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Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim $irketi 
Yonetim Kurulu'na 

1) Bagtmstz Denetim yah~mamtzm bir paryasi o1arak Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim 
$irketi'nin 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle hazrr1anan yilhk faaliyet raporu il;:inde yer alan finansa1 bilgilerin 
ve Yonetim Kurulu deger1endirme1erinin ve BQik1amalarmm, bagtmstz denetimden geymi~ aym tarihli 
finansal tablo1ar ile tutarh olup olmadtgmt degerlendirmi~ bu1unuyoruz. 

2) Rapor konusu yt1hk faaliyet raporunun "$irketlerin Ytllik Faa1iyet Raporunun Asgari 1Qeriginin 
Be1ir1enmesine ili~kin Yonetmelige" uygun olarak hazrr1anmast Grup Yonetimi'nin sorumlu1ugundadrr. 

3) Bagtmstz denetim kuru1u~u olarak sorumlulugumuz, yil1Ik faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, 
bagtmstz denetimden geQmi~ fmansa1 tablolar ile tutarhhgma ili~kin go~ bildirmektir. 

4) Degerlendirme1erimiz "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya l!i~kin Esas1ar Tebligi" uyannca 
yUrUr1Uge konulan yilhk faa!iyet raporu hazrrlanmasma ve yaytm1anmasma ili~kin usu1 ve esaslara uygun 
o1arak geryek1e~tiri1mi~tir. Bu dUzenlemeler, denetimin ytllik faaliyet raporunda yer alan fmansa1 bilgi1erin 
bagtmstz denetimden geymi~ fmansal tab1o1ar ve bagtmstz denetQinin denetim SITBSmda e1de ettigi bilgiler ile 
tutarhhgma ili~kin onem1i bir hatanm olup olmadtgi konusunda makul bir gUvence sBg1amak Uzere 
p1anlanmasmt ve yUrUtU1mesini gerektirmektedir. Degerlendirmelerimizin, gorU~UmUzUn o1u~turulmasma 
makul ve yeterli bir dayanak o1u~turduguna inantyoruz. 

5) Deger1endirme1erimiz sonucunda ekteki yilhk faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yonetim 
Kuru1u'nun deger1endirmelerinin ve BQtldama1armm, tUm Onemli taraflanyla, Datagate Bilgisayar 
Malzemeleri Ticaret Anonim $irketi'nin bagtmstz denetimden geQmi~ 31 Ara1Ik 2013 tarihli fmansal 
tab1olarty1a uyum1u olmadtgma dair onemli bir hususa rast1anmamt~trr. 
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Jl) Raporun Donemi 

1 Ocak 2013- 31 Arahk 2013 

Jl) Ortakhgm Onvam 

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 

Jl) Faaliyet Konusu 

Datagate, OEM olarak da bilinen bitmemi~ urunler ve orijinal bilgisayar par~alan alanmda Turkiye'nin en buyuk 
dag1t1m ~irketidir. ~irket l.OOO'den fazla BT urununun dag1tlmm1 yapmakta ve dunyanm onde gelen ~irketlerinin 
bilgisayar par~alan, donamm, ta~mabilir bilgisayar, yaZICI ve yazihm urunlerini tum Turkiye'de 6.000'den fazla 
sat1~ noktasma ula~t1rmaktad1r. 

Jl) $irket Hakkmda Ozet Bilgiler 

2001 yilmda Turkiye' nin en buyuk bili~im urunleri dag1t1m grubu alan indeks Bilgisayar tarafmdan Datagate'nin 
%50,5'1ik ~ogunluk hissesi ahnm1~t1r. 2003 y1hnda indeks Bilgisayann ~irket sermayesindeki paym1 %85'e 
~1kartmasmm ardmdan h1zlanan yeniden yapilanma faaliyetleri, Datagate'nin bilgisayar par~alan ve OEM 
alanmdaki konumunu gi.l~lendirmesine yol a~m1~t1r. Bu operasyon sonrasmda kulvannda en gu~lu sermaye 
yap1s1na sahip ~irket konumuna yi.lkselen Datagate, Grubun bilgisayar par~alan ve OEM alanma odaklanm1~ 
uyesi olarak son derece iddiah bir duruma gelmi~tir. Halka arz oncesi % 85 alan indeks Bilgisayar Malz. 
San.Tic.A.~ .'nin pay1% 59,24 'ye di.l~mu~ti.lr . 

Satm alma operasyonu sonrasmda, index Grup bi.lnyesinde Grubun bilgisayar par~alan ve OEM alanmdaki uyesi 
olarak yeniden yap1landmlan Datagate, daha iyi bir norm kadro yap1s1 ile geli~mi~ lojistik imkanlara ve daha 
gu~lu bir bayi dag1t1m kanahna kavu~mu~tur. Bu dogrultuda i.lri.ln portfoyunu geli~tiren ~irket' in sat1~ ve karhl1k 
performans1 geli~melerden olumlu etkilenmi~tir ve Datagate, indeks Grup'un ikinci buyuk ~irketi haline 
gelmi~tir . 

