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siniNci nolUu
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tantmlar

Amag ve kapsam
MADDE 1- (l) Bu ig Y0nergenin amacr; Link Bilgisayar Sistemleri Yazltmt ve Donantmt Sanayi ve

Ticaret Anonim $irketi genel kurulunun gal4ma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sOzlegme
hiikiimleri gergevesinde belirlenmesidir. Bu ig Y0nerge, Link Bilgisayar Sistemleri Yazrltmt ve Donantmt
Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin tiim olagan ve olapaniistii genel kurul toplanfilannt kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (l) Bu ig Y0nerge, Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplanttlanntn Usul Ve Esaslan Ile Bu

Toplantrlarda Bulunacak Giimruk Ve Ticaret Bakanhgr Temsilcileri Hakkrnda Y0netmelik hiikiimlerine uygun
olarak y0netim kurulunca hazrlanm4tr.

Tanlmlar
MADDE 3- (l) Bu ig Ydnergede gegen;
a) Birlegim: Genel kurulun bir giinliik toplanttstnt,
b) Kanun: l3lll20ll tarihli ve 6102 sayft Tiirk Ticaret Kanununu,
c) Sermaye Piyasasr Mevzuatr:06/1212012 tarihli 6362 sayth sermaye Piyasasr Kanunu ile Sermaye

Piyasasr Kurulu Kurumsal Yonetim ilkeleri, Sermaye Piyasasr Kurulu tebli$leri, ilke kararlan, duyurulan ve
diizenlemelerini,

g) Oturum: Her birlegimin dinlenme, yemek arasl ve benzeri nedenlerle kesilen bOliimlerinden her birini,
d) Toplantr: Olatan ve olalaniistU genel kurul toplanttlanru,
e) Toplantr Bagkanh[r: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fikrasr uygun olarak genel kurul tarafindan

toplantryr yonetmek iizere segilen toplanh bagkanrndan, gere$inde genel kurulca segilen toplantt bagkan
yardrmcrsmdan, toplantr bagkanmca belirlenen tutanak yazmanmdan ve toplantr bagkarunm gerekli g0rmesi
halinde oy toplama memurundan olugan kurulu,

f) girket: Link Bilgisayar Sistemleri Yaahmr ve Donanrmr Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'ni
ifade eder' 

iriNci BoLuM
Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslarl

Uyulacak hiikiimler
MADDE 4 - (l) Toplantl Kanunun, Sermaye Piyasasr Mevzuatmm, ilgili mevzuatrn ve esas sOzlegmenin

genel kurula iligkin hukumlerine uygun olarak yaprlrr.

Toplantl yerine girig ve hazrrhklar
MADDE 5 - (l) Toplantr yerine, yOnetim kurulu tarafindan MKK'dan saflanan pay sahipleri listesi de

g0z oniine ahnarak dUzenlenen hazr bulunanlar listesine kayrth pay sahipleri veya bunlann temsilcileri, y0netim
kurulu iiyeleri, denetgi, Bakanhk temsilcisi ve toplantr bagkanhlrna segilecek veya gOrevlendirilecek kigiler,
girketin diper yoneticileri, gahganlan, vekilleri, ses ve g0riintii alma teknisyenleri/uzmanlan, toplanfl yerine
girigte kontrol iglemleri igin g0revlendirilen kigiler ve Toplantr Bagkant'ntn izin verdi[i misafrler girebilir.

(2) Toplanh yerine girigte, gergek kigi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyannca kurulan
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik g0stermeleri, gergek kigi pay sahiplerinin
temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini gOstermeleri, tiizel kigi pay sahiplerinin temsilcilerinin de
yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hanr bulunanlar listesinde kendileri igin g0sterilmig yerleri
imzalamalan garttrr. S0z konusu kontrol iglemleri, yOnetim kurulunca veya ydnetim kurulunca gOrevlendirilen
bir veya pirden fazla y0netim kurulu iiyesince yahut yOnetim kurulunca g0revlendirilen kigi veya kigiler
tarafindafl veya Ydnetim Kurulu Uyelerinden biri tarafrndan gOrevlendirilen kigi veya kigiler tarafindan yaprlrr.

(3) TUm pay sahiplerini alacak gekilde toplantr yerinin hazrlanmasrna, toplantr srasrnda ihtiyag
duyulacak krtasiyenin, doktimanlann, urag ve gereglerin, elektronik genel kurul sistemi dahilinde ses ve gOriintii
kayda alma alet ve ekipmanlarr ile teknisyenlerinin haar bulundurulmastna iligkin gOrevler yOnetim kurulunca
veya yOnetim kurulunca g6revlendirilen kigilkigiler tarafindan yerine getirilir.

Toplantlnln agrlmasl
olarak girket merkezinin bulundu

ilan edilmig zamanda ydnet
isi tarafindan Kanunu'nun 418vE

MADDE 6 - (1) Toplantr esas s0zlegmenin l8 i

/ yerde veya girket merkezinin bulundu$u gehrin elver
i kurulu bagkanr yada bagkan yardrmcrsr veya y0netlrf



421 inci maddeleri, 6362 sayfi Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 29 uncu maddesi ile Sermaye piyasasr
mevzuattnda belirtilen nisaplann saSlandr[rnrn bir tutanakla tespiti iizerine agrlr.

