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Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Sirketi

•* Faaliyet Konusu

Datagate, OEM olarak da bilinen bitmemis iirtinler ve orijinal bilgisayar parcalan alanmda Turkiye'nin en buyiik
dagitim sjrketidir. Sirket 1.000'den fazla BT urununun dagitimmi yapmakta ve dunyanin onde gelen jirketlerinin
bilgisayar parcalan, donanim, tajmabilir bilgisayar, yazici ve yazilim urunlerini turn Turkiye'de 6.000'den fazla
satis, noktasma ulajtirmaktadir.

*> $irket Hakkmda Ozet Bi Igiler

2001 yilmda Turkiye' nin en buyiik bilisim urunleri dagitim grubu olan indeks Grup tarafmdan Datagate'nin
%50,5'lik cogunluk hissesi almmistir. 2003 yilmda indeks Grup'un Sirket sermayesindeki paymi %85'e
cikartmasinm ardmdan hizlanan yeniden yapilanma faaliyetleri, Datagate'nin bilgisayar parcalan ve OEM
alanmdaki konumunu giiclendirmesine yol acmi§tir. Bu operasyon sonrasmda kulvarmda en guclu sermaye
yapisina sahip $irket konumuna yukselen Datagate, Grubun bilgisayar parcalan ve OEM alanma odaklanmi?
uyesi olarak son derece iddiali bir duruma gelmijtir. Halka arz oncesi % 85 olan indeks Bilgisayar Malz.
San.Tic.A.§.'nin payi % 59,24 'ye dusmustiir.

Satin alma operasyonu sonrasmda, indeks Grup biinyesinde Grubun bilgisayar parcalan ve OEM alanmdaki uyesi
olarak yeniden yapilandinlan Datagate, daha iyi bir norm kadro yapisi ile geli$mi§ lojistik imkanlara ve daha
guclu bir bay! dagitim kanalma kavu?mu§tur. Bu dogrultuda uriin portfoyunu geliftiren Jirket'in satij ve karhlik
performansi gelismelerden olumlu etkilenmistir ve Datagate, indeks Grup'un ikinci buyuk sirketi haline
gelmijtir.

Sirket, satin alma sonrasi donemde agirhkh olarak kijisel PC pazarmda yerel ureticilere sabit disk, mikroi§lemci,
beliek, optik urun, anakart, teyp backup, ekran karti, monitor ve yedekleme yazilimlan saglamamn yam sira,
iirun gamma yeni mamuller eklemeye devam etmijtir. Datagate, 2004 yilmdan itibaren tajmabilir bilgisayar,
yazici gibi kijisel elektronik urunleri de portfoyune eklemi§tir. Ancak, temel olarak §irket, PC uretiminde
vazgecilmez pargalarm tedarikfisi konumundaki markalarm ithalat, temsilcilik, sati?, pazarlama, dagitim, lojistik
ve sati§ sonrasi hizmetleri alanmda servis vermektedir.

Datagate'nin satislan 1998 yilmda 8,6 milyon USD, 2000 yilmda 38,4 milyon USD, 2002 yilmda 75,1 milyon USD,
2004 yilmda 104,4 milyon USD, 2005 yilmda 146,5 milyon USD, 2006 yilmda 154,5 milyon USD, 2007 yilmda
195,9 milyon USD, 2008 yilmda 162,8 milyon USD, 2009 yilmda 191,1 milyon USD ve 2010 yilmda ise 203,6
milyon USD olarak gercekle§mi$tir.

Tedarikcileri uluslararasi iireticilerden olusan Datagate, dagitimmi yaptigi urijnlerin ithalatim ana ureticilerden
distribiitorliik sozle§melerine uygun olarak daha onceden belirlenmij fiyat ve vadelere uygun §ekilde
gerceklestirmektedir. ithal edilen urunlerin satisi Turkiye'de faaliyet gosteren yerli markah veya markasiz
bilgisayar ureticilerin yam sira, bolgesel toptancilara, bayilere ve perakende magazalara da yapilmaktadir. Son
kullamciya dogrudan satis, yapmak ise Datagate'nin faaliyetleri icinde yer almamaktadir.

Donanim pazarma yonelik islemci, anakart ve sunuculardan olujan bu urun gammda yer alan urunlerin temel
tiiketici grubu yerli bilgisayar ureticileridir.
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Urun Gruplan

DATAGATE Urun Gruplan

Mikro islemci

Sabit Disk

Anakart

Ekran Karti

Ekranlar

Optik Urunler

Aksesuar Network (Modem- Usb
Adaptor)

& Satijlarm Bolgesel Dagilimi

Hafiza Urunleri

DizCistiJ Bilgisayarlar

LazerYazicilar

Yedekleme Yazihmlan

Guvenlik Urunleri

Sunucu Urunleri

Aksesuar Urunleri

Marmara Bolgesi
.85,57%

Ege Bolgesi
1,00%

{(Anadolu Bolgesi
9,50%

Guneydogu Anadolu
Bolgesi
0,67%

Akdeniz Bolgesi
2,11%

Karadeniz Bolgesi
0,67%

Dogu Anadolu Bolgesi
0,48%
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Satisjann Urunsel Dafilimi

Anakart
0,62%

Hard Disk
13,54%

Bilgisayar
51,57%

isjemci
18,06%

Optik
0,01%

Monitor
7,40%

0 Sermaye veOrtakhkYapisi

31.12.2011 tarihi itibariyle sirketimizin ortakhk yapisi ajagidaki gibidir.

Ortak Adi

indeks A.S.(*)

Tayfun Ate?

Halka Agk

Diger

Toplam

Pay Orani

%59,24

% 5,00

%35,75

%0,01

%100

Pay Adedi

5.924.228

500.000

3.575.758

14

10.000.000

(*) Halka kapali kisim % 51,74, Halka acik kisim % 7,5 olmak uzere toplam

indeks A.S. vasitasi ileNevres Erol Bilecikveailesi uyelerindedir.

