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Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr ve Donanrmr Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 2013 yrhna ait Olatan Genel
Kurul Toplantrsr 25.04.2014 tarihinde saat: l4:00'da girketin merkez adresi olan Altunizade, Krsrkh Cad. No:2 Ak ig
Mrk. A Blok Kat:2 Uski.idar/iSTANBUL adresinde T.C.istanbul Valilili Ticaret it itttidtirttigii'nin 24.04.2014 tarihli
I 1404 sayrh yaztsryla gOrevlendirilen Bakanhk temsilcisi Ceyda Qaltk'rn g0zetiminde yaptlmrptrr.

Toplantrya ait ga$rr; Kanun ve Ana Scizlepmede Ong0rtildU[ii gibi ve g0ndemi de ihtiva edecek gekilde, Tiirkiye Ticaret
Sicifi Gazetesi'nin 03.04.2014 tarih ve 8542 sayrh ntishasrnda ilan edildipi ve a)'nca $irketin www.link.com.tr
adresinde, Kamuyu Aydrnlatma Platformu ve Merkezi Kayrt Kurulu$u A.$. nin E-Genel Kurul Sistemi iizerinde iig
hafta Once ilan edilmek suretiyle siiresi iginde yaprlmlqtrr.

Haztr bulunanlar listesinin tetkikinden, girket paylarrnrn 5.500.000,00.- TL toplam itibari deperdeki 550.000.000 payrn
elektronik ortamda katrhm olmadrSrndan tamaml fiziki ortamda olmak 0zere;
- Toplam itibarideieri 2.058.541,00.-TL olan 205.854.100 paym temsilen,
- Toplam itibari degeri I .57 I .909,83.- TL olan I 57. 190.983 payrn asaleten

olmak iizere toplam 363.045.083 payrn toplantrda temsil edildiSi ve bOylece gerek kanun gerekse esas sOzlegmede
tingdrtilen asgari toplantt nisabtnm mevcut oldu$unun anlagrlmasr Uzerine toplantr Y0netim Kurulu Bagkanr Sayrn
Murat Kasarollu tarafindan agrlarak giindemin gOriigiilmesine gegilmigtir.

l- Toplanttyr y0netmek Uzere Bagkanhga Sayrn Murat KasaroSlu'nun segilmesine toplam 363.045.083payrn kabul oyu
ile katrlanlarrn oybirligi ile karar verildi.Toplantr bagkanr Sayrn Murat Kasaro$lu, oy toplama memuru olarak Selma
Gtinaydtn't, tutanak yazmanr olarak da Arife gahin'i tayin ederek Toplantr Bagkanh$r olugturuldu.

2- Genel Kurul tutanaklartntn imzalanmasr igin toplanfi baqkanhgrna yetki verilmesine toplam 363.045.083payrn kabul
oyu ile kafilanlann oybirlili ile karar verildi.

3- $irketin 2013 yrhna ait Y0netim Kurulu Faaliyet Raporu, $irket internet sitesinde, $irket merkezinde, Kamuyu
Aydtnlatma Platformunda ve Merkezi Kayrt Kurulu$u A.$. nin E-Genel Kurul Sisteminde iig hafta 6nce pay
sahiplerinin incelemesine agrlmrg ve pay sahiplerince okunarak incelenmig olmast bakrmmdan ydnetim Kurulu
faaliyet raporunun okunmug saytlmasrna iligkin teklif oylamaya sunuldu, toplam 363.045.083payrn kabul oyu ile
katrlanlann oybirli$i ile teklif kabul edildi.
Yaprlan miizakere ve oylama sonucunda $irketin 2013 yrhna ait Y0netim Kurulu Faaliyet Raporu toplam
363.045.083 payrn kabul oyu ile katrlanlarrn oybirli l i i le kabul edildi.

4' 2013 yrhna ait Ba$tmstz Denetim $irketi raporunun grirtigUlmesine gegildi. Ba$rmsz Denetim $irketi raporunun
Ozeti Giireli Yeminli Mali Mtigavirlik ve Ba$rmsrz Denetim Hizmetleri Anonim $irketi'ni temsilen genel kurula
katrlan Cem Yrlmaz taraftndan okundu, toplam 363.045.083payrn kabul oyu ile katrlanlann oybirligi ile kabul
edildi.

