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Istanbul Ticaret Sicil Memurlufu'nun 279294 sicil numarasmda kayr
BILGISAYAR sisrEMLERi sANAyi vE TIcARET A.$.' nin hissedartan
genel kurul toplantrsrnr yapmak

izere;

22/0412015 giinii, saat 11:00'da $irket Merkezi olan Orta Mah.Topkapr Maltepe Cad.
No:10/B 34030 Bayrampaqa - istanbul, adresinde Giimri.ik ve Ticaret Bakanh[r istanbul il
Miidtirlii$i'nin 20.04.2015 tarih ve 7421521 sayrh yazrlarr ile gcirevlendirilen Bakanhk
Komiseri Fatma Tura huzuru ile toplandrlar.
Toplantrya ait davet kanun ve anas<izlegmede dngdriildiigii gibi ve giindemi ihtiva edecek
gekilde Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.03.2015 tarihli ve 8789 sayrh ntishasmda, ilan
edilmek suretiyle ve ayrlca nama yazh pay sahiplerine istanbul Gayrettepe PTT'sinden
07.04.2015 tarihinde taahhi.itlii mektupla, toplantr giin ve giindeminin bildirilmesi suretiyle
stiresi igerisinde yaprlmrqtrr.

Hazirun cetvelinin tetkikinden qirketin toplam 24.000.000 TL'hk sermayeye tekabiil eden
2.400.000.000 adet hisseden 10.000,00 TL sermayeye kargrhk 1.000.000 adedinin asaleten,
18.517.268,52 TL sermayeye kargrhk I.85L726.852 adedinin vekaleten olmak izere toplam
L852.726.852 adet hissenin toplantrda temsil edildiginin ve bdylece gerek kanun ve gerekse
anasozlegmede <ingciriilen asgari toplantr nisabmrn mevcut oldu[unun anlagrlmasr iizerine
toplantr agrlarak gtindemin g<iriigtilmesine gegilmigtir.

1-) Toplantr Baqkanh[rna Mustafa Sulhi Giiven, Oy toplayrcrhlrna Naim Frat Dernek,
Katipli[e Fatma Betiil Akova'run segilmelerine oybirliliyle 1 .852.726.852 adet oyla karar
verildi.

2-) Toplantr Baqkanhgma genel kurul adrna toplantr tutanaklarrm imzalarrralarr hususunda
yetki verilmesine oybirlifiyle 1.852.726.852 adet oyla karar verildi.
3-) 2014 yrhna ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bafrmsrz Denetim Raporu okundu,
miizakere edildi ve oybirligiyle 1.852.726.852 adet oyla karar verildi.
4-) 2014 yrhna ait Finansal Tablolar okundu, mtizakere edildi ve oybirlifiyle 1.852.726.852
adet ovla onavlandr.

5-) 2014 yrhna ait faaliyetlerinden dolayr Y<inetim Kurulu Uyelerinin ibrasma
Ycinetim Kurulu Uyeleri sahip olduklarr hisseleri adrna oy haklarrm Ttirk Tj
ilgili maddeleri gerefince kullanmayarak toplantrya katrlan diger
ayrr ibra edildiler. $irket Denetgisi Bagaran Nas Bafirmsrz Deneti
edilmesine oybirligiyle 1.852.126.852 adet oyla karar verildi.

6-) SPK'nrn Sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya iliqkin Esaslar Tebli[i (II-14.]
Tebli!) hi.iktimleri dahilinde, Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan-i.Kr
tarafindan yaynlanan Ttirkiye Muhasebe Standartlarr ve Ttirkiye Finansal Rafor
Standartlan'na uygun olarak hazrlanan, sunum esaslarr SPK'nun konuya iligkin kar
uyarmca belirlenen, bafrmsrz denetimden gegmiq, 01.01.2014-3I.12.2014 hesap ddnemine ait
konsolide finansal tablolara gcire; 12.689.671 Tiirk Lirasr tutarmda "Net Dcinem Kan"
olugtulu; yurtdrqr kurlar ve piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle 2014 hesap d<inemine
iligkin olarak herhangi bir kar daprtrrnr yaprlmayacalr ve TTK ve VUK kapsamrnda tutulan
01.01.20I4-3I.12.2014 hesap donemine ait mali kayrtlarrmrzda ise 21.155.001 Tiirk Lirasr
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maddesinin (a) bendi uyarmca L057.150 Tiirk Lirasr tutarmda "Genel Kanuni Yedek Akge"
ayrrldrktan soma SPK htikiimlerine grire hesaplanmrq 11.631.921 Tituk Lirasr tutarm
"Olalaniistii Yedekler" hesabma aktanlmasr husu
karar verildi.