59,24' tur. Sirket'in nihai kontrolu

(**)Halka Agikolan 750.000 adetlik pay indeks Bilgisayar Sis.Muh. San.Tic. A.S.'ye aittir. Halka agkkisim dahil indeks

Bilgisayar A.S.'nin toplam payi % 59,24 diir.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.S. 'nin hisseleri Subat 2006 'da iMKB de islem gormeye baslamistir. Halka

arzoncesi 1.550.000 TL olan sermayesi halka arzsonrasi 6.600.000 TLolmu§tur. Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic.

A.S. 2007 yilmda kayitli sermaye sistemine gegmistir. Sirketimizin kayitli sermaye tavani, 20.000.000 TL olarak

belirlenmijtir. 2007 yilmda 6.600.000 TL olan sjrket sermayesi 2006 yih net dagltllabilir donem kan olan 1.910.004

TL' ve 1.489.996 TL Hisse Senedi ihrag Primlerinin sermayeye ilave edilmesiyle, 6.600.000 TL den 10.000.000 TL ye

arttinlmistir.

Sirketimizin 10.000.000 TL olan sermayesi 151.51 TL tutarmdaki A Grubu nama yazili ve 9.999.848,49 TL tutarmdaki

B Grubu hamiline yazili hisselerden olu§maktadir. A Grubu paylarin yonetim kurulu seciminde imtiyaz mevcut olup B

Grubu paylarin hicbir imtiyazi yoktur. Yonetim Kurulu iiye sayismm yansmdan bir fazlasi A grubu pay sahiplerinin

gosterecegi adaylar arsmdan secilir.
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Finansal Yapiya ilijkin Bilgiler

LiKJDJTE ORANLARI

Cari Oran

Likidite Orani

31.12.2011

1,36

1,27

31.12.2010

1,39

1,02

FAALJYET ORANLARI (*)

Alacaklann Ortalama Tahsil Siiresi

Borjlann Ort. Odeme SiJresi

Stok Bekleme SCiresi

(*) Ortalama bulunurken 3'er aylik

KARLILIK ORANLARI

Brut Kar Marji

Faaliyet Kar Marji

Net KarMarji

Vergi Oncesi Kar Marji

Ozsermaye Karliligi

31.12.2011

56

73

28

mali tablolardaki tutarlar dikkate almmistir.

31.12.2011

5,4%

3,8%

1,8%

2,2%

19,2%

31.12.2010

39

47

24

31.12.2010

3,3%

1,5%

0,6%

0,8%

7,4%

FJNANSALYAPI ORANLARI

Ozkaynaklar / Pasif Toplami

KisaSiireli Borglar/ Pasif Toplami

Uzun Siireli Borglar / Pasif Toplami

Banka Kredileri / Toplam Bor?lar

31.12.2011

25,6%

73,1%

1,4%

10,9%

31.12.2010

28,3 %

71,6 %

0,1 %

- %
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Aim.in Odul ve

Distributorliikler

Jnterpromedya A.5 28.06.2011

Aciklama

2010 yih satis, gelirlerine gore yapilan genel siralamada §irketimiz donanim

kategorisi icerisinde yer alan OEM (bilgisayar parcalan ) gelirlerinde birinci

oldu.

Linksys by Cisco ile
distribiitorluk

26.09.2011
Sirketimiz Linksys by Cisco ile tuketici ve kucijk ofis ag urunleri ve modem

urunlerinin distribijtorlugu konusunda sozlejme imzalamijtir. imzalanan bu

sozle§me ile sjrketimiz onumuzdeki 12 ayhk donemde 3-4 milyon Amerikan

dolari tutarmda ek satis, geliri tahmin etmektedir.

0 Yonetim Kurulu

25.05.2009 tarihii Genel Kurul Toplantisi'nda Yonetim Kurulu Uyeleri uc yil icin, Denetim Kurulu Uyeleri bir yil icin

secilmis. olup gorev ve yetkileri sjrket esas sozlejmesi ve Turk Ticaret Kanunu hukiimlerine gore belirlenmi§tir.

25.05.2009 tarihii Genel Kurul 22.06.2009 tarih ve 7337 sayili Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayimlanmistir.

Adi Soyadi
Nevres Erol Bilecik

Salih Bas

Tayfun Ate?

Atilla Kayahoglu

Halil Duman

Gorevi
Yonetim Kurulu Bajkani

Yonetim Kurulu Bsk. Yrd.

Yonetim Kurulu Uyesi

Yonetim Kurulu Oyesi

Yonetim Kurulu Uyesi

Gorev Suresi
3 Yil

3 Yil

3 Yil

3 Yil

3 Yil

Denetim Kurulu

Adi Soyadi

UfukESiN Denetim Kurulu Uyesi

Gorev Suresi
lYil

Denetimden Sorumlu Komite

Adi Soyadi

Atilla KAYALIO<SLU
Halil DUMAN

Gorevi

Denetimden Sorumlu

Denetimden Sorumlu

!
Komite Uyesi

Komite Uyesi

(urumsal Yonetim Komitesi

Adi Soyadi

Atilla KAYALIOfiLU

Halil DUMAN

AyseinciBiLECiK

Gorevi

Komite Bajkani

Uye

Dye
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Yonetim Kurulu Uyelerinin Ozgecmisleri

Sirket'in Yonetim Kurulu bes uyeden olusmaktadir. Yonetim kurulundaki kisilerin bzgecmisleri asagida yer
almaktadir.

