumleri sakhdir.
MADDE 19
DENETC;iLER VE GOREV SVRESi
Genel kurul, pay sahipleri arasindan veva disandan en cok 3 (uc) yil sure icin olrnak Uzere 2 (iki)
denetci secer,

Sirkette gorev alacak denetcilerin TUrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi Mevzuati'nda belirtilen
sartlan haiz olrnasi zorunludur.
Suresi biten denetciler tekrar secilebiiir. Denetciler ayru zamanda yonetim kurulu uyeligine
secilemeyecekleri gibi Sirket'in mernuru da olamazlar.
Denetciler,
TUrk Ticaret Kanunu'nun
353-357.
maddelerinde
sayilan gorevleri
yapmakla
yukumludurler. ilk genel kurula kadar gorev yapmak uzere secilen denetciler gecici madde 3'de
gosterilmistir.

MADDE24
TOPLANTIDA KOMisER BULUNMASI
Olagan ve olaganustu genel kuru I toplantilannda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi Komiserinin
hazir bulunrnasi sarttir. Komiserin yoklugunda yapilacak genel kuru I toplantismda almacak kararlar
gecersizdir.
MADDE27
iLANLAR
Sirkete ait ilanlar, Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Sirket rnerkezinin bulundugu yerde cikan bir
gazete ile Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi Mevzuati'nda belirtilen surelere uyulmak
kaydiyla yapihr.
Ancak, genelkurulun
toplantiya cagnlmasma ait ilanlar, Serrnaye Piyasasi Kurulu'nun kurumsal
yonetime iliskin zorunlu hUktimlerine uygun olarak, genel l.urul toplanti tarihinden asgari Uy hafta
once yapihr.
TUrk Ticaret Kanunu'ndan ve Serrnaye Piyasasi mevzuatmdan kaynaklanan diger ilan yukurnlulukleri
sakhdir.
MADDE30
~,)<ARIN
DAGITIMI
\ Sirket kar dagmrm konusunda
duzenlernelere uyar.

Turk Ticaret Kanunu ve Serrnaye Piyasasi

Sirket'in genel masratlan ile muhtelif arnortisrnan bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyannca
Sirket'ce odenmesi ve aynlrnasi zorunlu olan meblaglar ile Sirker tuzel kisiligi tarafmdan odenmesi
gereken zorunlu vergiler ve m~li mukellefiyetler icin aynlan karsihklar, 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 dagttilrr:
a) Kalanm % 5'i, TUrk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyannca odenrnis sermayenin % 20'sini
buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akce olarak ayrihr.
b) Kalandan, Sermaye Piyasasi Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci ternettii aynhr.
c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar dusuldukten sonra kaian kisrru, genei
kurul, krsmen veya tamamen ikinci temettii hissesi olarak dagitmaya, don em sonu kan olarak
bilancoda birakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akcelere ilave etmeye veya olaganustu yedek
akce olarak ayirrnaya yetkilidir.
d) Turk Ticaret Kanunu'nun
466.maddesinin 2.fIkraSl 3.bendi geregince; ikinci tertip kanuni
yedek akcenin hesaplanmastnda; safi kardan, odenmis serrnayenin % 5'i oranmdaki kar payl
dusuldukten
sonra, pay sahipleri ile kara istirak eden diger kimselere dagitrlrnasi
kararlastmlrrus olan kisrrun onda biri esas ahmr ve ikinci tertip kanuni yedek akce olarak
aynhr,

e)

f)

Vasa hukrnu ile ayrilmasi gereken yedek akceler ile bu esas sozlesrnede pay sahipleri icin
belirlenen birinci temettu aynlmadikca,
baska yedek akce aynlmasrna, ertesi yila kar
aktanlmasma ve yonetim kurulu uyeleri ile memur, rnustahdern, iscilere ve cesitli amaclarla
kurulrnus olan vakiflara ve benzer nitelikteki kisi ve/veya kurumlara kardan pay dagitrlmasma
karar verilerneyecegi gibi, birinci temettu odenmedikce bu kisilere kardan pay dagitilamaz.
Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. maddesindeki duzenlerneler cercevesinde ortaklara temetti.i
avansi dagitilabilir.

MADDE36
ANA SOZLESME DEGiSiKLiGi
Bu ana sozlesmede yapilacak degisikliklerin

genel kurulda gorusulebilmesi icin Sermaye Piyasasi
Kurulu'ndan ve Gi.imri.ik ve Ticaret Bakanligi'ndan izin almmasi sarttir.
Ana sozlesmedeki degisiklikler usulune uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten
sonra ilan olunur ve bir nusha da Sermaye Piyasasi Kurulu'na gonderilir.
MADDE37
KURUMSAL YONETiM iLKELERiNE UYUM
Sermaye Piyasasi Kurulu tarafmdan uygulamasi zorunlu tutulan

Zorunlu ilkelere uyulmaksizm

Kurumsal Yonetim ilkelerine uyulur.

yapilan islernler ve alman yonetirn kurulu kararlan gecersiz olup esas

sozlesmeye aykin sayrhr.

Kurumsal Yonetirn Ilkelerinin uygulanmasi bakirrundan onernli nitelikte sayilan islernlerde ve sirketin
her tlirlli iliskili taraf islemlerinde ve ucunct; kisiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliskin
islernlerinde Sermaye Piyasasi Kurulu'nun kururnsal yonetirne iliskin duzenlemelerine uyulur.
3-GUndemde gorusulecek

madde kalmadigmdan

lsbu tutanak toplann yerinde tarafnmzca

Divan Baskaru toplantiyi kapatti.

di.izenlenerek imza edildi.

T.e. BiLiM SANA Yi VE TEKNOLOJi
BAKANLIGI KOMisERi
OiLEK CE}'lGiZ

Div AN BA~KANI
SERDAR GEN(:ER
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