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i~ GiRi~iM SERMAYESi YATIRIM ORTAKLIGI ANONiM ~iRKETi'NiN
7 MAVIS 2012 TARiHLi OLAGAN GENEL KURUL .
TOPLANTI TUTANAGI
ls Girisim Sermayesi Yatmrn Ortakhgi Anonim Sirketinin 2011 yilma ait O!agan Genel Kurul
toplantisr, 7 Mayis 2012, Pazartesi gunu, saat 10:00'da, Buyiikdere Caddesi I~ Kuleleri Kule 2
Levent/Istanbul adresinde, Istanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Mudurlugu'nun 04/05/2012 tarih ve
24625 sayilt yazilanyla gorevlendirilen
Bakanltk Komiseri Saym Dilek Cengiz'in gozetiminde
yapilrmsnr.
Toplantt TUrk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesine gore yapilmakta olup, toplann 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 yaymlanrrus,
aynca LM.K.8.'de islern gormeyen nama yazih pay sahiplerine taahhutlii mektupla haber verilrnistir.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, sirketin top lam 50.400.000 TL'lik sermayesine. tekabul eden
5.040.000.000 adet hisseden 34.667.422,56 TL'lik sermayeye karsrlik 3.466.742.256 adet hissenin
asaleten temsil edildiginin ve boylece gerek kanun ve gerek ana sozlesmede ongorulen asgari toplanti
nisabirun mevcut oldugunun anlasrlmasi uzerine toplantmm baslamasina herhangi bir engel olmadig:
hukumet korniseri Sayrn Dilek Cengiz tarafindan ifade edilrnis ve toplanti Yonetirn Kurulu Baskaru
Sayrn Serdar Gencer tarafindan acilarak gundernin gorusulmesine gecilrnistir.
Sirket Genel MUdUrU Sayin Alim Murat Ozgen 2011 yrh sirket ve girisim sermayesi yatmrnlan
hakkmda bilgi verdi.
l-Gundemin 1. maddesi geregi verilen onerge dogrultusunda, Divan Baskanligma Sayin Serdar
Gencer, oy toplayrcrliga Saym Ertug Yildinmcan ve katiplige Sayin Alim Murat Ozgen'in
secilmelerine oybirligi ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklanmn imzalanrnas: icin divan heyetine
yetki verilmesine oybirligi ile karar verildi.
2-GUndemin 2. maddesi geregi verilen onerge dogrultusunda, daha once ortaklanmizm incelernelerine
sunulmus oldugundan 2011 yrh Yonetirn Kurulu Faaliyet Raporunun okunrnamasma, yalruzca
Sirket Denetci Raporu ile Bagirnsrz Denetim Raporlannm okunmasma oybirligi ile karar verildi.
Denetci Raporlan okundu, 2011 yilma ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Dcnetci Raporlan
muzakere edildi ve oybirligi ile kabul edildi.
3-GUndemin 3. maddesi geregi verilen onerge dogrultusunda, SPK'nm Seri XI No:29 say III tebligine
uygun olarak hazirlanan bilanco ve kar zarar hesaplan ana kalernler itibariyle okundu. Bilanco ve
kar/zarar hesaplan miizakere edildi. Saym Ersan Celik'in Mali Tablolar uzerine sordugu sorular
sirket yetkilileri tarafmdan detaylt olarak cevaplandi. Aras Kargo uzerine sorulan soru uzerine
sirketin mali verileri, sektorle ilgili faaliyetler ve gelismelerle ilgili aynntrh olarak bilgi verildi.
Girisim sennayesi olanaklan hakkmda bilgi verildi. Yapilan oylama sonucunda, bilanco ve karlzarar
hesaplan oybirligiyle kabul edilerek onaylandi.
4-GUndemin 4. maddesi geregi verilen onerge dogrultusunda, Yonetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer
verilen kar dagrturnna iliskin Yonetirn Kurulu karan okundu ve dagitrlabilir net donern kanndan
odenrnis serrnayenin % 15'i oraninda ve 7.560.000 TL tutannda bedelsiz hisse senedi verilmesi ve
odenrnis sennayenin %25'i oraninda ve 12.600.000 TL (brut= net) tutannda nakit kar dagrtinn
yapilmasi ve nakit kar dagitrmma 11 Mayis 2012 tarihinde baslanmasma dair Yonetim Kurulu
onerisi oybirligi ile kabul edildi. Serrnaye Piyasasi mevzuanna gore hazrrlanan konsolide mali
tablolar ile yasal kayitlarda bulunan sirasryla 42.022.704 TL ve 32.562.618,40
TL donern
karlanndan 1.628.130,92 TL birinci tertip yasal yedek akce ile 1.008.000 TL ikinci tertip yasaJ
yedek akce ve dagitilacak toplarn 20.160.000 TL kar pay: aynldiktan sonra Sermaye Piyasasi
mevzuatma gore hazirlanan konsolide rnali tablolar ile yasal kayitlarda kalan tutarlann her iki
kayrtta da olaganustu yedek akce hesabinda izlenmesi oybirligi ile kabul edildi.
5-GUndemin 5. maddesi geregi yapilan oylarna sonucunda, Yonetim Kurulu Oyeleri kendi ibralannda
hisseleri orarunda oy kullanmayarak
bulunanlarin oyu ile ibra edildi. Denetciler 20 II YIIi
faaliyetlerinden dolayi ayn ayn olmak uzere oybirligi ile ibra edildi.