Nevres Erol Bilecik, Yonetim Kurulu Baskam: 1962 yilmda dogan Erol Bilecik, Istanbul Teknik Universitesi
Bilgisayar Muhendisligi Bolumunden mezun olmustur. 1989 yilmda indeks'i kuran Erol Bilecik ayni zamanda,
grup sirketlerinden Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.§., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.§.,
Neteks iletisim Urunleri Dagitim A.S., Neotech Teknolojik Urunler Dagitim A.S.,Desbil Teknolojik Urunler Ticaret
AS., Homend Elektirkli Cihazlar San. Ve Ticaret AS., infin Bilgisayar Ticaret A.5. ve Teklos Teknoloji Lojistik
Hizmetleri AS. de yonetim kurulu ba§kanligim da yapmaktadir. Aynca, Turkiye bilisim sektorunun toplam i§lem
hacminin %95'ini kapsayan firmalann iiye oldugu, 1974 yilmda kurulmuj olan ve kulvarmda, sektordeki en eski
Sivil Toplum Kurulusu olan Turkiye Bilisim Sanayicileri ve is Adamlan Dernegi'nin (TUBiSAD) 2002-2005 donemi
bajkanligmi da yapmistir. Evli ve 2 gocugu olan Erol Bilecik ingilizce bilmektedir.

Salih Bas, Yonetim Kurulu Balkan Vekili: 1965 yilmda dogan Salih 635, Anadolu Universitesi i§letme
Bolumu'nden mezun olmustur. 1990'dan beri indeks Grubu'nda gahjmaktadir. 2003 yilmda indeks Bilgisayar
Sistemleri Muhendislik Sanayi Ve Ticaret AS' nin Mali islerden Sorumlu Genel Mudiir Yardimciligi gorevini
yuriitiirken Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.S.'ye Yonetim Kurulu Baskan Yardimcisi ve Genel Mudur
olarak atanan Salih Bas, halen grup sirketlerinden indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS.,
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri AS., Homend Elektirkli Cihazlar San. Ve Ticaret AS., infin Bilgisayar Ticaret
A.S. ve Desbil Teknolojik Urunler Ticaret A.S.'nin Yonetim Kurulu Baskan Yardimcihklan ile Despec Bilgisayar
Pazarlama ve Ticaret A§.,Neotech Teknolojik Urunler Dagitim A.S. ve Neteks iletisim Urunleri Dagitim A.S.'nin
Yonetim Kurulu Uyeliklerini deyurutmektedir. Evli ve 1 cocugu olan Salih Ba? ingilizce bilmektedir.

Tayfun Atej: Yonetim Kurulu Baskan Vekili: 1955 yilmda dogan Tayfun Ates, Istanbul Teknik Universitesi
Metalurji Muhendisligi Bolumu'nden mezun olmustur. Cahsma hayatma 1980 yilmda Berliner Kupfer Raffinerie
AG. Berlin 'de vardiya muhendisi olarak baslamistir. 1992 yilmda Datagate'i kuran Tayfun Ates, halen Datagate
Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.S. 'de Yonetim Kurulu Uyesi olarak gorevini surdiirmektedir. Tayfun Ates, ayrica
saglik sektoriinde faaliyet gosteren Medikodental Tibbi, Cerrahi Dis. Malz. Ltd. Sti ve Ortodent Ortodonti ve Dis.
Tic. Ltd. Sti.'nin ortagi ve Istanbul Erkek Liseliler Egitim Vakfi'nm Yonetim Kurulu Uyesidir. Evli ve 2 cocugu olan
Tayfun Ates Almanca ve ingilizce bilmektedir.

Atllla Kayahoglu, Yonetim Kurulu Uyesi: 1952 yilmda dogan Kayalioglu, 1974 yilmda Bogazici Universitesi
Makine Muhendisligi Bolumu'nden mezun olmuj, daha sonra Syracuse Universitesi Endiistri Muhendisligi
Bolumii'nde yuksek lisansmi tamamlamistir. 1980-1999 yillan arasmda IBM Turk'te ce§itli gorevlerde cahsmij ve
1999 yilmda Global Hizmetler Miidiirii iken IBM Turk'ten aynlarak indeks'e katilmistir. indeks Bilgisayar
Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret A.S.'nin Yonetim Kurulu Uyesi ve Genel Mudurii olan Kayalioglu halen
Neteks iletisim Urunleri Dagitim A.S.'nin , Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret AS., infin Bilgisayar Ticaret
A.S. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri AS.'nin Yonetim Kurulu Uyelikleri gorevlerini yuriitmektedir. Evli ve 2
focugu olan Atilla Kayalioglu ingilizce bilmektedir.

Halil Duman, Yonetim Kurulu Uyesi: 1965 yilmda dogan Halil Duman, Marmara Universitesi iktisadi ve idari
Bilimler Fakultesi isletme Bolumu'nden mezun olmustur. 1987-2000 yillan arasmda Yucelen insaat A.S.'de cesitli
gorevlerde ^alismi? ve 2000 yilmda Mali isler Muduru iken Yucelen insaat'tan aynlarak Mali ijler Direktoru
olarak indeks'e katilmistir. indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret A.S.'nin Yonetim Kurulu
Uyesi olan Duman, halen Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret AS.'nin ,Neteks iletijim Urunleri Dagitim AS.,
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri AS., Neotech Teknolojik Urunler Dagitim AS., Despec Bilgisayar Pazarlama ve
Ticaret AS., Desbil Teknolojik Urunler Ticaret A.S. Homend Elektirkli Cihazlar San. Ve Ticaret AS., infin Bilgisayar
Ticaret A.S. ve Alkim Bilgisayar AS.'de Yonetim Kurulu Uyelikleri ile indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik
Sanayi ve Ticaret A.S.'de ise Mali islerden Sorumlu Genel MudiJr Yardimciligi gorevlerini yurutmektedir. Halil
Duman evli ve 2 gocukludur.

Sayfa 6/14

datagate
DATAGATtfiULaSAYAR

AI 7FMELERJ itf ARET A.§.