~irket, satm alma sonras1 donemde ag1rhkh olarak ki~isel PC pazannda yerel ureticilere sabit disk, mikroi~lemci, 
bellek, optik urun, anakart, teyp backup, ekran kart1, monitOr ve yedekleme yaz1hmlan saglamanm yan1 s1ra, 
urun gamma yeni mamuller eklemeye devam etmi~tir. Datagate, 2004 yilmdan itibaren ta~mabilir bilgisayar, 
yaz1c1 gibi ki~isel elektronik i.lri.lnleri de portfOyune eklemi~tir. Ancak, temel olarak ~irket, PC uretiminde 
vazge~ilmez par~alann tedarik~isi konumundaki markalann ithalat, temsilcilik, sat1~, pazarlama, dag1t1m, lojistik 
ve sat1~ sonras1 hizmetleri alanmda servis vermektedir. 

Datagate'nin sat1~lan 1998 yilmda 8,6 milyon USD, 2000 y1hnda 38,4 milyon USD, 2002 y1hnda 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 ,2010 y1lmda 203,6 milyon 
USD, 2011 y1hnda 185 milyon USD ve 2012 yilmda ise 108 milyon USD olarak ger~ekle~mi~tir. 

Tedarik~ileri uluslararas1 ureticilerden olu~an Datagate, dagltlmlnl yapt1g1 urunlerin ithalat1n1 ana ureticilerden 
distributorluk sozle~melerine uygun olarak daha onceden belirlenmi~ fiyat ve vadelere uygun ~ekilde 

ger~ekle~tirmektedir. ithal edilen urunlerin sat1~1 Turkiye'de faaliyet gosteren yerli markah veya markas1z 
bilgisayar i.lreticilerin yan1 s1ra, bolgesel toptancilara, bayilere ve perakende magazalara da yapilmaktad1r. Son 
kullan1c1ya dogrudan sat1~ yapmak ise Datagate'nin faaliyetleri i~inde yer almamaktad1r. 

Donamm pazanna yonelik i~lemci, anakart ve sunuculardan olu~an bu uri.ln gammda yer alan urunlerin temel 
ti.lketici grubu yerli bilgisayar ureticileridir. 
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JD Oriin Gruplan 

DATAGATE Uriin Gruplan 

Mikro i~lemci 

Sa bit Disk 

Ana kart 

Ekran Kart1 

Ekranlar 

Optik Ori.inler 

Aksesuar Network (Modem- Usb 
AdaptOr) 

JD Sat1~larm Bolgesel Dag1hm1 
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Ege Bolgesi 

2.75% 

I~Anadolu uu~5,,,,___...-

13.76% 

Haf1za Ori.inleri 

Dizi.istO Bilgisayarlar 

Lazer YazJcJiar 

Yedekleme Yaz1hmlan 

Gi.ivenlik Ori.inleri 

Sunucu Ori.inleri 

Aksesuar Ori.inleri 
Tablet Pc 

Marmara Bolgesi 
78.62% 

Giineydojtu 
Bolgesi 
0.75% 

----Akdeniz Bolgesi 
3.13% 

Karadeniz Bolgesi 
0.76% 

DoguAnadolu Bolgesi 
0.23% 



..(i) datagate 1 Ocak 2013- 31 Arahk 2013 Donemi Faaliyet Raporu 

.JP Satl!ilarm Oriinsel Dag1hm1 

Ekran Kart1 
3.47% 

1.03% 

.JP Sermaye ve Ortakhk Yap1s1 

Hard Disk 

27,44% 

31.12.2013 tarihi itibariyle ~irketimizin ortakl1k yap1s1 a~ag1daki gibidir. 

Ortak Ad1 Pay Oram Pay Adedi 

indeks A.~.(*) %59,24 5.924,228 

Tayfun Ate~ %5,00 500.000 

Halka A<;1k %35,75 3.575.758 

Diger %0,01 14 

Toplam %100 10.000.000 

i~lemci 

.34% 

Monitor 
8.13% 

(*) Halka kapah k1s1m % 51,74, Halka a<;1k k1s1m % 7,5 olmak uzere toplam % 59,24' tur. ~irket' in nihai kontrolu 

indeks A.~ . vas1tas1 ile Nevres Erol Bilecik ve ailesi uyelerindedir. 

(* * )Halka A<;1k olan 750.000 adetlik pay indeks Bilgisayar Sis .Muh. San .Tic. A.~ .'ye aittir. Halka a<;1k k1s1m dahil indeks 

Bilgisayar A.~.' nin toplam pay1 % 59,24 dur. 

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.~. 'nin hisseleri ~ubat 2006 'da BIST'ta i~lem gormeye ba~lam1~t1r. Halka 

arz i:incesi 1.550.000 TL olan sermayesi halka arz sonras1 6.600.000 TL olmu~tur. Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. 