Toplantr bagkanhlrnrn olugturulmasl
MADDE 7- (l) Bu ig Yonergenin 6 nct maddesi hiikmu uyannca toplantryr agan kiginin y6netiminde

oncelikle dnerilen adaylar arasmdan genel kurulun yOnetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunlulugu da
bulunmayan bir bagkan ve gerek gOrtiliirse bagkan yardrmc,'r segilir.

(2) Baqkan tarafindan en az bir tutanak yazmanr ve gerekli giiriiliirse yeteri kadar oy toplama memuru
gorevlendirilir.Elektronik genel kurul sistemindeki teknik iglemlerin toplanir anrnda yerine getirilmesi igin
toplantr bagkanr tarafindan uznan kigilerde gtirevlendirilebilir.

(3) Toplanhnrn elektronik ortamda yaprlmasr halinde, bu konudaki teknik iglemlerin toplanfi anrnda
yerine getirilmesi amactyla toplanfl bagkanr tarafindan uzmankigiler de gorevlendirilir.

(3) Toplantr bagkanhsr, toplantl tutanaSmr ve bu tutanaEa dayanak olugturan di[er evrakr imzalama
hususunda yetkilidir.

(4) Toplanu bagkanr genel kurul toplantrsrnr ydnetirken Kanuna, esas scizlegmeye ve bu ig y6nerge
hiikiimlerine uygun hareket eder.

Toplanh bagkanhfrnrn gdrev ve yetkileri
MADDE 8 - (l) Toplantr bagkanhSr, bagkanrn y0netiminde agagrda belirtilen gorevleri yerine getirir:
a) Toplantmrn ilanda gdsterilen adreste yaprhp yaprlmadrlrnr ve esas sozlegmede belirtilmigie toplantr

yerinin buna uygun olup olmadr$mr incelemek.
b) Genel kurulun toplanttya, esas s6zlegmede gdsterilen gekilde, girketin internet sitesi agmakla yiikiimlii

olmast halinde girketin internet sitesinde ve Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayrmlanan ilanla gaSrrhp
ga[nlmadrf,rru, bu gaSnrun, ilan ve toplantr giinleri harig olmak i,izere, toplantr tarihinden en az Ug hafta onci
yaprlrp yaprlmadrSrnt, pay defterinde yazrh pay sahiplerine, Onceden girkete pay senedi yeya pay sahipligini
ispatlayrcr belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantr giinu ile giindem ve ilanrn gktrgi viya
gkacafr gazetelerin iadeli taahhiitlii mektupla bildirilip bildirilmedifini, Sermaye Piyasasr Kurulu kurumsal
Ydnetim ilkelerinde belirlenen ve ilgili toplantr giindeminde yer alabilecek usul ve esaslsnn yerine getirilip
getirilmedif,ini incelemek ve bu durumu toplantr tutanagma gegirmek.

c) Toplanfl yerine girig yetkisi olmayanlann, toplantrya girip girmediklerini ve toplantr yerine girigle ilgili
olarak bu ig Yiinergenin 5 inci maddesinin ikinci fikrasrnda hiikiim altrna alman gorevlerin yonetim kurulunca
yerine getirilip getirilmedif,ini kontrol etmek.

9) DeSigiklile gidilmig ise depigiklikleri de igeren esas sOzlegmenin, pay defterinin, yonetim kurulu yrlhk
faaliyet rapomnun, denetgi raporlannrn, finansal tablolann, giindemin, giindemde esas sozleqme deligikli$i varsa
yOnetim kurulunca haarlanmry de[igiklik tasansmrn, esas s6zlegme de[igikli[i igin Gtimrtik ve Ticaret
Bakanh$rndan ahnan izin yazlsl ve eki depigiklik tasansmm, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun onay yazlsmm,
yOnetim kurulu tarafindan dtzenlenmig hazr bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme iizerine toplantrya
galnlmrgsa bir Onceki toplantrya iligkin erteleme tutanalmm ve toplanhya iligkin diger gerekli belgelerin
eksiksiz bir bigimde toplantr yerinde bulunup bulunmadrlmr tespit etmek ve bu durumu toplantr tutana[rnda
belirtmek.

d) Hazr bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katrlanlann kimlik
kontroliinii itirazveya liizum i.izerine yapmak ve temsil belgelerinin do$rululunu kontrol etmek.

e) Varsa Murahhas iiyeler ile en az bir ydnetim kurulu Uyesinin, denetginin ve giindemde ozellik arzeden
konular varsa bunlarla ilgili yOnetim kurulu iiyeleri ve ilgili diger kigilerin toplantrda hazrr olup olmadrgrnr tespit
etmek ve bu durumu toplantr tutana$rnda belirtmek.

f) Giindem gergevesinde genel kurul galrymalarrnr y0netmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde
giindem drgrna grkrlmasnt onlemek, toplantr diizenini sa[lamak, bunun igin gerekli tedbirleri almak.