£? datagate

Digeryoneticiler

1 Ocak 2011 - 31 Aralik 2011 Dbnemi Faaliyet Raporu

Unvani

Genel Miidiir

Genel MiJdur Yard.

Mali ijler Miidiirii

Pazarlama Muduru

* Misyon ve Vizyon

Ad ve Soyadi

Salih BA?

HarunTASBA?

Halil DUMAN

Lebriz CANPOYRAZ

§irketimizin misyonu "Tiirkiye kisisel bilgisayar bilesenleri pazannda, turn calisanlarimn katilimiyla ve turn

paydasjan igin arti deger yaratarak siirekli gelijen kurumsal, yaratici ve guvenilir bir hizmet sjrketi olarak

varligmi surdurebilmektir". Bu tanim Yonetim Kurulu tarafindan belirlenmi? olup, sirketin internet sitesi ile

kamuoyuna aciklanmijtir. Sjrketimizin vizyonu ise "Turkiye kijisel bilgisayar bile§enleri sektorunde i§ surecleri,

satis, sonuclan, musteri tatmini, birinci smif muster! hizmetleri ve yuksek kaliteli lojistik hizmetlerle lider firma

"olmaktir. Yoneticiler her yil stratejik is plani yaparak yonetim kuruluna sunarlar ve Ocak aymm ilk haftasi

onaylanarak yururluge girer. Aralik basjndan itibaren hazirlanmaya basjanan stratejik is plani, gider ve gelir

butceleri, her ay duzenli olarak toplanan Yonetim Kurulu tarafindan degerlendirilmektedir.

DATAGATE BJLGiSAYAR MALZEMELERJ TiC. A.S.

KURUMSAL YO NETiM iLKELERJ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yonetim ilkelerine Uyum Beyani

§irketimiz 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap doneminde Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan yaymlanan Kurumsal

Yonetim ilkelerine uymaktadir ve bunlan uygulamaktadir. Soz konusu ilkeler sirket yonetimi tarafindan prensip

olarak benimsenmijtir. Soz konusu ilkelerin bir kismi hemen uygulanmis olup eksikliklerin giderilmesi konusunda

cahjmalar devam etmektedir.

BOLUM I PAY SAHJPLERJ

2. Pay Sahipleri ile iliskiler Birimi:

5irketimizde pay sahipleri ile olan ili§kilerin yurutulmesi amaciyla Yatinmci Ilijkileri Birimi olujturulmujtur. Genel

Miidiir Salih Baj'a bagli olarak faaliyet gostermekte olup bilgileri ajagiya gikanlmijtir.

Ad ve Soyadi Unvani E-mail adresi Telefon no

Salih Bas.

Nairn Sara?

Emre Bagci

Genel Md.
Index Grup Ig Denetim Md. ve
Yatinmci ilijkiler Mud.

ig Denetci

sbas@datagate.com.tr
nsarac@datagate.com.tr

ebagci@dataeate.com.tr

0-212 332 15 00
0-212 331 21 15

0-212 331 21 17
Yatinmci iliskileri Birimi donem icerisinde pay sahiplerine ve araci kurum analistlerine yonelik bilgilendirme

faaliyetlerinde bulunmuj, bu amacla telefon,faks veya elektronik posta ileyoneltilen sorularcevaplanmijtir. Donem

icerisinde yatinmcilardan veya araci kurumlar tarafindan yoneltilen sorular SPK Seri: VIII No: 54 sayili" Ozel

Durumlarin Kamuya Aciklanmasma ili§kin Esaslar Tebligi" cercevesinde cevaplanmijtir. Ayrica jirketimiz her yil basin

toplantisi yaparak gegmij yih degerlendirmekte ve ilgili yil hedeflerini yaymlayarak yatinmcilarimizi

bilgilendirmektedir. En son 05.04.2011 tarihinde grup jirketleri icin yapilan basin toplantismda faaliyetler hakkinda

bilgi verilmijtir.
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3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarmm Kullanimi:

Pay sahipleri bilgi taleplerini telefon, faks veya elektronik posta yolu Sjrketimize iletmektedirler. SJrketimize
yatinmcilar tarafmdan sorulan sorulann buyuk bir kismmi sjrketin bagh ortakliklan hakkmda bilgi, imzalanan
distribiitorluk anlasmalarimn igerigine iliskin bilgiler, sermaye artinmma ilijkin bilgi, hisse senedi fiyat hareketlerine
iliskin bilgiler olusturmaktadir. Sjrketimizde pay sahiplerinin bilgi edinme haklarimn kullaniminda, pay sahipleri
arasmda ayinm yapilmamaktadir.

Yillik olarak yapilan olagan basin toplantismm haricinde genel bilgilendirme yontemini iMKB'ye yapilan ozel durum
agiklamalan olu§turmaktadir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarmi etkin olarak sunabilmek amaciyla
www.datagate.com.tr adresindeki yatinmci bolumunde detayli bilgilere yer verilmistir.

Ana sozlesmede ozel denetgi atanmasi talebi bireysel bir hak olarak aynca duzenlenmemistir. Pay sahiplerinin bilgi
alma haklarmi teminen, azmligi te§kil eden pay sahiplerinin suphelendikleri ve incelenmesini istedikleri konulan
Denetimden Sorumlu Komite'ye iletmelerini ve bu kanalla konunun incelenmesi ilke olarak benimsemistir. Faaliyet
donemi igerisinde ozel denet?i tayin talebi olmami§tir.

Aynca yabanci yatinmcilarimizm bilgi edinme haklarmi temin edebilmek icin internet sitemizin yatinmci bolumunun
ingilizce versiyonu olujturularak firma bilgileri, mali tablo ve dipnotlar, faaliyet raporlan ile arastirma raporlan bu
bolumeeklenmistir.