A.~. 2007 y1hnda kay1tl1 sermaye sistemine ge<;mi~tir. ~irketimizin kay1tl1 sermaye tavan1, 20.000.000 TL olarak 

belirlenmi~tir. 2007 y1hnda 6.600.000 TL olan ~irket sermayesi 2006 y1h net dag1t1labilir di:inem kan olan 1.910.004 

TL' ve 1.489.996 TL Hisse Senedi ihra<; Primlerinin sermayeye ilave edilmesiyle, 6.600.000 TL den 10.000.000 TL ye 

artt1nlm1~t1r. 
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~irketimizin 10.000.000 TL alan sermayesi 151.51 TL tutanndaki A Grubu nama yazil1 ve 9.999.848,49 TL tutanndaki 

B Grubu hamiline yaz111 hisselerden olu~maktad1 r. A Grubu paylann yonetim kurulu se~iminde imtiyaz mevcut olup B 

Grubu paylann hi~bir imtiyaz1 yoktur. Yonetim Kurulu uye say1smm yansmdan bir fazlas1 A grubu pay sahiplerinin 

gosterecegi adaylar arsmdan se~i lir . 

.tP Finansal Yap1ya ili~kin Bilgiler 

Lil<iDiTE ORANLARI 31.12 .2013 31.12.2012 

Cari Oran 1,65 1,54 

likidite Oram 1,30 1,27 

FAALiYET ORANLARI (*) 31.12.2013 31.12.2012 

Alacaklarm Ortalama Tahsil Suresi 83 93 

Bor\;lann Ort. bdeme Suresi 88 95 

Stok Bekleme Suresi 26 23 

(*) Ortalama bulunurken 3'er ayl1k mali tablolardaki tutarlar dikkat e alinmJ~tJr. 

I<ARLILI K ORANLARI 31.12.2013 31.12.2012 

Brut Kar Marj1 4,3% 4,4% 

Faaliyet Kar Marj1 (** ) 1,3% 1,9% 

Net Kar Marj1 (2,0)% 1,0% 

Vergi bncesi Kar Marj1 (1,7)% 1,0% 

bzsermaye Karliligl (10,3)% 6,6% 

, FiNANSAL YAPI ORANLARI 31.12.2013 31.12.2012 

Ozkaynaklar I Pas if Toplam1 39,3% 35,0% 

K1sa Sureli Bor\;lar I Pas if Toplam1 60,5% 64,8% 

Uzun Sureli Bor~lar I Pas if Toplam1 0,2% 0,2% 

Banka Kredileri I Toplam Bor~lar 0,0% 0,0% 

(**) Faaliyet kar marji hesaplan1rken esas faaliyetlerden diger gelir ve giderler i~erisinde yer alan ticari alacak ve ticari 
bor~lardan kaynaklanan kur fark1,vade fark1,reeskont gelirleri ve giderlerinin etkileri du~ulmu~Wr. 
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Alman Odi.il, Tarih Ac;1klama 

Distribi.itorli.ikler ve Diger 

Euler Hermes ile 
Sigorta Poli~e 
Anla~mas1 

11.04.2013 ~irketimiz Ti.irkiye sm1rlan ic;erisinde ticari alacaklann sigortalanmas1 konusunda 
Euler Hermes Sigorta A.~ . ile a~ag1da detaylan bulunan kredi sigortas1 polic;esi 

imzalad1. 
- Polic;e 01.04.2013-31.05.2015 tarih aral1gmda olup, 2 ylll 1k olarak tanzim 

edilmi~tir, 

- Polic;eye konu hasarlarda para birimi USD olarak belirlenmi~tir, 

- Teminat oram kredi limit talebi yapllm1~ ticari alacakla r ic;in % 90 belirlenmi~tir. 

JD Yonetim Kurulu 

JD 

Yonetim Kurulu Oyeleri 20.05.2013 tarihli Olagan Genel Kurul Toplant1s1' nda i.ic; yll ic;in sec;ilmi~ olup gorev ve 

yetkileri ~irket esas sozle~mesi ve Turk Ticaret Kanunu hi.ikumlerine gore belirlenmi~tir . Soz konusu genel kurul 

toplant1s1 3 Haziran 2013 tarih ve 8333 sayll1 Ti.irkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde yay1mlanm1~t1r. 

Ad1 Soyad1 Gorevi Gorev Siiresi 

Nevres Erol Bilecik Yonetim Kurulu Ba~kam 3 VII 

Salih Ba~ Yi:inetim Kurulu B~k. Yrd . 3 VII 

Tayfun Ate~ Yi:inetim Kurulu Oyesi 3 VII 

Atilla Kayalioglu Yi:inetim Kurulu Oyesi 3 Y1l 

Halil Duman Yi:inetim Kurulu Oyesi 3 VII 

Hasan Tahsin Tugrul Bag1ms1z Yi:in. Kurulu Oyesi 3 VII 

Sedat Sami bmeroglu Bag1ms1z Yon. Kurulu Oyesi 3 VII 

Denetimden Sorumlu Komite 

Hasan Tahsin Tugrul Komite Oyesi 

JD Kurumsal Yonetim Komitesi 

Ad1 Soyad1 Gorevi 

Sedat Sami bmeroglu 

Attila Kayalioglu 

Halil Duman 

JD Riskin Erken Saptanmas1 Komitesi 

Komite Ba~kan1 

Oye 

Oye 

Ad1 Soyad1 Gorevi 

Sedat Sami Omeroglu 

Hasan Tahsin Tugrul 

Halil Duman 
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.tP Yonetim Kurulu Oyelerinin Ozge~mi~leri 

~irket'in Yonetim Kurulu be~ i.iyeden olu~maktadtr. Yonetim kurulundaki ki~ilerin ozge<;mi~leri a~agtda yer 
almaktadtr. 