g) Birlegimleri ve oturumlan agmak, kapatmak ve toplantryr kapatmak.
!) Miizakere edilen hususlara iligkin karar, tasan, tutanak, rapor, 6neri ve benzeri belgeleri genel kurula

okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konugmak isteyenlere sOz vermek.
h) Genel kurulca verilecek kararlara iligkin oylama yaptrrmak ve sonuglannr bildirmek.
t) Toplantr igin asgari nisabn toplantrnm bg;nda, devammda ve sonunda muhafaza edilip edilmedi[ini,

kararlann Kanun, Sermaye Piyasast Mevzuatr ve ,esas stizleqmede 0ngOriilen nisaplara uygun olarak ahnrp
ahnmadr$rnr gOzetmek. i

i) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilln temsilciler tarafindan yaprlan bildirimleri genel kurula
agrklamak.

j) Kanunun 436 nq maddesi uyannca, :oy hakkrndan yoksun olanlann anrlan maddede beli
kullanrmma Kanun ve esas sdzlegme uy

!

tablolann miizakeresi ve buni

I

kararlarda oy kullanmalannr 6nleme]<, oy hakkma ve imtiyazh
getirilen her tiirlii snnlamayr g1zetThek. /

k) Sermayenin yirmide birilre sahip pay sahipleripig/ste
bath konulann gdrtigtilmesini, gy'nel kurulun bu konu{a fhag,
toplantrda g0riigtilmek uzere ertflemek. 

, ).lZ'

olmaksrzrn bir ay sonra yaprlacak



l) Genel kurul gahgmalanna ait tutanaklann diizenlenmesini sallamak , itirazlan tutanapa gegirmek, karar
ve tutanaklart imzalamak, toplantrda alnan kararlara iligkin lehte ve aleyhte kullanrlan oylair higbir tereddiide
yer vermeyecek gekilde toplantr tutana$rnda belirtmek.

m) Toplantr tutanaEml ydnetim kurulu yrlhk faaliyet raporunu, girketin denetime tabi olmasr halinde
denetgi raporlarnt, finansal tablolarl hazr bulunanlar listesini, giindemi, dnergeleri, varsa segimlerin oy
ka$ttlannr ve tutanaklannt ve toplantryla ilgili tum belgeleri toplantr bitiminde bir tutanakla hazr bulunan
yOnetim kurulu iiyelerinden birine teslim etmek.

Giindem in g0riigiilmesine gegilmeden iince yaprlacak iglemler
MADDE 9 - (l) Toplantr bagkanq genel kurula toplantr giindemini okur veya okutur. Bagkan tarafindan

giindem maddelerinin gOriigiilme srrasrna iligkin bir degigiklik onerisi olup olmadrpr sorulur, eser bir 6neri varsa
bu durum genel kurulun onayrna sunulur. Toplantrda hazrr bulunan oylarrn gogunlugunun iararryla giindem
maddelerinin gOriigtllme suasr degigtirilebilir.

Giindem ve giindem maddelerinin gdriigiilmesi
MADDE 10 - (l) Olafan genel kurul gtindeminde agalrdaki hususlann yer almasr zorunludur:
a) Agrhg ve toplanil bagkanh[rmn olugturulmasr.
b) Y0netim kurulu yrlhk faaliyet raporunun, girketin denetime tabi olmasr halinde denetgi raporlarrnm ve

fi nansal tablolarrn gOriigiilmesi.
c) Ydnetim kurulu iiyeleri ile denetgilerin ibralarr.
g) Siiresi dolan yiinetim kurulu iiyeleri ile denetginin segimi.
d) Y0netim kurulu tiyelerinin iicretleri ile huzur hakkr, ikramiye ve prim gibi haklarrmn belirlenmesi.
e) Kdrrn kullanrm geklinin, da$tttmmm ve kazang paylan oranlannm belirlenmesi.
f) Varsa esas sdzlegme degigikliklerinin giiriigUlmesi.
g) Uqtincii kigiler lehine verilmig olan teminat, rehin ve ipotekler hakkrnda bilgi aktarrmr.
!)Y0netim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Y0netim Kurulu Uyelerine, iist diizey

y0neticilerine ve bunlann eg ve ikinci dereceye kadar kan ve sftri yakmlarrna; girket veya ba[h ortakhklan ile
gkar gattgmasma neden olabilecek nitelikte iglem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun genel
kurulun onayma sunulmast ve gegmig faaliyet dOneminde varsa soz konusu iglemler hakkrnda genel kurulda bilgi
verilmesi.

h) Gerekli gdriilen diger konular.
(2) Ola[anustii genel kurul toplantsmm giindemini, toplantr yaprlmasmr gerektiren sebepler olugturur.
(3)Aga[tda belirtilen istisnalar dqnda, toplantr giindeminde yer almayan konular goriigiilemez ve karara

baplanamaz:
a)Ortaklarrn tamammn hazr bulunmasr halinde, giindeme oybirliSi ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyannca, herhangi bir pay sahibinin Ozel denetim talebi, giindemde yer ahp

almadrlrna bakrlmaksrzrn genel kurulca karara baplanrr.
c)Y0netim Kurulu iiyelerinin gOrevden almmalan ve yenilerinin segimi hususlan, yrl sonu finansal

tablolarrn miizakeresi maddesiyle ilgili sayrlrr ve giindemde konuya iligkin madde bulunup bulunmadrgrna
bakrlmakszln istem halinde dogrudan gOriigiilerek karar verilir.

9) Gilndemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, baShhk yiikiimoniin ihlali, birgok girkette
iiyelik sebebiyle g0revin ifasrnda giigltik, gegimsizlik, nUfuzun kotuye kullanrlmasr gibi hakh sebeplerin varhlr
halinde, yOnetim kurulu iiyelerinin gdrevden ahnmasr ve yerine yenilerinin segilmesi hususlan genel kurulda
hazr bulunanlann oy goklu[uyla giindeme almr.

(4) Genel kurulda miizakere edilerek karara ba$lanmrg g0ndem
karar verilmedikge yeniden g0riigiiliip karara ba lanamaz.

maddesi, hazr bulunanlann oy birlili ile

(5) Yaptlan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanhkga, girket genel kurulunda
gOriigtilmesi istenen konular gtindeme konulur.

(6)6362 sayrh Sermaye Piyasast Kanunu'nun 29 uncu maddesinin dordiincii frkrasr uyannca, Sermaye
Piyasasr Kurulunun g0riigiilmesini veya ortaklara duyurulmasmr istediSi hususlar genel kurul giindemine ahnr.

(7) Giindem, genel kurulu toplantrya gagran tarafindan belirlenir.

Toplantrda s0z alma
MADDE 11 - (l) Gdriigiilmekte olan giindgm maddesi tizerinde soz almak isteyen pay sahipleri veya

Oigefitgiliter durumu toplantr bagkanhlrna bildirirler. Bagkanhk s6z alacak kigileri genel kurula agklar ve
bagwru sraslna gOre bu kigilere sOz hakkt verir. Kendisine sOz srasr gelen kigi, toplantr yerinde bulunmuyor ise
sdz hakkmt kaybeder. Konugmalar, bunun igin aynlan yerden, genel kurula hitaben yaprlrr. Kigiler kendi
aralarmda konugma stralartnt deligtirebilirler. Konugma siiresinin smrrlandmlmasr halinde, srrasr gelip

/-konugmasml yapan bir kigi, konugma$resi doldu[u zaman, ancak kendinden sonra konugacak ilk kigi konugma
hakkrnr verdi[i takdirde konugmast_n], o kiginin konugma siiresi iginde tamamlamak koguluyla siirdi.irebilir. Diper

unmak isteyen yOnetim kurulu
bir bigimde konugma siiresi uzatrlatrraz.

b



(3) Konuqmalarm siiresi, bagkarun veya pay sahiplerinin onerisi iizerine, giindemin yogunluf,u,
goriigiilmesi gerekli konulann goklugu, Onemi ve sOz almak isteyenlerin ,uyrsnu- gore genel kurulca
kararlagtmlr. Bu gibi durumlarda, genel kurul, cince konugma siiresinin srnrlanmasrnrn gerekip
gerekmeyece[ini ve sonra da siirenin ne olaca$r konulannda, ayrr ayrr oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin gOriig ve dnerilerini iletmelerine iligkin olarak arulan madde ve alt diizeniemelerdi belirlenmig
usul ve esaslar uygularur.

Oylama ve oy kullanma usulii
MADDE 12 - (l) Oylamaya baglamadan Once, toplantr bagkanr, oylanacak konuyu genel kurula agftlar.

Bir karar taslaBrnrn oylamast yaprlacak ise, bu yazrh olarak saptanlp okunduktan sonr4 oylamaya gegilir.
Oylamaya gegileceSi agrklandrktan sonra, ancak usul hakkrnda sozisten;bilir. Bu srada, talep etmesine ralmen
kendisine sOz verilmemig pay sahibi varsa, hatrrlatmasl ve Bagkanca dolrulanmasr koguluyla konugma hakkrnr
kullanrr. Oylamaya gegildikten sonra sdz verilmez.

(2) Toplantrda gOriigiilen konulara iligkin oylar, el kaldrrmak veya ayapakalkmak ya da ayn ay1 kabul
veya ret denilmek suretiyle kullanrln. Bu oylar toplantr bagkanhsmca sayrlir. 

-Gerektiginde, 
bagkanhk, oy

saytmmda yardrmct olmak uzere yeter saytda kigiyi gOrevlendirebilir. El kaldrrmay an1ar, ayagakalkmayanlar
veya herhangi bir gekilde bgr.anda bulunmayanlar "ret" oyu vermiq sayrlrr ve bu oylar degirlJndirmede ilgili
kararrn aleyhinde verilmig kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin oy kullanmalarma iligkin olarak anrlan madde ve alt diizenlemelerde belirlenmig usul ve .ruri*
uygulanr.

Toplantr tutanalrnrn diizenlenmesi
MADDE 13 - (1) Toplantr bagkantnca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlann sahip olduklal

paylan, gruplan, saytlart ve itibari de[erlerini gOsteren hazr bulunanlar listesi imzalanr, genel kurulda sorulan
sorulann ve verilen cevaplann 0zet olarak, ahnan kararlann ve her bir karar igin kullanrlan olumlu ve olumsuz
oylarm saytlanrun tutanakta agrk bir gekilde g0sterilmesi ile tutanaprn Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen
esaslara uygun olarak diizenlenmesi sa$lamr.

(2) Genel kurul tutanaSt toplantr yerinde ve toplantr srasrnda daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklr
gekilde miirekkepli kalem kullantlmak suretiyle el yazrsryla d0zenlenir. TutanaSm bilgisayarda yazrlabilmesi igin
toplantr yerinde grktrlann ahnmasrna imkdn sa$layacak bir yazrcrfinolmasr garttr.