6- Yonetirn

Kurulu

Uyeleri

ve Denetcilerin

secirnine

iliskin 6. gundern

maddesinin

gorusulmesine

gecildi.
Toplantiya bizzat katilamayan;
G. Faik Byrns'Un Ankara 56. noterliginin
17/04/2012 tarih ve 7973
yevmiye numarali, Ergun Yorulmaz'in Besiktas 16. noterliginin 30104/2012 tarih ve 19725 yevmiye
numarah, Ahmet Mete Cakmakci'run Besiktas 16. noterliginin 30104/2012 tarih ve 19720 yevmiye
numarah, inci Onal 'm Besiktas 16. Noterliginin
30104/2012 tarih ve 19723 yevmiye numarah, Kadir
Akgoz'un Besiktas 16. Noterliginin 30104/2012 tarih ve 19724 yevmiye numarah, Ilhami Koc'un
Besiktas 16. Noterliginin
30104/2012 tarih ve 19722 yevmiye numarah, Ferhunde Aygen'in Besiktas
16. Noterliginin 30104/2012 tarih ve 19721 yevmiye numarah Yonetim Kurulu Uyeligi adaylik
beyanlanrn T.e. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlrgi Korniseri gordu.
Verilen onerge dogrultusunda,
Sirketin Yonetirn Kurulu uyeliklerine
tarihine kadar gorev yapmak uzere,

is Yatmm

Olagan Genel Kurul

bir sonraki

Men/at! Deger/er A.S. 'vi temsilel1,

Toplantiya
bizzat katilan ve sozlu
Haver Apt. No: 13/5 Bebeklistanbul
Saym Serdar Gencer,

olarak aday oldugunu
beyan eden, Kucukbebek
Dere Sokak,
adresinde ikamet eden ve 29464458844
Te. kimlik numarah

Toplantiya
katilamayip
adayhk beyani bulunan, lbrahirnaga
Bloklan A9 Blok 0: 17 AcibademKadikoy/lstanbul
adresinde ikamet eden ve 64141031910
T.e. kimlik numarali Saym Inci Onal
Toplantiya katrlarnayip
adaylik beyam bulunan, Agaoglu Myworld
Suncity
Sitesi, Barbaros
Mahallesi
Oereboyu
Caddesi
Feslegen Sokak No:2 0:2-2 Kat 23 Daire 95 Atasehir/Istanbul
adresinde ikamet eden 23875177134
T.e. kimlik numarali Saym Ergiin Yorulmaz,
Toplantiya, katilarnayrp
Ulus/lstanbul adresinde

adaylik beyarn bulunan, Adnan
ikamet eden ve 70555038070
Te.