Nevres Erol Bilecik, Yonetim Kurulu Ba~kant: 1962 ythnda dogan Erol Bilecik, istanbul Teknik Oniversitesi 
Bilgisayar Mi.ihendisligi Boli.imi.inden mezun olmu~tur. 1989 ylltnda indeks'i kuran Erol Bilecik ayn1 zamanda, 
grup ~irketlerinden Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.~., 
Neteks ileti~im Ori.inleri Dag1t1m A.~., Neotech Teknolojik Ori.inler Dag1t1m A.~ .,Desbil Teknolojik Ori.inler Ticaret 
A~., Homend Elektirkli Cihazlar San. Ve Ticaret A~., infin Bilgisayar Ticaret A.~. ve Teklos Teknoloji Lojistik 
Hizmetleri A~. de yonetim kurulu ba~kanltgmt da yapmaktadtr. Aynca, Ti.irkiye bili~im sektori.ini.in toplam i~lem 
hacminin %95'ini kapsayan firmalann i.iye oldugu, 1974 yllmda kurulmu~ olan ve kulvannda, sektordeki en eski 
Sivil Toplum Kurulu~u olan Ti.irkiye Bili~im Sanayicileri ve i~ Adamlan Dernegi'nin (TOBiSAD) 2002-2005 donemi 
ba~kanhgm1 da yapm1~t1r. Evli ve 2 <;ocugu olan Erol Bilecik ingilizce bilmektedir 

Salih Ba~, Yonetim Kurulu Ba~kan Vekili: 1965 ythnda dogan Salih Ba~, Anadolu Oniversitesi i~letme 
Boli.imi.i'nden mezun olmu~tur. 1990'dan beri indeks Grubu'nda <;ah~maktadtr. 2003 ythnda indeks Bilgisayar 
Sistemleri Mi.ihendislik Sanayi Ve Ticaret A~' nin Mali i~lerden Sorumlu Gene! Mi.idi.ir Yardtmclltgt gorevini 
yi.iri.iti.irken Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.~.'ye Yonetim Kurulu Ba~kan Yardtmctst ve Gene! Mi.idi.ir 
olarak atanan Salih Ba~, halen grup ~irketlerinden indeks Bilgisayar Sistemleri Mi.ihendislik Sanayi ve Ticaret A~., 
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A~., Homend Elektirkli Cihazlar San. Ve Ticaret A~., infin Bilgisayar Ticaret 
A.~. ve Desbil Teknolojik Ori.inler Ticaret A.~.'nin Yonetim Kurulu Ba~kan Yardtmclltklan ile Despec Bilgisayar 
Pazarlama ve Ticaret A~ .,Neotech Teknolojik Ori.inler Dag1t1m A. ~. ve Neteks ileti~im Ori.inleri Dag1t1m A.~.'nin 
Yonetim Kurulu Oyeliklerini de yi.iri.itmektedir. Evli ve 1 <;ocugu olan Salih Ba~ ingilizce bilmektedir. 

Tayfun Ate~, Yonetim Kurulu Ba~kan Vekili: 1955 ythnda dogan Tayfun Ate~, istanbul Teknik Oniversitesi 
Metalurji Mi.ihendisligi Boli.imi.i'nden mezun olmu~tur. <;:ah~ma hayatma 1980 ythnda Berliner Kupfer Raffinerie 
AG. Berlin 'de vardiya mi.ihendisi olarak ba~lam1~t1r. 1992 ythnda Datagate'i kuran Tayfun Ate~, halen Datagate 
Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.~. 'de Yonetim Kurulu Oyesi olarak gorevini si.irdi.irmektedir. Tayfun Ate~, aynca 
sagltk sektori.inde faaliyet gosteren Medikodental Ttbbi, Cerrahi Di~. Malz. Ltd. ~ti ve Ortodent Ortodonti ve Dt~. 
Tic. Ltd. ~ti.'nin ortag1 ve istanbul Erkek Liseliler Egitim Vakft'nm Yonetim Kurulu Oyesidir. Evli ve 2 <;ocugu olan 
Tayfun Ate~ Almanca ve ingilizce bilmektedir. 

Atilla Kayahoglu, Yonetim Kurulu Oyesi: 1952 ythnda dogan Kayaltoglu, 1974 yllmda Bogazi<;i Oniversitesi 
Makine Mi.ihendisligi Boli.imi.i'nden mezun olmu~, daha sonra Syracuse Oniversitesi Endi.istri Mi.ihendisligi 
Boli.imi.i'nde yi.iksek lisansm1 tamamlam1~t1r. 1980-1999 ylllan arasmda IBM Ti.irk'te <;e~itli gorevlerde <;ah~m1~ ve 
1999 ytlmda Global Hizmetler Mi.idi.iri.i iken IBM Ti.irk'ten aynlarak indeks'e kattlm1~t1r . indeks Bilgisayar 
Sistemleri Mi.ihendislik Sanayi ve Ticaret A.~.'nin Yonetim Kurulu Oyesi ve Genel Mi.idi.iri.i olan Kayalioglu halen 
Neteks ileti~im Ori.inleri Dag1t1m A.~.'nin , Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A~., infin Bilgisayar Ticaret 
A.~. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A~.'nin Yonetim Kurulu Oyelikleri gorevlerini yi.iri.itmektedir. Evli ve 2 
<;ocugu olan Atilla Kayaltoglu ingilizce bilmektedir. 