7-) $irketin 2015 yrh ve izleyen yrllara iliq

oybirli[iyle 1.852.726.852

adet

oyla aqa[rdaki qekilde belirlenmesine karar verildi.

a) Yonetim Kurulu'nun kar da[rtrm 6nerisi, qirket pay sahiplerinin beklentileri ile qirketin
mevcut ekonomik koqullar iginde sa[hkh biiyiimesi ve finansal verimli[i arasrndaki hassas
dengeler ile karhhk durumuna uygun bir kar dagrtrm politikasr geklinde hazrrlanmaktadrr.
b) $irket Sermayesi iginde kardan pay almakonusunda imtiyazhpay bulunmamaktadrr.
c) $irket Ana Sozleqmesinin 14 no'lu Kar Dalrtrm maddesinde, Genel Kurul Kararr ile
Yonetim Kurulu Uyeleri ile gahganlara, gegitli amaglarla kurulmug vakrflara ve benzer
nitelikteki kigi ve kurumlara kar payr verilebilir hiikmti ile SPK diizenlemelerine uygun olarak
kar payr avansr dalrtrlabilir hiikiimleri yer almaktadrr.
d) Kar Payr <jdemelerinin yasal sUreler igerisinde en krsa siirede yaprlmasma ozen
gosterilecektir.
e) Bu qekilde tespit edilen kar dalrtrm politikamrz girket hedefleri ve fonlara gdre Ydnetim
Kurulu tarafindan her yrl gcizden gegirilir.

8-) Ydnetim Kurulu iiye saytsmm 6'dan 7'ye grkarrlmasr miizakere edildi ve oybirliliyle
1.852.726.852 adet oyla karar verildi.
9-) Yonetim kurulu iiyeliklerine 1 (bir) yrl siire ile giirev yapmak izere
-Toplantrya katrlan ve aday oldu$unu bizzat beyan eden76l2l6022 pasaport numarah Amr
Ali Baghdadi,
- Toplantrya katrlan ve aday oldufunu bizzat beyan eden 35078095894 TC Kimlik numaralr
Mustafa Sulhi Gtiven,
- Toplantrya katrlan ve aday oldufunu bizzat beyan eden 28783112888 TC Kimlik numaralr
Kiirgad 6zt;drrk,
- Toplantrya katrlan ve aday oldu[unu bizzat beyan eden 35203725580 TC Kimlik numarah
Nail Haluk Maga,
- Toplantrya katrlan ve aday oldulunu bizzat beyan eden 35537209206 TC Kimlik numarah
Faik Burhanoflu,
-Toplantrya brzzat katrlamayan TC Beyo[lu 3.Noterlili 27.03.2015 tarih ve 10410 yevmiye
numarah Ycinetim kurulu iiyelili adayhk beyam ile aday oldu[unu beyan eden 099282165
pasaport numarah Stephen John Paine'in,
-Toplantrya bizzat katrlamayan TC Beyofilu 3.Noterlifi 10.04.2015 tarih ve 1 1855 yevmi
numarah Yonetim kurulu iiyelili adayhk beyam ile aday oldu[unu beyan eden N25174
pasaport numarah Frank Adoranti' nin,
segilmelerine ve Ba[rmstz Ycinetim Kurulu tiyelerine ayhk briit 4.000 TL (ddrt
Lirasr) oybirli[iyle L852.726.852 adet oyla karar verildi.