Saygun

Caddesi

kimlik numarali

Ozlem Apt. No: 17 1 8
Saym Kadir Akgoz,

Toplantrya

bizzat katilan ve sozlt: olarak aday oldugunu beyan eden, Goksuevleri Alt Camlik
Caddesi C25 D: 10 Anadoluhisan-Beykoz
1 istanbul adresinde ikamet eden ve 10888070798
T.e.
kimlik numaral: SaYIn Emrc Duranh,

Toplannya,
kanlarnayrp
adaylik
No: 10 Anadoluhisan-Beykoz/Istanbul
Saym Ilhami Koc,

beyam bulunan, Goksu Evleri Ust Carnlrk
adresinde ikamet eden ve 27559877280

Cad. Ladin Cikmazi
T.C. kimlik nurnarah

Turkive Teknoloji Gelistirme Vakfi'lli temsilen,
Toplantiya katilamayrp adaylik
7/19 Dikrnen/Ankara adresinde

beyarn bulunan, Akpinar Mahallesi 840. Cadde Denetciler Sitesi
ikamet eden ve 11029879478 T.e. kimlik nurnarah SaYIn Ahmet

Mete Cakmakcr'nm,

Tiirkive SlI1ai Kalkmma BankaSI A.S. 'vi temsilen,
Toplantiya
katilamayip
adaylik beyaru bulunan, 7-8. Kisun Turkuaz Sitesi A20 Blok
Oaire 74
Atakoy/Istanbul
adresinde
ikamet eden ve 52552145920
Te. kirnlik numarali SaYIn Ferhunde
Aygen'in,
BajflmslZ five oLarak.
Toplantiya
bizzat katilan ve sozlu oJarak aday oldugunu beyan eden, Arikoy Sitesi Macka
Akasya Sokak No:7 Uskumrukoy-Sanyer/Istanbul
adresinde
ikamet eden ve 14587518100
kirnlik numaral: SaYIn Kamil Yilmaz,
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Gaziosmanpasa/ Ankara adresinde ikamet eden ve 99313027712
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Denetcilige
bir sonraki OlagariGenel Kurul tarihine kadar gorev yapmak uzere toplantiya
katilan 52747180408
T.C. kimlik numaral: Saym Ali Riza Kayacan ve 12709096116
T.e.
numarah Saym Zeki Davut'un secilrnelerine
oybirligi ile karar verildi.
7-GUndemin
4.400.-TL,

7. maddesi
Denetcilere

geregi verilen onerge dogrultusunda,
aylrk brut 3.300.-TL Ilcret odenmesine

Yonetim Kurulu uyelerine
oybirligi ile karar verildi.

bizzat
kimlik

aylik brut

8-GUndemin 8. Maddesi geregi verilen onerge dogrultusunda,
daha once ortaklanrruzm
incelemelerine
sunulmus oldugundan Sermaye
Piyasas: Kurulu'nun
29.03.20 12 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00330.06-263/3672
say II I yaztsi ve T.e. Gurnruk ve Ticaret Bakanhgi'nm
04.04.2012
tarih ve
B.21.0.iTG.0.03.00.0
1/431.02-58222-296598-2306/2514
sayih yaztsi
ile onaylanan
Sirket ana
sozlesmesinin
3., 5., 6., 8., II., 12., 18., 19.,24.,
27., 30. maddelerindeki
degisiklikler
ve yeni
eklenen 36. ve 37. maddeler
okunmadan
onaya sunuldu ve asagidaki
sekilde oybirligi ile kabul
edildi.