5- $irketin 2013 yrh finansal tablolartnrn gOriigiilmesine gegildi. girketin 2013 yrh bilango ve kar-zarar hesabrnrn girket
internet sitesinde, $irket merkezinde, Kamuyu Aydrnlatma Platformunda ve MerkeziKaytt Kurulugu A.$. nin E-
Genel Kurul Sisteminde U9 hafta 6nce pay sahiplerinin incelemesine agrlmlg ve pay sahiplerince okunarak
incelenmig olmast baktnlndan okunmug sayrlmasrna iligkin teklif oylamaya sunuldu, toplam 363.045.083 payrn
kabul oyu ile katrlanlann oybirli$i ile kabul edildi.
Yaprlan oylama sonucunda 2013 yit Bilango veKar-Zarar hesaplannrn tasdik edilmesine toplam 363.045.083 payrn
kabul oyu ile katrlanlarrn oybirlisi ile karar verildi.

6' Giindemin bu maddesi ile ilgili olarak Yonetim Kurulu Bagkant Saym Murat Kasaroplu s6z alarak, Sermaye
Piyasasr Kanunu ve tebliplerine paralel olarak hazrrlanan frnansal tablolarda yeralan 2013 dtinem karrnrn yonetim
Kurulu Karart do$rultusunda daSrttlmayarak girket biinyesinde kalmasrnr teklif etti. Yaprlan oylama sonucunda
d0n9m kartntn da!,rtrlmayarak girket biinyesinde kalmasrna toplam 363.045.083 payrn kabul oyu ile katrlanlann
oybirlipi ile karar verildi.

7- 2013 yrh gahgmalanndan dolayr Ydnetim Kurulu Uyelerinin ibrasrna gegildi. gahsen pay sahibi olan ve toplantrda
hazlr bulunan 157.190.983 pay sahibi Y0netim kurulu Uyeleri oy kullanmaksrzrn, toplantrya katrlan toplam
205.854.100 pay sahibidi$er hissedarlann olumlu oyu i le yOnetim kurulu i lyeleri ayn ayn ibra edildi.'r'

8- Giindemin bu maddesi gerelince $irketin Yonetim furfrlu Uyeligine dnceki ddnemde gorev yapan Yonetim Kurulu
iiyelerinin bu yrl da aday olduklan bilgisi verildi, Yonptim Kurulu Uyeleri ( baSrmsrz Uyeler dahil) tanrtrldr. girket
drerndakigdrevleri hakkrnda pay sahiplerin. O,tr' 
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Uye saytstntn 5 olarak tespiti i le segilecek iiyelerin ikisinin balrmsrz adaylar arasrndan, iigiiniin de esas sozlegme
gere$i A ve B Grubu hissedarlann gosterdigi adaylardan segilmesine oybirli[i ile karar verildi. A ve B Grubu
hissedarlan gdsterdigi adaylar arasrndan toplantrya bizzat kattlan ve sOzlii olarak aday oldupunu beyan eden
15361012470 TC Kimlik no'lu Murat Kasaro$u , 15367012252 TC Kimlik nolu Kemal Kasaroflu (icracr
ofmayan Uye), 49387217618 TC Kimlik no'lu Hayguyi Antikacro$u'nun, ba$tmstz adaylar arasrndan da
toplantrya bizzatkatian ve s0zlU olarak aday oldu[unu beyan eden 33751789610 TC kimlik nolu Aysun Qamgiiren
(bafimstz aday), ile Sincan l.Noterliginin 22.04.2014 tarih 11786 sayrh muvakafatname ile segilmeyi kabul eden
128 4109 2298TC kimlik nolu Cumhur Akay (balrmsrz aday) 'rn girket esas s0zlegmesinin ll.maddesine uygun
olarak 3 yrlhprna segilmelerine 363.045.083 payrn kabul oyu ile katrlanlarm oybirli[i ile karar verildi.