4. Genel Kurul Bilgileri:

Sjrketimizin 2010 yilma ait genel kurul 06.05.2011 tarihinde yapilmijtir. Olagan Genel Kurul Toplantisinda;

-2010yih Bilango veGelirTablosu hesaplarmm kabulune,

-Yonetim Kurulu uyeleri ile denetcilerin 2010 yih hesaplanndan dolayi ibra edilmelerine,

- 2011 yih mali tablolarmm denetiminde Bagimsiz Dis Denetim hizmeti icin Cagdas Bagimsiz Denetim S.M.M.M.
A.5'nin se?ilmesine,

§irketimizin Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayili tebligi uyannca hazirlanan 2010 donemi mali
tablolannda vergi sonrasi net kari 1.712.982 TL'dir. Yasal kayitlara gore olusan net kar'm % 5 i olan 85.437,59 TL 1.
Tertip Yedek Akge aynlmasma, kalan tutarmm dagitilmadan olaganustu yedek akge olarak jirket bunyesinde
bulundurulmasma,

- Jirket Yonetim Kurulu iiyelerine 2011 yih igin ucret odenmemesine,

- Bir yil sure ile gorev yapmak iizere, Denetim Kurulu Uyeligine Ufuk Esin'in seglmesine, oybirligi ile karar
verilmijtir.

5. Oy Haklan ve Azmlik Haklari:

Genel olarak oy hakkmda imtiyaz yoktur. Bununla birlikte,

• Ana sozlesmenin Yonetim Kurulunu Belirleyen 9.maddesi uyannca, "Yonetim Kurulu Uye sayismm
yansmdan birfazlasi AGrubu pay sahiplerinin gosterecegi adaylar arasmda secjlir" ibaresi bulunmaktadir.

• Ana sozlejmenin "Genel Kurul" bolumunu duzenleyen 12. maddesi uyannca " TiJrkTicaret Kanunu'nun 341,
348, 356, 359, 366, 367 ve 377"nci maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay
sahiplerine tanman haklar, sirketin bdenmi§ sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri
tarafmdan kullanihr.

• Karjihkh istirak icjnde olan pay sahibi sjrket bulunmamaktadir. Ana sozlesmenin yukanda ajiklanan hukmii
uyannca azmlik paylarmm yonetim kurulunda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanmasi yonteminin
kullanilmasi soz konusu degildir.
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6. Kar Dagitim Politikasi ve Kar Dagitim Zamani:

Sirketimizin Kar Dagitim Politikasi; Sermaye Piyasasi mevzuatimn bngbrdugu asgari oranlardan az olmamak uzere,
uzun vadeli buyume ve stratejiler, yatirim ve fon gereksinimleri, karlilik durumu ve ortaklarin beklentisi
dogrultusunda ekonomik kojullardaki olaganustu gelijmelerin gerektirecegi ozel durumlar harig, nakit veya bedelsiz
pay vermek, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir.

7. Paylann Devri:

Sirketimiz ana sbzlejmesinde pay devrini kisitlayan hukumler bulunmamaktadir.

BOLUM II - KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK

8. §irket Bilgilendirme Politikasi

Ana sbzle§memizin " Kamuyu Aydmlatma ve §effafhk
bilgilendirme politikasi olu$turulmu§tur

bblumunu duzenleyen 20.maddesine gore sjrket

"Bilgilerin kamuya aciklanmasmda sermaye piyasasi mevzuati hukiimlerine uyulur.

Kamunun aydmlatilmasi ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikasi olu§turulur ve kamuya acjklamr. Kamuya
acjklanacak bilgiler zamanmda dogru, eksiksiz, anla§ilabilir, yorumlanabilir, erisjlebilir ve e§it bir bicjmde kamunun
kullanimma sunulur.

§irketin etik kurallan Ybnetim Kurulu tarafmdan belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Olujturulan etik
kurallan ile ilgili uygulamalar kamuya aciklamr. §irketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kurallarm
igerisindeyerahr.

Pay sahipligi haklarmm kullanilmasmda §irketin tabi oldugu mevzuata, i§bu ana sozlejmeye ve diger $irket jgj
duzenlemelere uyulur. Yonetim Kurulu, pay sahipligi haklarmm kullanilmasim saglayacak onlemleri alir. Pay
sahiplerinin bilgi alma haklarmm genijletilmesi amacma ybnelik olarak, haklarm kullanimmi etkileyebilecek bilgilerin
elektronikortamda pay sahiplerinin kullanimma sunulmasma ozen gosterilir.

Yilhkfaaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dagitim onerisi, esas sozlejme degi§iklikonerileri, organizasyon
degijiklikleri ve §irketin faaliyetleri hakkindaki onemli degijiklikleri igeren bilgilerin §irketin merkez ve jubeleri ile
elektronik ortamda pay sahiplerinin en rahat ulajmasmi saglayacak jekilde incelemeye agik tutulmasma ozen
gosterilir.

Genel Kurul gijndem maddeleri ile ilgili olarak, hazirlanan bilgilendirme dokumam ve giindem maddelerine dayanak
tejkil eden diger belgeler de genel kurul toplantisma yapilan davet igin yapilan ilan tarihinden itibaren ortaklarin
incelemesine acjktutulur.

Grup jirketleri ve diger ortaklarla gergeklejen ticari ilijkiler piyasa fiyatlan gercevesinde gergeklejtirilir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotlan, sjrketin gergek finansal durumunu gosterecek jekilde hazirlanmasma ve
§irket faaliyet raporunun, §irket faaliyetleri hakkmda ayrmtili bilgi vermesine ozen gosterilir.

Bilgilendirme politikasi ile ilgili olarak sorumlu olan kijilerin isimleri ve gorevleri a§agiya cikanlmi§tir.