YENi ~EKiL
MADDE3
$iRKETiN
MERKEZ VE $UBELERi
Sirket'in merkezi 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 Giirnruk ve Ticaret Bakanhgr'na
bildirilir. Tescil ve ilan edilmis adrese yapilan tebligat Sirket'e yaprlmis sayihr. Tescil ve ilan edilmis
adresinden ayrilrms olmasma ragmen yeni adresini suresi icinde tescil ettirrnemis sirket icin bu durum
fesih sebebi sayihr. Sirket, Sennaye Piyasasi Kurulu ile Gumruk ve Ticaret Bakanhgr'na bilgi verrnek
sartiyla sube ve temsilcilik
acabilir.
MADDE5
$iRKETiN
AMACI VE FAALiYET
KONUSU
Sirket, kayith sennayeli
olarak ve ~lkanIJTII~ serrnayesini,
Sermaye
Piyasasi
Kurulu'nun
Girisim
Serrnayesi Yatinm Ortakliklanna
iliskin duzenlernelerinde
yazih amac ve konularla istigal etmek ve
esas olarak Turkiye'de
kurulmus veya kurulacak olan, gelisme potansiyeli
tasiyan ve kaynak ihtiyac:
olan girisim sirketlerine
yapilan uzun vadeli yatmmlara yoneltmek
uzere kurulmus halka acik anonim
ortakhktir.
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MADDE6
FAALiYET
KAPSAMI,
FAALiYET
YASAKLARI,
YATIRIM SINIRLAMALARI
Sirket'in faaliyet esaslan, portfoy yatinrn politikalan ve yonetim sirurlamalannda,
Sermaye Piyasasi
Kurulu'nun duzenlernelerine
ve ilgili mevzuata uyulur.
Sirket, girisim sennayesi
portfoy yonetim hizmeti ile srrurh olmak uzere ilgili Kurul duzenlerneleri
cercevesinde
yetki belgesi almak sartiyla portfoy yoneticiligi
faaliyetinde
bulunabilir.
Sirket, doviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karst korunrnasi amaciyla, Kurulca uygun gorulmek
kaydi ile, yatinm amacina uygun portfoy yonetirn teknikleri ile para ve sermaye piyasasi araclanm
kullanabilir,
bu arnacla Kurulca
belirlenecek
esaslar cercevesinde
opsiyon sozlesmeleri, forward,
finansal vadeli islernler ve vadeli islernlere dayah opsiyon islemlerine taraf olabilir. Sirket'in faaliyet
kapsarm, faaliyet yasaklan ve yatmrn srrnrlamalannda
Serrnaye Piyasasi Kurulu'nun
duzenlerneleri
ve
ilgili mevzuata uyulur.
Sirket, hak ve alacaklanrnn
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, Sennaye
Piyasasi
Kurulu
duzenlerneleri
cercevesinde
portfoyunden
ayn faaliyetlerinin
gerektirdigi
miktar ve degerde tasmir ve tasinmaz mal satin alabilir veya kiralayabilir.
Sirket, huzur hakki, iicret, kar payl gibi faaliyetlerinin
gerektirdigi
odemeler disrnda mal varligmdan
ortaklanna,
yonetirn ve denetim
kurulu uyelerine,
personeline
ya da U<;UncU kisilere herhangi
bir
menfaat saglayamaz.
Ancak Sirket, sosyal sorumluluk
kapsammda
ve Sermaye Piyasasi Kurulu
tarafindan belirlenen usul ve esaslar dahilinde cesitli amaclarla kurulmus olan vakrflara ve bu gibi kisi
ve/veya kurumlara bagista bulunabilir.
~u maddede yer al~n hususlar ile ~ermaye Piyasasi Kurulu'nca
sonradan yapilacak
duzenlernelerin
farkhlik tasnnasi halinde Sermaye Piyasasi Kurulu'nca yapilacak duzenlemelere
uyulur.

~~.
\)\

C
VV

~

MADDE8
SERMA YE VE HisSE SENETLERi
Sirket, Sermaye Piyasasi Kanunu hiikiimlerine gore, kayith sermaye sistemine gore kurulmustur.
Kayith serrnaye tavani 250.000.000 (ikiyuzellimilyon) TUrk Lirasi olup, bu sermaye, her biri I(bir)
Kurus nominal degerde 25.000.000.000.-(yirmibe~milyar)
adet paya bolunmustur.
Sermaye Piyasasi Kurulu'nca verilen kayrth sermaye tavam izni, 2012-2016 yillan (bes yil) icin
gecerlidir. 2016 yih sonunda izin verilen kayith sermaye tavanina ulasilamamis olsa dahi, 2016
yilmdan sonra yonetirn kurulunun sermaye arnnm karan alabilmesi icin; daha once izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutan icin Sermaye Piyasasi Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni
bir sure icin yctki almasi zorunludur. Soz konusu yetkinin almmamasi durumunda Sirket kayrth
sermaye sisteminden cikrms sayrlir.
Sirketin crkanlnus sermayesi tamami odenrnis 50.400.000 (ellimilyondortytlzbinj Furk Lirasr'dir.
Sirketin
cikanlnus
sermayesi,
her biri I (bir) Kurus
itibari degerde
5.040.000.000
(besmilyarkrrkmilyon)
adet paya aynlrrus ve tamarru odenmistir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esaslan cercevesinde kayden izlenir.
Paylann;

4.480.000 TUrk Lira' Ilk bolurnu nama yazih A Grubu,
45.920.000 Turk Lira' Ilk bolumu nama yazrh 8 Grubu'dur.
Hisse senetlerinin tamam: nama yazihdrr. Hisse senetlerinin devri krsitlanamaz.
Yonetirn kurulu, Serrnaye Piyasasi Kanunu hukumlerine uygun olarak, kayrtli serrnaye tavanma kadar
yeni hisse senetleri ihrac ederek cikanlrrus sermayeyi arttirmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma
hakkmm simrlandmlmas: iJe primli pay ihraci konusunda karar aJmaya yetkilidir.