9-Yijnetim Kurulu iiyelerinin ticretleri gdrtigUldU. Yaprlan oylama sonucunda Ydnetim Kurulu Uyelerine Ucret
verilmemesine toplam 363.045.083 payrn kabul oyu ile katrlanlann oybirligi ile karar verildi.

10- Giindemin l0.maddesinin gOriigiilmesine gegildi.Ydnetim Kurulu Baqkanr Sayrn Murat Kasaro[lu, Y0netim Kurulu
Uyeleri ile idari sorumlululu bulunan Y0neticilerin iicretlendirme esaslanna iligkin Ucret Politikasr okunarak pay
sahiplerini bilgilendirildi, ortaklann bu konu hakkrndaki gdriigleri ahndr. Yaprlan oylama sonucundaY0netim
Kurulu Uyeleri ile idari sorumlulu$u bulunan Y0neticilerin ticretlendirme esaslanna iligkin ekteki "Ucret
Politikast"ntn onaylanmastna toplam 363.045.083 payrn kabul oyu ile katrlanlann oybirli[i i le karar verildi. (Ucret
Politikasr toplanil tutanagrna eklenmigtir.)

1l- G0ndemin ll.maddesinin g6r0giilmesine gegildi. Yijnetim kontroliin0 elinde bulunduran pay sahiplerine, Y0netim
Kurulu Uyelerine, idari sorumluluSu bulunan y6neticilerine ve bunlarrn e9 ve ikinci dereceye kadar kan ve srhri
htsrmlartna; $irket veya balh ortakhklan ile grkar gatrgmasrna neden olabilecek onemli bir iglem yapabilmeleri
ve/veya $irketin veya ba$h ortakhklannrn igletme konusuna giren ticari ig tiiriinden bir iglemi kendi veya bagkasr
hesabtna yapabilmesi ya da aynt tiir ticari iglerle ulragan bir bagka ortakhsa sorumlulu[u slntrslz ortak srfatryla
girebilmesi hususlannda ve Tiirk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamrnda Y0netim Kurulu'na izin
verilmesine toplam 363.045.083 payrn kabul oyu ile katrlanlann oybirlili ile karar verildi.

Yonetim Kurulu Baqkant Saym Murat Kasarollu 2013 yrh igerisinde yukarrdaki kapsamda herhangi bir iglem
yaprlmadrgr hakkrnda pay sahiplerini bilgilendirdi.

12- $irketimizin 2014 yrh hesap dOnemi igin balrmsrz denetgi olarak Qaldag Bagrmsrz Denetim S.M.M.M. Anonim
$irketi'nin segilmesine toplam 363.045.083 payrn kabul oyu ile katrlanlann oybirligi ile karar verildi.

13- Giindemin l3.maddesinin gOrUgiilmesine gegildi. Sermaye Piyasasr Kurulunun II-19.I sayrh Kar Payr Teblipi gereli
$irketin kar da$rtrm politikast Y0netim Kurulu Bagkanr Saym Murat Kasarollu tarafindan okunarak pay sahipleri
bilgilendirildi. Yaprlan oylama sonucunda $irketin "Kar Da[rtrm Politikast" nm onaylanmasrna toplam 363.045.083
paytn kabul oyu ile kattlanlann oybirligi ile karar verildi. ( Kar Da$rtrm Politikasr toplantr tutanaSrna eklenmigtir.)

l4- G0ndemin l4.maddesinin gtirtiqiilmesine gegildi. Sermaye Piyasasr Kurulunun Kurumsal Yonetim ilkeleri geregi
$irketin ba$rg ve yardtmlara iligkin politikasr Y0netim Kurulu Bagkanr Sayrn Murat Kasaroplu tarafindan okunarik
pay sahipleri bilgilendirildi. Yaprlan oylama sonucunda girketin "Baprg ve Yardrmlara iligkin politikasr" nrn
onaylanmastna toplam 363.045.083 payrn kabul oyu ile kafilanlann oybirli l i i le karar verildi. (BaSrg ve yardrmlara
iligkin Politikasr toplanh tutanagu.la eklenmigtir.)