Halil Duman, Yonetim Kurulu Oyesi: 1965 yllmda dogan Halil Duman, Marmara Oniversitesi iktisadi ve idari 
Bilimler Faki.iltesi i~letme Boli.imi.i'nden mezun olmu~tur. 1987-2000 ytllan arasmda Yi.icelen in~aat A.~.' de <;e~itli 
gorevlerde <;ah~mt~ ve 2000 ythnda Mali i~ler Mi.idi.iri.i iken Yi.icelen in~aat'tan aynlarak Mali i~ler Direktari.i 
olarak indeks'e katllmt~ttr . indeks Bilgisayar Sistemleri Mi.ihendislik Sanayi ve Ticaret A.~.'nin Yonetim Kurulu 
Oyesi olan Duman, halen Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A~.'nin ,Neteks ileti~im Ori.inleri Dag1t1m A~., 
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A~., Neotech Teknolojik Ori.inler Dag1t1m A~., Despec Bilgisayar Pazarlama ve 
Ticaret A~., Desbil Teknolojik Ori.inler Ticaret A. ~. Homend Elektirkli Cihazlar San. Ve Ticaret A~ . , infin Bilgisayar 
Ticaret A.~. ve Alktm Bilgisayar A~.'de Yonetim Kurulu Oyelikleri ile indeks Bilgisayar Sistemleri Mi.ihendislik 
Sanayi ve Ticaret A.~.'de ise Mali i~lerden Sorumlu Gene! Mi.idi.ir Yardtmcthgt gorevlerini yi.iri.itmektedir. Halil 
Duman evli ve 2 <;ocukludur. 

Hasan Tahsin Tugrul, 1952 ythnda Bursa'da dogdu. Pertevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra istanbul Teknik 
Oniversitesi'nden 1973'de Makina Mi.ihendisi, 1975'te "Yi.iksek Mi.ihendis" olarak mezun oldu. 
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1974-1977 ylilan arasmda "Turkiye Atom Enerjisi Komisyonu'nda Uzman ve Grup Muduru olarak c;:ah~t1. 

1977'de Alarko-Aisim'de Teklif Muhendisi olarak gorev yapt1. 1978 sonunda Alarko'dan aynlarak, aluminyum 
sektorune gec;:ti ve serbest c;:al1~maya ba~lad1 . Halen aluminyum profil imalat1 konusunda c;:ah~makta alan ALTAS 
Aluminyum Sanayi ve Ticaret A.S.nin kurucu ortaklanndan olup, Yonetim Kurulu Ba~kanhg1n1 yurutmektedir. 
Narpa Limited Sti ile Kabin Sistemleri Limited Sti ortag1 ve Ortaklar Kurulu Ba~kan1, indeks Bilgisayar AS, 
Datagate Bilgisayar Malzemeleri AS ve Despec Bilgisayar Pazarlama AS YK uyesidir.Kocaeli Sanayi Odas1, Gebze 
Ticaret Odas1, DEiK-D1~ Ekonomik ili~kiler Kurulu, iTO Mezunlar Dernegi, TMMOB Makina Muhendisleri Odas1, 
Gebze Rotary Kulubu ve Manning Vakf1 uyesidir. Halen Kocaeli Sanayi Odas1 Meclis Ba~kam, TOBB Sanayi 
Konseyi Ba~kan Yard1mcls1, TOSSiDE Yonetim Kurulu uyesi, Tubitak Teknokent AS Denetim Kurulu uyesi, KOSGEB 
Kredi Degerlendirme Kurulu Oyesi, TOSB Mute~ebbis Heyet uyesi, iTO Mezunlan Denegi YK uyesi, iTO An 
Teknokent AS YK uyesi, iTO KultOrel AS YK uyesi, iTO 3M ARGE YK uyesi ve Manning Vakf1 Yonetim Kurulu uyesi 
olarak gorev yapmaktad1r. 