N.Erol Bilecik

Salih Ba$

Y.K.Bajkani

Genel Mudiir-Datagate

Yazih ve Gorsel medya vasitasiyla gerektiginde aciklama yapilabilir. Yazili ve gorsel medyaya Ybnetim Kurulu Ba§kam,

Genel Mudur veya vekili ile sbz konusu kisilerin uygungbrecegiyetkililertarafmdan basin aciklamalan yapilabilir.
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Sjrketimizin halen www.datagate.com.tr adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yonetim ilkelerinde
belirtilen hususlar dogrultusunda pay sahipleri, yatinmcilar, araci kurulusjarm arastirma uzmanlan ve diger menfaat
sahiplerinin yararlanabilecegi bir iletisim kanah olarak kullamlir.

9. Ozel Durum Afiklamalan:

SJrket 2011 yih 12 ay icerisinde 8 adet bzel durum aciklamasi olup, SPK veya iMKB tarafmdan ek aciklama
istenmemistir. Sirket bzel durum aciklamalanna iliskin yukumluluklerinin tamammi zamanmda yerine getirmi§tir.

10. Sirket internet Sitesi ve i?erigi:

Sirketimizin internet sitesi mevcut olup adresi www.datagate.com.tr 'dir. internet sitesinde ticaret sicil bilgileri, son
durum itibariyle ortakllk ve ybnetim yapisi, Ybnetim ve Denetim Kurulu, Denetlemeden sorumlu komite uyeleri,
genel kurul ile ilgili bilgiler, sirket ana sbzlesmesi, periyodik mali tablolar ve raporlar, bagimsiz denetci raporlan
faaliyet raporlan halka arz ile ilgili bilgiler ile sjrket tarafmdan yapilan bzel durum acjklamalan yer almaktadir.

11. Gercek Kisi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Aci klanmasi:

Halka arz sonrasi sirketimizdeki gergek ki§i nihai hakim pay sahipleri asagida belirtilmijtir.

Ortak Adi

Nevres Erol Bilecik(*)

Tayfun Ate§

Ulkesi

T.C.

T.C.

Hisse Orani

20,00 %

5,00%

(*)§irketimizin % 59,24 ortagi bulunan indeks Bilgisayar Miihendislik Sistemleri Tic. A.S.'nin %33,77 'sma Nevres
Erol Bileciksahiptir.

12. i^eriden Ogrenebilecek Durumda Olan Kisilerin Kamuya Duyurulmasi:

iceriden bgren ebilecek durumda olan kisiler asagidaki gibidir.

$irketin Yonetim Kurulu Uyeleri

Nevres Erol Bilecik

Salih Bas

Tayfun Ates

Atilla Kayahoglu

Halil Duman

Jirketin TTK' na Gore Se^ilmi? Murakiplan

UfukEsin

Sirketin Genel Muduru ve Mudur Seviyesi Yoneticileri

Salih Bas

HarunTasbas

Halil Duman

Lebriz CANPOYRAZ

Genel Mudur

Genel Mudur Yrd.

Mali isler Muduru

Pazarlama Muduru
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Tarn Tasdikten Sorumlu VMM

Hakki Dede (Gureli VMM A.§.)

Diger ilgili §irket Yoneticileri

Atilla Kayalioglu

OguzGiJlmen

Erhan Dogan

Erol ?etin

Nairn Sarag

indeksA.§. Genel Muduru

Despec A.§. Genel Muduru

NeteksA.$. Genel Muduru

Neotech A.5. Genel Mudiiru

indeksGrup i? Denetim veYatinmci ills..Muduru

BOLUM III - MENFAAT SAHJPLERJ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Menfaat sahipleri duzenli olarak kendilerini ilgilendiren hususlarda sirket tarafmdan bilgilendirilecektir. Bilgilendirme

araci olarak daha gok e-mail ve sirket internet sitesi kullanllacaktir. Duzenli olarak, her yil en az bir kere olmak uzere

tedarikgiler ile ayri ayn toplantilar duzenlenmektedir. Turkiye geneline yayilmi? bayi kanalma bolgesel bazda gesitli

bilgilendirme toplantilan yapilmaktadir. Yilda bir kez olmak iizere turn gahsanlara ve eslerine sirket hakkmdaki

gelismeleri duyurmak amaciyla bilgilendirme yemekleri duzenlenmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yonetime Katihmi:

Menfaat Sahiplerinin yonetime katilimi konusunda herhangi bir galijma yapilmamistir. Ancak tedarikgilerimizin,

bayilere yonelik ozel kanal programlan gergevesinde, uriin temini ve sati§ politikalan birlikte yurutiJlmektedir.

15. insan Kaynaklan Politikasi:

Turn gahsanlan tarafmdan begenilen ve takdir edilen bir sirket olma hedefiyle ozdesjejtirilmi? bir personel

politikamiz mevcuttur.

Personel politikamizi olusturan ana kriterler;

• £ahsanlarimizm tumiJnun gelecekleriyle ilgili endije duymamalarmm saglanmasi,
• Calisanlann bncelikle yoneticilerine ve sirkete yuksek guvenlerinin saglanmasi,

• Turn personelin performanslarimn blgumlerinin yapilmasi ve basari kriterlerinin bu olgumlerle paralel olarak
yonetilmesinin saglanmasi,

§effaf yonetim sergilenmesi,
Yonetime kolayca ulasimm saglanmasi,

Cal^anlanmizm dijjunduklerini soyleme ve anlatma rahatliklarmm olmasi,

is disiplinine onem verilmesi,
Turn galisanlarimizm bireysel degil, takim ruhu iginde galijmalannin saglanmasi,

Kariyer planlanmasma onem verilmesi,

• Sosyal aktivitelere yer verilmesi,
• Verimli galijabilme ortami ve kosullarm saglanabilmij olmasi.
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§irketimizde hicbir hal ve ko§ulda, kisjlerin etnik kokenine, cinsiyetine, rengine, irkma, dinine ve diger inamslarma
bagli olarak aynmcilik yapmamaktayiz. Bununla ilgili olarak sirket yonetimine intikal etmis herhangi bir sikayet
bulunmamaktadir.