15- 2013 ytlmda yaprlan ba[rg ve yardtmlar hakkrnda Y0netim Kurulu Bagkanr Sayrn Murat Kasaroglu s6z aldr.
Herhangi bir dernek, vaktf ve benzeri kuruluga ayni yada nakdi baSrg ve yardrm yaprlmadr$r yoniinde ortaklara bilgi
verdi. 2014 yrh igerisinde herhangi bir baSrq ve yardrm yaprlrr ise bu tutann yukandaki maddede onaylanan girketin
"Ba$tp ve Yardtmlara iligkin Politikasr" gere$i 20 I 3 yrlrna ait bilango aktif toplamr run o/ol 'ini agmamasrna ioplam
363.045.083 payrn kabul oyu ile katrlanlarm oybirligi ile karar verildi.

l6-GUndemin l6.maddesi ile ilgili olarak Y0netim Kurulu Bagkanr Sayrn Murat Kasaro[lu soz alarak, Sermaye
Piyasasr Kurulu diizenlemeleri geregi2013 yrlrnda i.iiiincti kigiler lehine verilmig teminat, iehin, ipotek velefaletier
olmadrErnfu nedenle de elde edilen bir gelir veya menfaat bulunmadrgr hususunda pay sahiplerine biley'verdi.

t l
l7- Gi.indefe gOriigulecek bagka husus kalmadrlrndan ve soz alan da olmadrgrndan toplantrya son verild/
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KAR DAGITIM POLITIKASI

girketimiz Ttlrk Ticaret Kanunu hUkiimleri, sermaye piyasast dtizenlemeleri, vergi d0zenlemeleri ve
di$er ilgili dLizenlemeler ile esas sozlegmemizin k6r da$rtrmr ile ilgili maddesi gerqevesinde k6r da$ttmt
yapma[tud,r. KAr da$lttmtnda, Kurumsal Yonetim ilkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerive $irket
menfaatleri arastnda dengeli ve tutarlt bir politika izlenmektedir.

ilke olarak, ilgili diizenlemeler ve finansal imk6nlar elverdi$i silrece sermaye piyasasr diizenlemeleri
gergevesinde hesaplanan da!ltrlabilir d6nem k6rrntn asgari %o5'i pay sahiplerine nakden da{tlltr. Ancak
piyasa beklentileri, uzun vadeli girket stratejimiz, $irketimizin sermaye gereksinimleri, yattnm ve
finansman politikalan, k6rhhktaki dlizenlilik ve nakit durumu dikkate altnarak belitilen oranln alttnda
kar payr da$tllabilir veya hig dalrtrlmayabilir. Bu durum ise gerekEesiyle birlikte Yonetim Kurulu
kararrna ba$lanrp ozel durum agrklamastyla kamuya duyurulur.

Esas sfzlegmemizin 23'Uncti maddesi gergevesinde, kArdan birinci tedip yasal yedek akge ve sermaye
piyasasr mevzuattna gdre ayrrlan birinci temettriden sonra kalan tutar Uzerinden Genel Kurul, kar
paytntn, yonetim kurulu i.iyeleri ile memur, mi.istahdem ve iggilere, gegitli amaglarla kurulmug vaktflara
ve benzer nitelikteki kigi ve kurumlara da$rtrlmasrna karar verme hakktna sahiptir.

Tilrk Ticaret Kanunu'na gdre ayrrlmasr gereken yedek akgeler ayrrlmadtkga, esas sdzlegmede pay
sahipleri igin belirlenen kar payr nakden ve/veya hisse senedi biEiminde da{rtrlmadrkga; bagka yedek
akge aynlmasrna, eftesi yrla k6r aktarrlmasrna ve kar payr dairbmtnda, yonetim kurulu tiyeleri ile
memur, mtistahdem ve iggilere, gegitli amaglarla kurulmug olan vaktflara ve bu gibi kigive/veya
kurumlara kir payr da$rtrlmastna karar verilemez.