Sedat Sami Omeroglu, 1956 yli1nda istanbul'da dogdu. Ylid1z Teknik Oniversitesi Elektrik Muhendisligi 
Fakultesinden 1982 ylimda mezun oldu. Elektrik- Elektronik muhendisi alan bmeroglu, Turkiye' de 1980' den 
itibaren bilgisayarla ugra~an ilk gruptaki muhendislerden biri oldu. Mezuniyet sonrasmda iki teknoloji firmasmda 
teknik servis muhendisligi ve ardmdan bu ~irketlerde yoneticilik yapt1. 1995 ylimda bilgisayar tabanl1 Test ve 
kontrol sistemleri temelinde yapay gorme ve ileri otomasyon muhendisligi konulannda faaliyet gosteren ve 
Endustriyel ve Bilimsel Test Teknolojileri Tasanm1, Ar-Ge ve ileri Otomasyon Muhendisligi San. ve Tic. A.S (k1saca 
: E3TAM).adlyla kendi ~irketini kurdu. Bilgisayann endustride kontrol amac;:h kullammmm onculerinden alan 
E3TAM, Yurt d1~1 da dahil olmak uzere Endustriyel ve Bilimsel pek c;:ok projeyi gerc;:ekle~tirmenin yanmda Yapay 
gorme, Robot gorme teknolojileri konusunda c;:al1~malar yapan Turkiye'deki ilk KOBi ~irketi unvanma da 
sahiptir.2004 y1hnda Endustriyel Otomasyon alanmda c;:ah~malar yapan 15 "firma temsilcisi ile birlikte 
Endustriyel Otomasyon Sanayicileri Dernegi - ENOSAD' m kurulu~unda yer alan Sedat Sami bmeroglu, May1s 
2011 itiban ile ENOSAD m 4. don em Ba~kan1 olarak gorev yapmaktad1r. Evlidir ve bir k1z c;:ocugu babas1d1r 

.tP Diger yoneticiler 

Unvam Ad ve Soyad1 

Gene! Mudur 

Gene! Mudur Yard. 

Mali i~ler Muduru 

.IS? Misyon ve Vizyon 

Salih BAS 

Harun TASBAS 

Halil DUMAN 

Sirketimizin misyonu "Turkiye ki~isel bilgisayar bile~enleri pazannda, tum c;:ah~anlannm katli1m1yla ve tum 

payda~lan ic;:in art1 deger yaratarak surekli geli~en kurumsal, yarat1c1 ve guvenilir bir hizmet ~irketi olarak 

varl1g1n1 surdurebilmektir" . Bu tan 1m Y6netim Kurulu tarafmdan belirlenmi~ olup, ~irketin internet sitesi ile 

kamuoyuna ac;:1klanml~t1r. Sirketimizin vizyonu ise "Turkiye ki~isel bilgisayar bile~enleri sekt6runde i~ surec;:leri, 

sat1~ sonuc;:lan, mu~teri tatmini, birinci s1n1f mu~teri hizmetleri ve yuksek kaliteli lojistik hizmetlerle lider firma 

"olmakt1r. Y6neticiler her yli stratejik i~ plan1 yaparak yonetim kuruluna sunarlar ve Ocak aymm ilk haftas1 

onaylanarak yururluge girer. Aral1k ba~mdan itibaren hamlanmaya ba~lanan stratejik i~ plam, gider ve gelir 

butc;:eleri, her ay duzenli olarak toplanan Yonetim Kurulu tarafmdan degerlendirilmektedir. 
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OAT AGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiC. A.S. 

KURUMSAL YONETiM iLKELERi UYUM RAPORU 

1. Kurumsal Yonetim ilkelerine Uyum Beyam 

~irketimiz 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap doneminde Sermaye Piyasas1 Kurulu tarafmdan yaymlanan Kurumsal 

Yonetim ilkelerine uymaktad1r ve bunlan uygulamaktad1r. Soz konusu ilkeler ~irket yonetimi tarafmdan prensip 

olarak benimsenmi~tir. Soz konusu ilkelerin bir k1sm1 hemen uygulanm1~ olup eksikliklerin giderilmesi konusunda 

<;ah~malar devam etmektedir. 

BOLUM I PAY SAHiPLERi 

2. Pay Sahipleri ile ili~kiler Birimi: 

~irketimizde pay sahipleri ile olan ili~kilerin yuruti.ilmesi amac1yla Yat1nmc1 ili~kileri Birimi olu~turulmu~tur. Genel 

Mudur Salih Ba~'a bagh olarak faaliyet gostermekte olup bilgileri a~ag1ya <;1kanlm1~t1r. 

Ad ve Soyad1 Unvam E-mail adresi Telefon no 
Salih Ba~ Gene! Md. sbas@datagate.com.tr 0-212 331 2111 

Nairn Sara<; Index Grup i<; Denetim Md. ve nsarac@datagate.com.tr 0-212 331 2115 

Yat~nmc1 ili~kiler Mud. 
Emre Bagc1 i<; Denet<;i ebagci@datagate.com.tr 0-212 331 2117 

Yat1nmc1 ili~kileri Birimi donem i~erisinde pay sahiplerine ve arac1 kurum analistlerine yonelik bilgilendirme 

faaliyetlerinde bulunmu~, bu ama~la telefon, faks veya elektronik posta ile yoneltilen sorular cevaplanm1~t1r. Don em 

i<;erisinde yat1nmcliardan veya arac1 kurumlar tarafmdan yoneltilen sorular SPK Seri: VIII No: 54 saylil" bzel 

Durumlann Kamuya A~1klanmasma ili~kin Esaslar Tebligi" ~er~evesinde cevaplanm1~t1r. Aynca ~irketimiz her yli basm 

toplant1s1 yaparak ge~mi~ yli1 degerlendirmekte ve ilgili yli hedeflerini yaymlayarak yat1nmclianmlz1 

bilgilendirmektedir. En son 09.04.2013 tarihinde grup ~irketleri i<;in yaplian basm toplant1smda faaliyetler hakkmda 

bilgi verilmi~tir. 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarmm Kullamm•: 

Pay sahipleri bilgi taleplerini telefon, faks veya elektronik posta yolu ~irketimize iletmektedirler. ~irketimize 

yat1nmc1lar tarafmdan sorulan sorulann buyuk bir k1sm1m ~irketin bagh ortakl1klan hakkmda bilgi, imzalanan 
distributorluk anla~malann1n i<;erigine ili~kin bilgiler, sermaye art1nmma ili~kin bilgi, hisse senedi fiyat hareketlerine 
ili~kin bilgiler olu~turmaktad1r. ~irketimizde pay sahiplerinin bilgi edinme haklannm kullan1mmda, pay sahipleri 
arasmda ay1nm yaplimamaktad1r. 