Sermaye artmrnlannda; A Grubu hisse senetleri karsiligmda A Grubu, B Grubu hisse
senetleri karsiligmda B Grubu yeni hisse senedi cikanlacaktir. Ancak, Yonetim Kurulu
pay sahiplerinin yeni pay alma hakkmi kisitladigi takdirde cikanlacak yeni hisse
senetlerinin tumu B Grubu olarak cikanlir.
Sermaye artinmlannda rtichan hakki kullaruldiktan sonra kalan payJar il~ ruchan hakki kullarumrrnn
krsrtlandigt durumlarda yeni ihrac ediJen turn hisseJer nominal degerin altmda olmarnak uzere piyasa
fiyati ile halka arz edilir.
Cikanlrms sermaye miktanrun sirket unvamrnn kullamldrgi belgelerde gosterilmesi zorunludur.

MADDE 11
DANISMANLlK VE PORTFOY YONETiM HizMETi ALINMASI
Sirket, yonetirn kurulunca karar almmak kaydiyla faaliyetiyle ilgili konularda kullanrlmak uzere
girisirn sirketlerinin
secirnine ve yatrnmlann
yonetimine iliskin olarak uzmanlasnus
kisi ve
kuruluslardan damsrnanlik hizmeti ile Serrnaye Piyasasi Mevzuati cercevesinde girisim sermayesi
yatmmlanna yonelik portfoy yonetim hizrneti alabilir.
.
MADDE 12
YONETiM KURULU YE GOREY SURESi
Sirketin idaresi, C1c;UncUkisilere karst ternsil ve ilzami, TUrk Ticaret Kanunu hukumleri cercevesinde
genel kurul tarafindan en cok 3 (uc) yr] icin secilecek, TUrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi
Mevzuati 'nda bel irtilen sartlari haiz 10 (on) uyeden olusan bir yonetim kuruluna aittir. Yonetim kurulu
her yil ilk toplantisinda uyeleri arasindan bir baskan ve baskan olmadigi zaman vekalet etrnek ilzere
bir baskan vekili secer. Yonetim Kurulu uyelerinin cogunlugu icrada gorevli olrnayan i.iyelerden
olusur.

Yonetirn kurulu i.iyelerinin 6'sl A Grubu pay sahiplerinin gosterecegi adayJar arasindan secilir, Su
kadar ki; crkanlrrns sermayedeki pay: 2.000.000 (ikimilyon) Turk Lirasi'nm altina dusmemek
kaydiyla, yonetim kurulu uyelerinden
I'i kurucu ortak ve (8) Grubu pay sahibi TURKiYE
TEKNOLOJi GELiSTiRME YAKFI (TTGY) tarafindan gosterilecek adaylar arasmdan secilir. Diger
yonetim kurulu iiyeleri genel kurul tarafindan belirlenir.
Yonetim kuruluna 2 'taneden az olmamak uzere, Serrnaye Piyasasi Kurulu'nun Kurumsal yonetimG-\
ilkelerinde belirtilen yonetim kuruJu uyelerinin bagimsrzhgma iliskin esaslar cercevesinde yeterlj
\,\
sayida bagrrnsrz yonetim kurulu i.iyesi geneJ kurul tarafindan secilir.
Yonetirn kurulunda gorev alacak bagimsiz uyelerin saYISI ve nitelikleri Serrnaye Piyasasi Kurulu'nun
(
i \ \
kurumsal yonetime iliskin duzenlemelerine gore tespit edilir.
\ \\
Gorey suresi biten yonetim kurulu uyelerinin yeniden secilrnesi mumkundur. Bir iiyeligin herhangi bir
\ \.\
nedenle bosalmas: halinde, yonetirn kurulu, Turk Ticaret Kanunu ve Serrnaye Piyasasi Mevzuatr'nda
\ \' belirtilen sartlan haiz bir kimseyi gecici olarak uye secer ve ilk genel kurulun onayina sunar. Boylece
f"~se~ilen uye eski i.iyenin suresini tamarnlar.
:
-, Yonetim kurulu uyeleri, geneJ kurul tarafmdan her zaman gorevden almabilir.
~

t~.