10-) Bafrmsrz Denetim Kurulugu olarak Baqaran Nas Ba$rmsrz Denetim v
Mali Miiqavirlik A.S'nin segilmesi hususunun onaylanmasma o'

Muhasebeci

1.852.726.852 adet oyla karar verildi.

Il-)

2014 yrhnda yaprlan balrg ve yardrmlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

l2-) 2014 yrhnda $irketin 3. kigiler
hakkrnda ortaklara bilsi verildi.

teminat, rehin, ipotek ve kefaletler

13-) Sermaye Piyasasr Kurulu diizenlemeleri kapsamrnda
yaprlan iqlemler hakkrnda Genel Kurul'a bilgi

verildi.
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l4-)Ucret politikasr mi.izakere edildi, oylandr, ve oybirligiyle

ru fb

r.852.72

uo t

oyla

agalrdaki gibi kabulune karar verildi.
"Ucret politikamrzm temel amacl.; iicretlendirme ile ilgili uygulamalarrn, ilgili mevzuat ile
qirket faaliyetlerinin kapsamr ve yaprsl, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yonetim
yaprlarr ile uyumlu planlanrp yiiri.iti.ilmesini ve y<inetilmesini saflamaktrr. $irketin her
kademedeki ycinetici ve gahqanlarma verilecek iicretlerin; qirketin etik deferleri, ig dengeleri
ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasr esastrr.
Performansa dayah prim odemeleri; miktarlan <jnceden garanti edilmeksizin, qirketin
kurumsal de$erlerine olumlu yonde etki edecek qekilde ve objektif koqullara ba[h olarak
belirlenir.
Performansa balh prim 6deme kriterleri belirlenerek gahganlara duyurulur; belirlenmig
kriterler di.izenli olarak gdzden gegirilir.
Faaliyetleri sonucu girketin emin bir gekilde gahgmasmr tehlikeye diigi.irdiikleri ya da girketin
mali biinyesinin bozulmasrndan sorumlu olduklarr tespit edilenler hakkrnda, performansa
dayah ddemelerin iptali de dahil, gerekli iglemler tesis edilir.
Ucret politikasr ile bu gergevedeki iicretlendirme uygulamalarmm; ortaklarrn, gahganlarm ve
miigterilerin gtkarlarrm zedeleyecek tegvik sistemlerini igermemesine dikkat edilir.
$irketin iicretlendirme uygulamalarmm ilgili mevzuat ile bu politika gergevesinde etkin bir
bigimde ytiriittiliip yonetilmesinin saglanmasr konusunda nihai yetki ve sorumluluk, girketin
Ycinetim Kuruluna aittir. Ycinetim Kurulu, yrlda en az bir kez grizden gegirmek suretiyle
politikanrn etkinligini safilar. "

15, Sermaye Piyasasr Kurulu tarafindan yayrmlanan Kurumsal Yiinetim ilkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasrna iligkin Teblifiin 1.3.6. maddesi ile Ti.irk Ticaret Kanununun
395. ve 396. maddeleri gere[ince yonetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,
ycinetim kurulu iiyelerinin, iist diizey yoneticilerin ve bunlamn e$ ve ikinci dereceye kadar kan
ve srhri yakmlanntn, girket veya ba$r ortakhklarr ile grkar gahgmasma neden olabilecek
nitelikte iglemleri bizzat veya baqkalarr adma yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi
igleri yapan girketlere ortak olabilmeleri igin izin verilmesi miizakere edildi. 2014 y|rr
igerisinde bu kapsamda gergeklegtirilen iqlem olmadrgr hakkrnda Genel Kurul'a bilgi verildi.
16) Giindemde gortigtlecek baqka bir husus olmadrlrndan Bagkan tarafindan toplantrya son
verildi. Igbu tutanak toplantr yerinde Gtimriik ve Ticaret Bakanhlr komiseri nezareti
dtizenlenerek birlikte imza edildi.

Giimriik ve Ticaret
Bakanhg Komiseri
F'ATMA TURA

Toplantr Bagkanr
MUSTAF'A SULHI
GtJVEN
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