16. Miijteri ve Tedarikfilerle iliskiler Hakkinda Bilgiler:

Mai ve hizmetlerin pazarlanmasi ve satismda muster! memnuniyeti onemli ve vazgecilmez hedeflerimiz arasindadir.
Bunu saglayabilmek icin sirket ici prosedurlerimiz olu$turulmu§ ve uygulanmaktadir. Mujteri ve tedarikcilerle ilgili
olarak ziyaretlerde duzenlenerek ve ara sira muster! memnuniyet anketleri duzenlenerek onlarm beklentileri
ogrenilmekte ve bunlara coziim yollan aranmaktadir.

Uriin Tedarik ve Dagitim Yapisi;

Datagate, temel olarak BT Sektorunde yerli bilgisayar ijreticilerine yedek parca saglamaktadir. Bunun dismda ise

diziistu bilgisayar ve lazer yazicilarm satisim da cesitli dagitim kanallarmi kullanarak yapmaktadir.

Tedarik(iler;

Sjrket'in tedarikcilerinin tamami uluslararasi ureticiler ve tedarikcilerden olusmaktadir. Bu anlamda Datagate

yalmzca dagiticisi oldugu urunleri, dogrudan iireticisinden almakta ve ithalat yolu ile Tiirkiye'ye getirmekte ve

dagitimmi yapmaktadir.

17. Sosyal Sorumluluk:

Topluma, dogaya ve cevreye, ulusal degerlere, orf ve adetlere saygiliyiz, jeffaflik ilkemiz ijigmda pay ve menfaat

sahiplerine, sirketimizin hak ve yararlarmi da gbzetecek sekilde zamanmda, dogru, eksiksiz, anlasilabilir, analiz

edilebilir, kolay erijilebilir durumda sirket yonetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili guvenilir bilgi sunariz, Turkiye

Cumhuriyeti yasalarma bagliyiz; turn islemlerimizde ve kararlanmizda yasalara uygun hareket ederiz. Donem

i?erisinde cevreye verilen zararlardan dolayi sirket aleyhine acilan bir dava bulunmamaktadir.

BOLUM IV - YONETJM KURULU

18. Yonetim Kurulunun Yapisi, Olusumu ve Bagimsiz Uyeleri:

Yonetim Kurulu

Nevres Erol Bilecik

Salih Ba§

Tayfun Ate§

Atilla Kayalioglu

Halil Duman

Unvani

Balkan

Bajkan Yardimcisi

Oye

Uye

Dye

icrada Gorevli / Degil

icrada Gorevli Degil

icrada Gorevli

icrada Gorevli Degil

icrada Gorevli Degil

icrada Gorevli Degil

Yonetim Kurulu'nda bagimsiz uye bulunmamakta olup sirket ana sozlesmesinde bagimsiz uye secimi

ongorulmemistir. Her yil yapilan olagan genel kurul toplantilarmda Yonetim Kurulu Bajkani ve Uyelerine jirket

konusuna giren isleri bizzat veya baskalan adina yapmak ve bu nevi isleri yapan sirketlerde ortak olabilmek ve diger

islemleri yapabilmeleri icin Turk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarmca izin verilmektedir. Yonetim

Kurulu ijyelerinin Index Grup'un diger sirketlerinin Yonetim Kurul'larmda da uyelikleri soz konusudur. Bu sirketler,

bilisjm Sektorunde faaliyet gosteren, ancakfarkh alanlarda uzmanlik alanlarma sahip olduklanndan, yonetim kurulu

ijyelerinin jirket disind a ba§ka sirketlerde de gorev yapmalanna izin verilmektedir.
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19. Yonetim Kurulu Uyelerinin Nitelikleri:

Sirket ana sozlejmesinin " Yonetim Kurulu'"nu duzenleyen 9. maddesine gore Yonetim Kurulu iiyelerinde aranacak

asgari ve temel nitelikler belirlenmijtir. Yonetim Kurulu uyelerinin tamami SPK Kurumsal Yonetim ilkeleri IV.

boliimu'nun 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 maddelerinde sayilan niteliklerin tamamma sahiptir.

20. §irketin Misyon ve Vizyonu Me Stratejik Hedefleri:

Sirketimizin misyonu "Tiirkiye kisjsel bilgisayar bilejenleri pazarmda, turn cahs.anlarimn katilimiyla ve turn payda§lan

icin arti deger yaratarak surekli gelisen kurumsal, yaratici ve guvenilir bir hizmet jirketi olarak varlifim

surdurebilmektir". Bu tanim Yonetim Kurulu tarafmdan belirlenmis. olup, sjrketin internet sites! ile kamuoyuna

agiklanmijtir.

Sirketimizin vizyonu ise "Turkiye kisjsel bilgisayar bile§enleri sektbrunde is. surecleri, satis, sonuclan, mijjteri tatmini,

birinci smif mu§teri hizmetleri ve yuksek kaliteli lojistik hizmetlerle lider firma "olmaktir. Yoneticiler her yil stratejik

is plani yaparak yonetim kuruluna sunarlar ve Ocak aymm ilk haftasi onaylanarak yururluge girer. Arahk basmdan

itibaren hazirlanmaya bajlanan stratejik i§ plani, gider ve gelir butceleri, her ay duzenli olarak toplanan Yonetim

Kurulu tarafmdan degerlendirilmektedir.

21. Risk Yonetim ve i( Kontrol Mekanizmasi:

Risk yonetimi sjrketimizin surekli faaliyetleri iginde onemli bir yer tutmaktadir. Sirketimizin karsj karjiya oldugu veya

karjilajmasi muhtemel biitiin risklerin tanimlanmasi ve izlenmesi risk yonetiminin temel hareket noktasidir.