Y1lhk olarak yap1lan olagan basm toplant1smm haricinde genel bilgilendirme yontemini BIST'a yaplian ozel durum 
a~1klamalan olu~turmaktad1r. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklann1 etkin olarak sunabilmek amac1yla 
www.datagate.com.tr adresindeki yat1nmc1 bolumunde detayh bilgilere yer verilmi~tir . 

Ana sozle~mede ozel denet~i atanmas1 talebi bireysel bir hak olarak aynca duzenlenmemi~tir. Pay sahiplerinin bilgi 
alma haklann1 teminen, azml1g1 te~kil eden pay sahiplerinin ~uphelendikleri ve incelenmesini istedikleri konulan 
Denetimden Sorumlu Komite'ye iletmelerini ve bu kanalla konunun incelenmesi ilke olarak benimsemi~tir. Faaliyet 
donemi i<;erisinde ozel denet~i tayin talebi olmaml~tlr. 

Aynca yabanc1 yat~nmclianm1zm bilgi edinme haklann1 temin edebilmek i<;in internet sitemizin yat1nmc1 bolumunun 
ingilizce versiyonu olu~turularak firma bilgileri, mali tablo ve dipnotlar, faaliyet raporlan ile ara~t1rma raporlan bu 
bolume eklenmi~tir. 
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4. Genel Kurul Bilgileri: 

~irketimizin 21.05.2013 tarihinde yapm1~ oldugu Olagan Genel Kurul toplant1smda; 

1- 2012 ylima ait bilanc;:o ve gelir tablosu okundu, goru~meye ac;:lid1. Yap1lan goru~melerden sonra 31.12.2012 tarihli 

Bilanc;:o ve 2012 yli1 Gelir Tablosunun onanmas1 oybirligi ile kabul edildi. 

2- Ba~kan Yonetim Kurulu uyelerinin 2012 yli1 faaliyetlerinden dolay1 ayn ayn ibra edilmelerini Genel Kurul'un 

onayma sundu. Yonetim Kurulu uyelerinin her biri kendi ibralannda sahip olduklan paylardan dogan oy haklann1 

kullanmayarak toplant1ya katlian diger ortaklann oybirligi ile ibra edildiler. 

3- Sermaye Piyasas1 Kurulu tarafmdan yay1mlanan Sermaye Piyasas1 Bag1mS1Z D1~ Denetleme hakkmda yonetmelik 

geregi, Yonetim Kurulu tarafmdan onerilen BaglmSIZ D1~ Denetleme Kurulu~u <.;:agda~ Bag1ms1z Denetim S.M.M.M 

A.~'nin 01.01.2013- 31.12.2013 donemi ic;in sec;ilmesi oy birligi ile kabul edildi. 

4- Yonetim Kurulu tarafmdan teklif edilen kar dag1t1m1 onerisinin goru~ulmesine gec;:ildi. 

~irketimizin Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayli1 tebligi uyannca hamlanan 2012 donemi mali 

tablolannda vergi sonras1 net kan 1.898.778 TL'dir. Vasal kay1tlara gore olu~an net kar'm % 5 i alan 12.416,92 TL 1. 

Tertip Yedek Akc;e aynlmasma, kalan tutannm dag1tlimadan olaganusti.i yedek akc;:e olarak ~irket bunyesinde 

bulundurulmasma, oy birligi ile karar verilmi~tir. 

5- Yonetim Kurulu'nca teklif edilen Ana Sozle~mesi degi~ikliklerinin oybirligi karar verilmi~tir . 

6- Turk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine istinaden y1l ic;:erisinde Yonetim Kurulu uyeliginde yaplian degi~ikligin 

onaylanmas1 ile ilgili gundemin 13. Maddesinin goru~ulmesine gec;:ildi.22.05.2012 tarihinde yap1lan 2011 y1h Olagan 

Genel Kurul toplant1smda; indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret A.~. ortag1 temsilen Yonetim 

Kurulu Oyeligine sec;:ilen Saym Halil Duman'm 6103 sayli1 Turk Ticaret Kanunu'nun Yururlugu ve Uygulama ~ekli 

Hakkmda Kanun'un 25. maddesi uyannca istifasmm kabulune, Yonetim Kurulu Oyeligin'den ti.izel ki~i ortag1 temsilen 

istifa eden Saym Halil Duman'm yerine 6102 sayli1 Turk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi geregince bu defa gerc;ek 

ki~i yonetim kurulu uyesi olarak Saym Halil Duman'm atanmasma, Yonetim Kurulu Oyeligi'ne atanan Saym Halil 

Duman'a Yonetim Kurulumuzun 24/05/2012 tarihli ve 9 sayli1 Karan'nda belirlenen prensipler dahilinde temsil ve 

ilzam yetkisi verilmesine, sec;ilen uyenin aym ki~i olmas1 nedeniyle Yonetim Kurulumuzun 24/05/2012 tarih ve 9 sayli1 

Karanna istinaden c;:1kanlm1~ sirkulerlerin aynen devamma oybirligi ile karar verilmi~tir. 