MADDE 18
YONETiCiLERE iLiSKiN YASAKLAR
Y onetim kurulu uyeleri kisisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile es dahil ucuncu dereceye kadar
kan ve sihri lusimlannm
menfaatlerine olan hususlann muzakeresine istirak edernezler. Bu hiikme
aykm hareket eden uye, Sirketin, ilgili oldugu islern sonucu dogan zaranru tazmin etmek zorundadrr.
Yonetirn Kurulu Uyeleri, Genel Kuruldan izin almaksrzin kendileri veya baskalan namma bizzat ya da
dolayli olarak Sirketle sirket konusuna giren bir ticari islern yapamayacaklan
gibi, Sirketin konusuna
giren bir ticari islerni kendileri veya baskalan hesabma yapamazlar ve ayru WI' ticari islemlerle mesgul
bir sirkete smirsiz sorumlu ortak sifatiyla giremezler.
Yonetirn kurulu uyelerinin sirketle muamele yapma ve rekabet yasagina iliskin TUrk Ticaret
Kanunu 'nun 334 ve 335'inci maddeleri hiikumleri saklidir.
MADDE 19
DENET<;:iLER VE GOREV SURESi
Genel kurul, pay sahipleri arasindan veya disandan

en cok 3 (uc) yil sure icin olmak iizere 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 secilebilir. Denetciler ayrn zamanda yonetim kurulu uyeligine
secilemeyecekleri gibi Sirket'in mernuru da olamazlar.
Denetciler,
TL'Irk Ticaret
Kanunu'nun
353-357.
maddelerinde
sayilan
gorevleri
yapmakla
yukumludurler. ilk genel kurula kadar gorev yapmak uzere secilen denetciler gecici madde 3'de
gosterilrnistir.

MADDE 24
TOPLANTIDA KOMisER BULUNMASI
Olagan ve olaganustu genel kurul toplantilannda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi Korniserinin
hazir bulunmasi sartnr. Komiserin yoklugunda yapilacak genel kuru I toplantrsmda ahnacak 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

yapilir.

Ancak, genel kurulun toplantiya cagrrlmasma ait ilanlar, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun kurumsal
yonetime iliskin zorunlu hukumlerine uygun olarak, genel kuru I toplanti tarihinden asgari Uy hafta
once yapihr.
TUrk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasasi mevzuatindan kaynaklanan diger ilan yukumlulukleri
saklidrr.

MADDE 30
KARIN DAGlTIMl
Sirket kar dagiurm
duzenlernelere

konusunda

TUrk Ticaret Kanunu ve Serrnaye

Piyasasi

Mevzuatmda

yer alan

uyar.

genel masraflan ile muhtel if amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarinca
Sirket'ce odenrnesi ve aynlrnasi zorunlu olan meblaglar ile Sirket tuzel kisiligi tarafmdan odenrnesi
gereken zorunlu vergiler ve mali mukellefiyetler
icin aynlan karsiliklar, hesap yI11 sonunda tesbit
olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yilhk bilancoda gorulen safi (net) kardan varsa
gecrnis yrl zararlanrun dusulmesinden
sonra kalan rniktar asagidaki sira ve esaslar dahilinde dagitrhr:
a) Kalanm % S'i, TUrk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyannca odenmis sermayenin % 20'sini
buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akce olarak aynhr.
b) Kalandan, Sermaye Piyasasi Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci ternettu aynlir.
c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar dusuldukten sonra kalan kisrm, genel
kurul, kismen veya tamamen ikinci ternertu hissesi olarak dagitrnaya, donem sonu kan olarak
bilancoda birakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akcelere ilave etmeye veya olaganustt; yedek
akce olarak ayirrnaya yetkilidir.
d) TUrk Ticaret Kanununun
466.maddesinin 2.flkrasl 3.bendi geregince; ikinci tertip kanuni
yedek akcenin hesaplanmasinda; safi kardan, odenmis serrnayenin % 5'i oramndaki kar payi
dusuldukten
sonra, pay sahipleri ile kara istirak eden diger kimselere dagitrlmas:
kararlastmlrms olan kisrmn onda biri esas ahrnr ve ikinci tertip kanuni yedek akce olarak
ayrihr.
\}..,\)
Sirket'in

e)

f)