Yoneticilerimiz risk yonetimini iyilejtirici ve geli§tirici uygulamalan surekli olarak jirkette uygulanabilir hale getirmeyi

hedeflemijlerdir. §irketimizin mevcutve muhtemel riskleritemeldesujekildesimflandirilmaktadir:

a- Alacak Riski: Dagitim yapisi igerisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalmm sermaye yapisi dujuktur.

5.000 civannda oldugu diisunulen bu grup bayiler sik sik el degijtirdigi gibi a?ilip, kapanma oranlan da oldukga

yiiksektir. S'rket Tiirkiye'de bilgisayar malzemeleri alimi ve satimi yapan hemen hemen her kuruluja mal

satmaktadir.

b- UriJn Teknolojilerinin Surekli Yenilenmesi: Faaliyet gosterilen sektorun en buyuk ozelligi, uriinlerin teknolojilerinin

ve fiyatlannin surekli olarak degijmesi ve yenilenmesidir. Stok devir hizlarmi bu degijime uyarlayamayan firmalarda

zararolujma riski yuksektir.

c- Sektorel Yogun Rekabet ve Kar Marjlan: Faaliyet gosterilen sektordeki uretici firmalar, markalar bazmda diinya

fapinda yogun rekabet igerisindedirler. Uretici firmalarm bu rekabet ortami ulusal pazarda da fiyatlara

yansimaktadir. Finans yapisi ve maliyet yapilan guglu olmayan firmalar igin bu durum oldukga risktajimaktadir.

d- Kur Riski: Bilisjm teknoloj'ileri urunlerinin buyiik bir cogunlugu yurtdijmdan ithal edilmektedir. Urunler almirken

yabanci para birimi cinsinden borglamlmakta ve odemeleri bu para birimlerine gore yapilmaktadir. Sati§ politikalarmi

urun giri§ para birimi iizerinden yapmayan firmalar kur artijlarmda zarar riski ile karji karjiya kalmaktadirlar.

e- Uretici firmalarm distributorluk atamalarmda munhasirlik yoktur: Uretici firmalar ile yapilan distribiitorliik

anlajmalarmda karjilikh miinhasirlik ilijkisi yoktur. Uretici firmalar distributorluk atamalarmda, pazarm kojullarma

gore ba§ka bir distributorluk atayabilecegi gibi, aym zamanda distributor firmalarda diger uretici firmalar ile

distributorlukanlas.malan imzalayabilirler.

f- ithalat rejimlerinde yapilan degijiklikler: HiJkumetlerin donem donem ithalat rejimlerinde yapmi§ olduklan

degijiklikler ithalati olumlu yonde etkiledigi gibi bazen de ol umsuz yonlerde etkilemektedir.
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22. Yonetim Kurulu Uyeleri Me Yoneticilerin Yetki ve Sorumluluklan:

§irketin ana sozlesmesinde yonetim kurulu uyeleri ve yoneticilerinin yetki ve sorumluluklarma Turk Ticaret Kanunu

hukumlerine atifta bulunmak suretiyle yer verilmistir.

23. Yonetim Kurulunun Faaliyet Esaslan:

Yonetim Kurulu donem igerisinde 9 kez toplanmijtir. Toplantiya ilijkin gundem ve bildirimler Yonetim Kurulu

Uyelerine bir hafta oncesinden bildirilmektedir. iletisjm Yonetim Kurulu Baskam sekreteri tarafmdan yapilmaktadir.

Gorujulen turn konular karara baglanamazken karar alman konulanndaki tutanaklar kamuoyuna aciklanmamaktadir.

Ote yandan, Yonetim Kurulunda karara baglanan bnemli konularm tumu Ozel Durum Aciklamasiyla kamuoyuna

duyurulmaktadir.

24. §irketle Ticari Muamele Yapma ve Rekabet Yasagi:

Yonetim Kurulu uyelerine Turk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddeleri ile ilgili olarak sjrketle Ticari Muamele

Yapma ve rekabet yasagi konusunda genel kurul tarafmdan izin verilmijtir.

25. Etik Kurallar:

§irket yonetim kurulu tarafmdan gahjanlar igin etik kurallar olujturulmujtur. Bu kurallar jirketin internet adresi olan

www.datagate.com.tr adresindeki yatinmci kojesinde §irketin halka agili§ sirasmda yayimlanan izahnamesinde yer

almijtir.

26. Yonetim Kurulunda Olujturulan Komitelerin Sayi, Yapi ve Bagimsizhgi:

§irketimizde denetimden sorumlu komite 17.03.2006 tarih ve 92 karar sayili Yonetim Kurulu karan ile iiyelerden

Atilla Kayahoglu ve Halil Duman'dan olujmujtur. Denetim komitesi §irketimizin muhasebe sistemi ve finansal

bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, duzenlenen mali tablolann gergek mali durumu yansitip yansitmadigmm

kontrol edilmesi, genel kabul gormiis muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunlugunun arastinlmasi amaciyla

kurulmujtur.

§irketimizde 29.04.2009 tarih ve 136 sayili Yonetim Kurulu Karan ile Kurumsal Yonetim Komitesi kurulmasma ve

komite bajkani olarak yonetim kurulu uyelerinden Attila Kayahoglu'nun, komite uyeleri olarak da yonetim kurulu

iiyelerinden Ayje i nci Bilecik ve Halil Duman'm segilmelerine karar verilmistir.

27. Yonetim Kuruluna Saglanan Mali Haklar:

Yonetim Kurulu uyelerine ucret odenmemektedir. icraci olan yonetim kurulu uyesine Genel MudiJrluk gorevi ile ilgili

olarak aynca ayhk iicret odenmektedir.

Jirket, herhangi bir yonetim kurulu uyesine ve yoneticilerine borg veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemis, kredi

ve iiciincu bir ki§i aracihgiyla sahsi kredi adi altmda kredi kullandirmamijtir.
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