Kar payl, dafrtrm tarihi itibarryla mevcut paylarrn tijm0ne, bunlartn ihrag ve iktisap tarihleri dikkate
ahnmaksrzrn egit olarak da$rtrlrr.

Da$rtrlmasrna karar verilen karrn dafrtrm gekli ve zamanr, yonetim kurulunun bu konudaki teklifi
rizerine genel kurulca kararlagtrrrhr,

ilke olarak, k5r dalltlmrnrn Genel Kurul toplantrsrnr takiben en geg bir ay iginde yaprlmast
amaElanmakta olup, kdr da$rtrm tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki
verilmesi halinde Yonetim Kurulu, sermaye piyasasr diizenlemelerine uygun olarak k6r payrnrn taksitli
da$rtrmrna karar verebilir.

Yonetim Kurulu, her yrl kar payr da$rtrmrna iligkin teklifini karara ballar ve Genel Kurulun onayrna
5Unar.

$irketimiz yrl iginde kar payr avansr dalrtmamaktadrr.
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enGrg vE YARDTM pol.irirnsr

Amag

Bu politika, Ti.irk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kurulu Mevzuatr dof rultusunda
olugturulmugtur.

Ba!r9 ve yardrmlarrn temel amacr, toplumsal sorumluluklarrmrzr yerine getirmek, oftaklarrmrz ve
gahganlanmrzda bir kurumsal sorumluluk bilinci olugturmanrn yanr srra, sosyal ve toplumsal
ihtiyacr kargrlamak ve kamuya yarar sa$lamaktrr. Bu amagla toplumsal geligime katkr sa$layacak
projelerin gergeklegtirilmesine de destek olunmaktadrr.

Bafrg ve Yardrm Esaslarr

$irket ydnetimi, Genel Kurulun vereceli yetki ve srnrrlar dahilinde; sosyal amagh kurulmug olan
vakrflar, dernekler ile e{itim-olretim kurumlarr ve sair kigi, kurum ve kuruluglara Sermaye
Piyasasr Kurulu tarafrndan belirlenen esaslar d6hilinde yardrm ve bafrgta bulunabilir, girketin pay
sahiplerinin haklannrn korunmasr esasrndan uzaklagrlmasrna yol agacak ba!rg ve yardrmlann
yaprlmasrndan kagrnrlrr.

ilke olarak her yrl igin ba$rg ve yardrmlann srnrn Genel Kurul tarafrndan belirlenir. Belirleme
yaptlmadt$t ytllarda en son belirlenen yrldaki srnrrlar esas ahnrr. Genel Kurulda belirlenen stnrrlar
dahilinde $irket y6netimi, $irketin vizyon, misyon ve politikalanna uygun ve girkete ait etik
ilkeler ile delerler ve girket yrlhk btitge odenekleri goz dnUnde bulundurarak balrS ve yardrm
yapmaya yetkilidir.

Baltg ve yardtmlar, nakdi ve ayni olmak lizere iki gekilde yaprlabilir. Ba$rgrn gekli, miktarr ve
yaptlacalt kurum, kurulug veya SivilToplum Kurulugunun segiminde girketin kurumsal sosyal
sorumluluk politikalartna uygunluk gdzetilir. Bunlann drgrnda girketin faaliyet konusu ile ilgili
faaliyet gostermek lizere kurulmug bulunan vakrf, dernek vb. kuruluglara da ba$rg ve yardrm
yapabilir.

Donem iginde yaptlan tlim balrg ve yardrmlarrn tutarr ve yararlanrcrlan ile politika deligikleri
hakknda i lgi l iythn Olalan Genel KurulToplantrsr 'nda ortaklara detayh bi lgiveri l i r .

Sermaye Piyasast mevzuatt gergevesinde balrg ve yardrmlarrn kamuya agrklanan son bilango
aktif toplamtntn en azo/ot ve ilzerinde olmasr veya Tof in altrndaki balrg ve yardrmlarrn
toplamtntn kamuya agrklanan son bilango aktif toplamrnrn en azo/oI'ine ulagmasr durumunda,r
gerekli 6zel durum agrklamalar yaprlrr.