(3) Tutanak enaziki nUsha halinde diizenlenir ve tutana[m her sayfasr, toplantr bagkanhpr ile Bakanhk
temsilcisi tarafindan imzalanrr.

(4) Tutanakta; lirketin ticaret unvam, toplantr tarihi ve yeri, girketin paylarrrun toplam itibari deSeri ve
pay adedi, toplantrda asaleten ve temsilen olmak iZere temsil edilen toplam pay adedi, kahlmrgsa Bakanhk
temsilcisinin adt ve soyadt ile g0revlendirme yazrsrnm tarih ve saylsl, toplantl ilanh yaprhyorsa davetin ne
surette yaprldrSrnrn belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplanttda alman kararlara iligkin oy miktarlan, higbir tereddiitte yer vermeyecek gekilde rakamla
v e I v ey a y az.yla tutanakta belirtilir.

(6) Toplanttda alman kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutana[a gegirtmek isteyenlerin ad1
soyadr ve muhalefet gerekgeleri tutanapa yaz/rn.

(7) Muhalefet gerekgesinin yazrh olarak verilmesi halinde, bu yazr tutana[a eklenir. Tutanakta,
muhalefetini belirten ortapm veya temsilcisinin adr, soyadr yaz:/rt ve muhalefet yzvlslnln ekte oldupu belirtilir.
Tutanala eklenen muhalefet yazrsr toplantr bagkanhgr ve Bakanhk temsilcisi tarafindan imzalanrr.

Toplantr sonunda yaprlacak iglemler
MADDE 14- (l) Toplantr bagkant, toplantr sonunda tutanagmn bir niishasrnr ve genel kurulla ilgili diger

tiim ewakt toplantrda hazr bulunan y0netim kurulu iiyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasrnda
dUzenlenecek ayn bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Y0netim Kurulu, toplantr tarihinden itibaren en geg on beg giin igerisinde, tutanagm noterce
onaylanmtg bir suretini ticaret sicili miidiirlii[iine vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususlarr
tescil-.ve ilan ettirmekle yUkiimliidilr.'l(3) 

Tutanak mevzuatta belirtilen siire iginde girketin internet sitesine de konulur.
(4) Toplantr bagkanr ayrrca, hazrr bulunanlar listesinin,.giindemin ve genel kurul toplantr tutanalrnrn bir

n0shasmr Bakanhk temsilcisine teslim eder.
(5) Sermaye Piyasasr Mevzuatr uyarnca ioplantrdan/sonra yaprlmasr gereken bildirim ve duyurular, ilgili

meyzuat\a belirlenen usul ve esaslar dahilinde vaorlr. i

Toplantrya elektronik ortamda ka-trlma
MADDE 15- (1) Kanunun 1527 npi maddesi genel kurul toplantrsrna iligkin

getiri
uyarlnca

1527 nci maddesi, anonim
, Anonim $irketlerin genel

y0netim kurulunca ve toplantr bagkanhf;rnca yerine
Kurul



Kurullannda Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi hakkrnda Tebli[ ve ilgili mevzuatdikkate alnarak ifaedilir.

UqUNcU n6lUl,l
Qeqitli Hiikiimler

Bakanhk temsilcisinin katlltmt ve genel kurul toplantrsrna iligkin belgeler
MADDE 16 - (l) Bakanhk temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin gorev ve yetkilerine iligkinAnonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlarrrm Usul ve Esaslan ile Bu Toplantrlarda Bulunacak Giimriik veTicaret Bakanhsr Temsilcileri Hakkrnda yonetmelik hiikiimleri sakhdr.
(2)Genel kurula katrlabilecekler ve hazr bulunanlar listesinin hazrlanmasrnda, genel kurulda kullanrlacaktemsil belgeleri ile toplantl tutanagmrn diizenlenmesinde birinci fikrada belirtilen yonetmelik hiikiimlerineuyulmasr zorunludur.

Sermaye Piyasasr Mevzuatrna itigt<in Hiiktmler
MADDE 17 - (l) $irketin halka agrk yapsr nedeniyle, 06/1212012 tarihli ve 6362 sayh Sermaye

Piyasast Kanunu ile Sermaye Piyasasr Kurulu Kurumsal ytinetim ilkeleri, sermaye piyasasr Kurulu tebli[leri,
ilke kararlarr, duyurularr ve dUzenlemeleri sakhdr.

i9 Ydnergede dngdriilmemig durumlar
MADDE 18 - (l) Toplantrlarda, bu ig Yonergede dngOriilmemig bir durumla kargrlagrlmasr halinde genel

kurulca verilecek karar do$rultusunda hareket edilir.

ig Yiinergenin kabulii ve defiqiklikler
MADDE 19 - (l) Bu ig Y0nerge, Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr ve Donarumr Sanayi ve Ticaret

Anonim $irketi genel kurulunun onayr ile y0netim kurulu tarafrndan yiiriirliige konulur, tescil ve ilan edilir. ig
Y0nergede yaprlacak def,igiklikler de aynr usule tabidir.

ig Ytinergenin yiiriirtii[ii
MADDE 20 - (l) Bu ig Y0nerge, Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr ve Donanrmr Sanayi ve Ticaret

Anonim $irketi 30'07.2013 tarihli genel kurul toplantnrnda kabul edilmig olup, Tiirkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilanr tarihin{e y0riirliige girer.