Yasa hukrnu ile aynlrnasi
gereken yedek akceler ile bu esas sozlesmede
pay sahipleri icin
belirlenen
birinci ternettu aynlmadrkca,
baska yedek akce aynlrnasma,
ertesi yila kar
aktarilmasma ve yonetim kurulu uyeleri ile mernur, mustahdem, iscilere ve cesitli arnaclarla
kurulmus olan vakiflara ve benzer nitelikteki kisi ve/veya kurumlara kardan pay dagrtilmasma
karar verilemeyecegi
gibi, birinci ternettu odenrnedikce
bu kisilere kardan pay dagttilamaz.
Serrnaye Piyasasi Kanunu'nun
15. maddesindeki duzenlerneler cercevesinde ortaklara ternettu
avansi dagrtilabi Iir.

MADDE 36
ANA SOZLE$ME
DEGi$iKLiGi
.
Bu ana sozlesmede yapilacak degisikliklerin genel kurulda gorusulebilmesi icin Serrnaye Piyasasi
Kurulu'ndan
ve Gurnruk ve Ticaret Bakanhgi'ndan
izin almmasi sarttir.
Ana sozlesmedeki degisiklikler usulilne 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

zorunlu tutulan Kurumsal
Yonetirn Ilkelerine uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksrzin yapilan islernler ve alman yonetirn kurulu kararlan gecersiz olup esas
sozlesmeye aykrrt sayil II'.
Kururnsal Yonetim ilkelerinin uygulanmasi baknrundan onernli nitelikte sayilan islernlerde ve sirketin
her turlil iliskili taraf islernlerinde ve ucunctl kisiler lehine terninat, rehin ve ipotek verilrnesine iliskin
islernlerinde Sennayc Piyasasi Kurulu'nun
kurumsal yonetirne iliskin duzenlernelerine
uyulur.
Serrnaye Piyasasi

Kurulu

tarafindan

uygulamasi

9-GUndelllin 9. rnaddesi geregi verilen onerge dogrultusunda, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri IV,
no:38 sayil I tebligi
ve 29.03.2012
tarih ve B.02.6.SPK.0.1S.00-330.06-263/3672
sayih
izni
kapsarrunda
2012-2016
yillan
icin belirlenen
kayith serrnaye
tavaru i!e ilgili olarak Yonetirn
Kurulu'na, 2012-2016
yillar: icin S (bes) yil silreyle serrnaye artinm karan alabilme
yetkisinin
verilrnesi oybirligi ile kabul edildi.
10-GUndemin
10. Maddesi geregi verilen onerge dogrultusunda,
Yonetim
Kurulu Uyelerine
TUrk
Ticaret
Kanunu'nun
334. ve 335. maddelerinde
yazih muameleleri yapabilrneleri icin izin
verilrnesine
ve Sermaye Piyasasi Kurulu Kurumsa] Yonetim llkeleri'nin
1.3.7 maddesinde
yazth
muameleleri yapabi lmeleri icin iIgil i mevzuatta bel irtilen kisilere izin veri lmesine oybirl igi iIe karar
verildi,
l l-Gundernin
verildi.

11. Maddesi

geregi

Sirketin

12-GLindemin 12. Maddesi geregi verilen
oybirligi ile kabul edildi.

"Ucretlendirme

Politikasi"

onerge dogrultusunda,

hakkinda

Genel

Kurul'a

Sirketin "Bagis Politikasr"

13-GDndel11in 13. maddesi geregi, 20 II yilinda Afrika Kitasinda yasanan
nedeniyle TUrk Kizilayi'na 15.000 TL bagis yapildrgi bilgisi verildi.

okundu

bilgi

ve

kurak lik ve aclik felaketi

14- Sayin Murat Caghdil basanh gecen 2011 yih icin tesekkur etti. Portfoy dagrlnm ve nakit
varliklarm yatmrn dagrlnru hakkinda goruslerini belirtti. Girisim Sermayesi yannmlanrnn
bolgesel ve
sektorel
ye~itliligi
konusunda
gorus ve onerilerini
paylasti.
GUndemde
gorusulecek
madde
kalmadigmdan
Divan Baskam toplantryi kapatti.
lsbu tutanak

toplant: yerinde

r.c. ~~iM

tarafirmzca

duzenlenerek

imza edildi.
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