Balrg ve yardrm yaprltrken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafrndan belirlenen srnrrlamalar
dikkate allnrr. ,',

LINIf
SILGISAY^R.
OotilANll,lll

I.t@.f
n

l

TOPLANTT BASKANI

Murat Kasaro$lu

t;
OY TOPLAYICI

Selma Gi inaydrn

YAZMAN

Arif l  Sahin

|  , , , "

vt1"',

TEMSiLCiSi



l-il,rx etLeisnvnn SiSrrMLeRi YAZILIMI vE DONANIMI
snnnvi ve ricnRET A.St.
Ucnerlen oinur podrixnsr

Bu politika doklimant, SPK drlzenlenreleri kapsamtnda idari sorumlulu$u bulunanlar kapsamtndaki
Yonetim Kurulu Uyeierimiz ve r-lst dLizey yoneticilerimizin [cretlendirme sistem ve uygulamalartnt
tanrmlamaktadtr.

Ytinetirn Kurulu l.iyeleri

Yonetim Kurulu uyelerinin lamamr iqin geqerli olmak i.lzere her yrl ola$an Genel Kurul toplanttstnda,
Liyelere huzur hakkr i.lcreti odenip odenmeyece$i belirlenir. Huzur hakkr i.icreti ddenmesine karar
verilmesi durumunda, bu 6deme Yonetim Kurulu tiyelerinin atanma ve ayrllma tarihleri itibartyla
gdrevde bulunduklarr si.ire dikkate altnarak klst esastna Eore yapthr'

Ybnetim Kurulu Uyelerinin girkete sa$ladr$r katkrlar dolayrsryla katlandr$r giderler (ulagrm, telefon,
sigorta vb. giderleri) $irket tarafrndan kargtlanabilir. Yonetim Kurulu tiyelerine, performansa dayalt bir
odeme yaprlmaz.

icrada bulunan Ydnetim Kurulu rJyelerine ise (Genel Mudrir, Genel koordinator gibi), huzur hakkt ticreti
dlgrnda aga{rda detaylarr aqlklanan List duzey yoneticiler igin belirlenen politika kapsamtnda odeme
yaprltr,

Ust Dilzey Yiineticiler

Ust Dilzey Yonetici Uc1etlgrj, sabit ve performansa dayah olmak l]zere iki bilegenden oluqmaktadrr. Ust
Dilzey Yonetici sabit ilcretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada gegerli olan Ucret
politikalarr, girketin krsa ve uzun vadeli hedeflerine ulagmasint ve surdtiriilebilir performanstn
sa$lanmasrnr tegvik etmek itzere kurgulanmrgtrr. Ust dtizey yoneticilere sa$lanan toplam ilcret paketi;
makroekonomik gostergeler, girketin krsa ve uzun vadeli hedefleri, bireysel performans sonuElart,
pozisyonun piyasadaki de$eri, girketin hedefledi!i piyasa konumlanrnastntn rekabet edebilirli$i ve girket
iEi dengeler ile gdrevin gerektirdi$i deneyim seviyesi ve sorumluluk kapsamr dikkate altnarak belirlenir.

Ust Dilzey Ydnetici primleri ise; ilke olarak girket performansr ve bireysel performansa gore
hesaplanmaktadrr. Performans primi miktarr, girket ve bireysel hedef gergeklegme sonuglartna gore
belirlenir.

tJst dilzey yoneticilere ek menfaat olarak, $irket Yonetim Kurulu tarafrndan belirlenen genel
politika do$rultusunda ozel sa$hk ve hayat sigortasr, girket katkrh bireysel emeklilik sigortast, girket
aracr tahsisi, kurumsal cep telefonu ve hattr sa$lanabilir. Ayrrca, rist dilzey yoneticilerin gorev gere$i
yapmrg old u klan masraflar $irketirn iz ta rafr nda n kargtla n tr.

Ust dilzey yoneticiler ile imzalanan i9 sozlegmeleri yukanda belirtilen prensipler goz oniine altnarak
yaprlrr.
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