Mlrat Kasaroglu

Y0netim Kurulu Bagkanr

YONETIM KURULU

Hayguyi Antikacroglu

I
TOPL4NTI BA$KANI

Murat Kasarollu

YAZMAN

oy *..o(". I
Ap.iF€ ;,a.*\r.xr

I t l
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LNK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SANAYI VE TiCENPT ENONiV

$imEriwiN 30,07.2013 reniHiNoB yAprLAN 2orzYrLroleGaN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAGI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr ve Donanrmr Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 2072 yt'Ina ait

Olalan Gnit furut Toplantrsr 30.07.2013 tarihinde saat: l4:00'de girketin merkez adresi olan Altunizade,

tcrsikl Cad. No:2 Ak it Mrk. A Blok Kat:2 Uskiidar/iStANBUL adresinde T.C.istanbul Valili$ Ticaret il

Miidiirlti[ti'niin 29.07.2013 tarih 24460 sayh yazrstyla gdrevlendirilen Bakanhk temsilcisi Hiiseyin

Bakrrcr'rn gdzetiminde yaptlmtgttr.

Toplantrya ait gaprr; Kanun ve Ana Scizlegmede tingdrtildiipti gibi ve gi.indemi de ihtiva edecek gekilde,

fiiikiye-Ticaret Sicili Cazetesi'nin 05.07.2013 tarih ve 8357 sayrh niishasmda ilan edildi[i ve aynca
girkeiin www.link.com.tr adresinde, Kamuyu Aydrnlatma Platformu ve Merkezi Kayrt Kurulu;u A'$. nin

E-Genel Kurul Sistemi tizerinde tig hafta once ilan edilmek suretiyle stiresi iginde yaprlmrpttr'

Hazr bulunanlar listesinin tetkikinden, girket paylannrn 5.500.000,00.- TL toplam itibari de$erinin;

r imtiyazfu A Grubu qirket paylarrmn 686.403,75.-TL toplam itibari de[erinin; toplam itibari de$eri

55.0b0,00.-TL olan 5.500.000 adet payn temsilen, toplam itibari de[eri 579.651,75.-TL olan

57 .965 .17 5 adet payrn asaleten olmak tizere $irketin imtiyazh A Grubu paylann o/o 92,46 unrn,

o imtiyazfi B Grubu girket paylarnrn 1.072.660,00.-TL toplam itibari de[erinin; toplam itibari deperi

1.053.597,00. -TL olan 105.359.700 adet payrn temsilen, olmak iizere $irketin imtiyazlt B Grubu

paylarrn Vo 98,22 sinin,

o girketin C Grubu girket paylarrmn 3.740.936,25.- TL toplam itibari de[erinin; toplam itibari de$eri

949.944,00.-TL olan 94.994.400 adet payrn temsilen, toplam itibari de[er| 1.012.281,25.-TL olan

101.228.125 adet payrn asaleten olmak flzere

Toplam 3.650.474,00.-TL itibari de[erdeki 365.047.400 adet payn toplantrda temsil edildiSi ve bciylece

geiek kanun gerekse esas sdzlegmede dngOriilen asgari toplantr nisabtntn mevcut oldu$unun anlaqtlmast

[zerine toplantr Ydnetim Kurulu Bagkam Murat Kasaro[lu tarafindan agtlarak gtndemin gdrtgiilmesine

gegilmigtir.

l- Toplantr Bagkanhpr'na Murat Kasaro$lu'nun segilmesine oybirli[i ile karar verildi.Toplantr baqkanr

tarafindan oy toplama memuru olarak Arife $ahin, yazman olarak Selma Giinaydrn tayin edildi.

2- Genel Kurul tutanaklanrun imzalanmasr igin toplantr bagkanh[tna yetki verilmesine oy birli$i ile karar

verildi.

3- girketin 2012 ytlna ait Ydnetim Kurulu Faaliyet Raporu, $irketin www.link.com.tr adresinde Kamuyu

Aydrnlatma Piatformunda ve Merkezi Kayrt Kurulugu A.$. nin E-Genel Kurul Sistemi iizerinde iig hafta

6nce ilan edilmig olmasr ve toplantrdan 6nce daprtrlan genel kurul setinde ortaklartmzm incelemesine

sunulmug olmasr dolayrsr ile okunmug saytlmasma iligkin teklif oylamaya sunuldu, oybirli[i ile kabul

edildi. Yaprlan miizakere ve oylama sonucunda $irketin 2012 y:/rna ait Ydnetim Kurulu Faaliyet

Raporu oybirlif,i itp kabul edildi.

2012 y|ma ait Denetgi Raporu $irket Denetgisi irfan Sankaya tarafindan okundu, oybirlipi ile kabul

edildi..

2012 yrlna ait Baprmsrz Denetim $irketi raporunun gdriigtilmesine gegildi. Baprmsz Denetim $irketi
raporunun <izeti Giireli Yeminli Mali Miigavirlik ve Ba[tmsz Denetim Hizmetleri Anonim $irketi'ni
ternsilen genel kurula katrlan Aysun Nur Bulut tarafindan okundu, gdrtgiildii, oybirli[i ile kabul edildi.

4- girketin 2012 yrh finansal tablolanrun giiriigiilmesine gegildi. Yaprlan oylama sonucunda 2012 yth
Bilango veKar-Zarar hesaplanrun tasdik edilmesine oybirlipi ile karar verildi.



5- Gtindemin bu maddesi ile ilgili olarak Ydnetim Kurulu Ba9karu, Yonetim Kurulunun sermaye Piyasast

Kanunu ve tebliglerine parali olarak t -ttiunun finansal tablolarda zarar gtkmasr sebebiyle kar dagttmt

olamayaca[,r ve ddnem Laran ileilgili uilgi veroi. girt etin 2012.yrh dtjnem zwan olan 1'049 '777 '00'-TL'

,nrn gegmi! yilar zanrlanna eklenmesine oybirli[i ile karar verildi.

6- zorzyrl galgmalanndan dolayr yonetim Kurulu Uyelerinin ibrasrna gegildi. Ycinetim kurulu Uyelerinin

her biri kendi ibralarrnda sahibi olduklarr puytrduttooEan oy haklarrnr kullanmayarak, toplantrya katrlan

di[er ortaklann oybirli[i ile ayrr ayn ibra edildi'

7- z}t2yrh gahgmalanndan dolayr Denetgi oybirli[i ile ibra edildi'

g- $irketin ydnetim Kurulu iiye sayrsmrn 5 olarak tespitine, segilecek iiyelerin ikisinin ba!'tmsrz adaylar

arasrndan, tigiintin de esas sozlegme gerepi A ve B cruuu hissedarlarm gosterdigi adaylardan seqilmesine

oybirlipi ile karar verilerek iiyeleiOe 
-bit 

O.gigit lik yaprlmadrpr bilgisi verilmesinden ve iiyeler

tarutrldrktan sonra, segimine gegitdi. 3 iiyenin A ve g Grubu hissedarlarr g<isterdili adaylar arasmdan

toplantrya bizzatkatianve so--ztii olarak aiay olduklarrnt -beyan edenler 153 610 12470 TC Kimlik nolu

Murat Kasaroglu, 153 67012252 TC Kimlik nolu Kemal Kasaro[lu (icracr olmayan tiye) ile

493g711116lg TC i<imlik nolu Hayguyi Antikacro$u'nun, 2 tiyenin de ba[rmsrz .adaylar arasmdan

toplantrya bizzatkatlanve sdzlu olarak aday oldu[unutey11^1d.n 33751789610 TC kimlik nolu Aysun

Qamgtiien (baprmsrz aday), ile Sincan l.Nbterliginin3}l}7l2}l3 tarih ve 24057 sayrh muvafakatname

iie se-gitmeyi k-abul eden tzg ltog zzggTc timlik nolu Cumhur Akay (ba[rmsrz aday) 'tn bir yrl stire

gdrevyapmak iizere segilmelerine oybirli[i ile karar verildi'

y6netim Kurulu fiyelerinin iicretleri goriiliild0. Yaprlan oylama sonucundaYdnetim Kurulu Uyelerine

iicret verilmemesine oybirlipi ile karar verildi.

9- Kurumsal y6netim ilkeleri gerepi Ydnetim Kurulu Uyeleri ile Ust Dtizey Ydneticiler igin belirlenen

"Ucretlendirme Politikasr" ortaklann bilgisine sunuldu.

l0- ydnetim Kurulu tarafindan 2013 yrh hesap dOnemi igin baprmsrz denetgi olarak atanan Baf,tmsz

Denetim girketi, Giireli yeminli Mali Mtgaviitit ve Ba[rmsrz Denetim Hizmetleri Anonim $irketi'nin
onaylanmasrna ve girketimizin2013 yrh Ba[rmsrz Denetgisi olarak kabuliine oybirlifi ile karar verildi.

11- Giindemin bu maddesi gere[ince Sermaye Piyasasr Kurulu ve Giimriik ve Ticaret Bakanlt[t'ndan

gerekli dn izinleri alnmrg ol*itut sdzlegmenin 3,4,5,7,12,16,18,19,20,22,23,26,27 ve32. maddelerinin

tadili ile yj,24,25 ve Gegici 2 nci maddelerin iptaline iligkin tadil metinlerinin gdriigiilmesine gegildi'

Bu madde kapsamrnda Lsas sdzlegmede yaprlacak de[igiklikleri gdsterir metnin Tiirkiye Ticaret Sicili

Gazetesi'nin 05.07.2013 tarih ve 8357 sayrh niishasmd4 $irketin www,liqk.com.tr adresinde, Kamuyu

Aydrnlatma platformu ve Merkezi Kayrt Kurulu$u A.$.nin E-Genel Kurul Sistemi i.izerinde ilan edilmig

ol.*t sebebiyle esas sdzlegme depigiklik metinlerinin okunmug saytlmasma iligkin teklif oya sunuldu,

oybirli[i ile kabul edildi.

yaprlan oylama sonucunda T.C.Bagbakanhk Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 11.06.2013 ta,.ih29833736'

I 10.03.02-18 48-6241sayrh yazsr ile T.C. Gtimrtik ve Ticaret Bakanhpr i9 Ticaret Genel Mtidtirlti[ti'ni.in

18.06.2013 tarih 67300147-431-02-43952-767053-6948-4847 sayrh izinlerindeki gekli ile aynen esas

s6zlegmenin 3,4,5,7,12,16,18,19,20,22,23,26,27 ve 32. maddelerinin tadili ile 17,24,25 ve Gegici 2 nci

maddelerin iptaline oybirli[i ile karar verildi. . (izin ahnan tadil metni zapta eklendi)

l
12- TTK 4l9.mbddesine istinaden Y<jnetim Kurulunca haarlanan Genel Kurulun igleyigi ile ilgili 19

ydnergenin gtiriigiilmesine gegildi. Toplantrdan dnce da[rtrlan genel kurul setinde ortaklanmtzn

incelemesine sunulmug olmasr dolayrsr ile okunmug saytlmasma iligkin teklif oylamaya sunuldu, oybirlipi ile

kabul edildi. Yaprlan oylama sonucunda Link Bilgisayar Sistemleri Yaziltmt ve Donarumt Sanayi ve Ticaret

Anonim Sirketi Genel Kurulun Qaltsma Esas ve Usulleri Hakhnda ig Yonerge oybirli[i kabul edildi ve

&aylandr. (ig Ydnerge toplantr tutana[ma eklenmigtir.)

l3-sermaye Piyasasr Kurulu tarafindan yaymlanan
Uygulanmasrna iligkin Teblilin l.3.7.maddesi ile

Kurumsal Ydnetim ilkelerinin Belirlenmesine ve



maddeleri gerepince Yonetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin' ydnetim kurulu

tiyelerinin, iist dtizey yoneticilerin ve_bunlann e9 ve ikinci dereceye uaar ran ve srhri yakrnlarrrun' girket

veya bapl ortaklklari ile 2llzyrhnda qrkax iatlFasna neden oiabilecek nitelikte iglemleri bulunmadtpt

bilgisi pay sahiPlerine sunuldu.

Bu giindem maddesi geref,ince, Yonetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine' Yonetim

ilfi Ut.lerine, tist duzey ydneticilerine ve bunlamn eg ve ikinci dereceye kadar kan ve sthri

yakrnlarrna; girket 
-veya 

Uagtt 
- 
ortakhklan ile grkar gattqmasma neden olabilecek nitelikte iglem

yapabilmeleri, rekabet eaeUitrieteri, girketin konusuna giien iqleri, bizzat veyaba;kalarr adtna yapmalart

ve bu nevi igleri yapan girketleide ortak olabilmelJri ve di$er iglemleri yapabilmeleri hususunda'

Kurumsal yonetim itft..inin Belirlenmesine ve Uygulanmasrna iligkin Teblipin l'3.7'maddesi ve Tiirk

Ticaret Kanunu,nun 395. ve 396. maddeleri geregince Ydnetim Kurulu'na izin verilmesine oybirliEi ile

karar verildi.

14- Z0lZ yrlnda yaprlan bagrg ve yardrmlar hakkrnda Ydnetim Kurulu Ba|kanr Murat Kasaro[lu sOz

aldr.Heihangi bir- demek,-vakrf ve benzeri kuruluga ayni yada nakdi ba[r$ ve yardtm yaprlmadtpt

y0niinde ortaklara bilgi verdi.

15- Kurumsal y6netim ilkelerine uygun olarak 2013 ve izleyen yrllara iligkin kar payr da[rtrm politikast

hakkrnda y6netim Kurulu Bagkam Murat Kasaroplu siiz alarak " $irketin kar da[rtrmr politikasmm,

Sermaye piyasasr Mevzuafi ile SpK ilke kararlan ve Tiirk Ticaret Kanunu hiikiimleri gergevesinde

belirlendigi,- bu itibarla Z0l3 yrh faaliyet sonuglannrn karla sonuglanmast halinde, kann <incelikle

birikmig jri zararlarnrn kapatrimasrnda kullanrlacapt, dalrtrlabilir bir kann kalmast halinde ise bahsi

g.g.n r.uruat htiktimleri ile girketin igletme sermayesi ve yatlnm ihtiyaglan gOzdniine almarak,

Vdnetim Kurulu'nun kar daprtrmr gergeklegtirmesi hususunda Genel Kurul'a 6neri sunabilece[i ancak bu

konuda nihai karar merciinin Genel Kurul oldupu" hakkrnda ortaklara bilgi verdi.

16- Sermaye Piyasasr Kurulu diizenlemeleri gere$i, $irket ortaklanntn 3. kigiler lehine vermig olduklart
Teminat Rehin ve ipotekler ve elde etmig olduklan gelir veya menfaat hususunda Ydnetim Kurulu

Bagkam Murat Kasaioplu soz alarak "$irket ortaklanntn 3. kigiler lehine vermiq olduklarr herhangi bir

teminat, rehin ve ipotel ohadrpr ve bu nedenle elde etmig olduklan gelir veya menfaat bulunmadtft
"ydnilnde ortaklara bilgi verdi.

bagka husus kalmadr[rndan ve sdz alan da olmadrprndan toplantrya son verildi.

TOPLANTI BA$KANI
Murat KasaroSlu

YAZMAN
Selma Gtnaydm
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