7- Yonetim Kurulu tarafmdan hamlanan ve Genel Kurul'un c;:ah~ma esas ve usullerine ili~kin kurallan ic;:eren Genel 

Kurul ic; Yonergesi ~irketin www.datagate.com.tr internet adresinde duyuruldugu ~ekli ile addedilerek 

muzakeresine gec;:ildi. Yaplian muzakereler sonucunda ~irketin Genel Kurul ic;: Yonergesi'nin kabul edilmesine oy 

birligi ile karar verildi. 

5. Oy Haklan ve Azmhk Haklan: 

Genel olarak oy hakkmda imtiyaz yoktur. Bununla birlikte, 

• Ana sozle~menin Yonetim Kurulunu Belirleyen 9.maddesi uyannca, "Yonetim Kurulu Oye say1smm 
yansmdan bir fazlas1 A Grubu pay sahiplerinin gosterecegi adaylar arasmda sec;:ilir" ibaresi bulunmaktad1r. 

• Azml1k Haklan ile ilgili konularda Turk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasas1 Kanunu'nun ilgili hukumleri 

uygulan1r. 
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• Kar~li1kh i~tirak i<;:inde alan pay sahibi ~irket bulunmamaktad1r. Ana stizle~menin yukanda a<;:1klanan hukmu 
uyannca azmhk paylannm ybnetim kurulunda temsil edilmesi ve birikimli ay kullanmas1 yonteminin 
kullamlmas1 stiz kanusu degildir. 

6. Kar Dag1t1m Politikas1 ve Kar Dag1t1m Zamam: 

~irketimizin Kar Dag1t1m Palitikas1; Sermaye Piyasas1 mevzuatmm ongbrdugu asgari aranlardan az almamak uzere, 
uzun vadeli buyume ve stratejiler, yat1nm ve fan gereksinimleri, karhhk durumu ve artaklann beklentisi 
dagrultusunda ekanamik ka~ullardaki alaganustu geli~meleri n gerektirecegi ozel durumlar hari<;:, nakit veya bedelsiz 
pay vermek, ya da belirli aranda nakit, belirli aranda bedelsiz pay vermektir. 

7. Paylarm Devri: 

~irketimiz ana stizle~mesinde pay devrini k1s1tlayan hukumler bulunmamaktad1r. 

BOLOM II- KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLI 

8. ~irket Bilgilendirme Politikas1 

Ana sozle~memizin II Kamuyu Aydmlatma ve ~effafhk II btilumunu duzenleyen 20.maddesine gore ~irket 

bilgilendirme palitikas1 alu~turulmu~tur 

11Bilgilerin kamuya ac;:1klanmasmda sermaye piyasas1 mevzuat1 hukumlerine uyulur. 

Kamunun aydmlatlimas1 ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikas1 olu~turulu r ve kamuya a<;:1klamr. Kamuya 
a<;:1klanacak bilgiler zamanmda dagru, eksiksiz, anla~1labilir, yarumlanabilir, eri~ilebilir ve e~it bir bi<;:imde kamunun 
kullan1mma sunulur. 

~irketin etik kurallan Ytinetim Kurulu tarafmdan belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Olu~turulan etik 
kurallan ile ilgili uygulamalar kamuya a<;:1klamr. ~irketin sasyal sarumlulukla ilgili prensipleri de bu kurallann 
i<;:erisinde yer alir. 

Pay sahipligi haklannm kullamlmasmda ~irketin tabi aldugu mevzuata, i~bu ana stizle~meye ve diger ~irket i<;:i 
duzenlemelere uyulur. Ytinetim Kurulu, pay sahipligi haklannm kullanlimasm1 saglayacak onlemleri ahr. Pay 
sahiplerinin bilgi alma haklannm geni~letilmesi amacma yonelik alarak, haklann kullan1mm1 etkileyebilecek bilgilerin 
elektronik artamda pay sahiplerinin kullammma sunulmasma ozen gosterilir. 

Ylihk faaliyet raparu dahil, mali tabla ve raparlar, kar dag1t1m bnerisi, esas stizle~me degi~ikl i k tinerileri, arganizasyon 
degi~iklikleri ve ~irketin faaliyetleri hakkmdaki tinemli degi~iklikleri i<;:eren bilgilerin ~irketin merkez ve ~ubeleri ile 
elektranik artamda pay sahiplerin in en rahat ula~masm1 saglayacak ~ekilde incelemeye ac;:1k tutulmasma ozen 
gosterilir. 

Genel Kurul gundem maddeleri ile ilgili alarak, hamlanan bilgilendirme dokuman1 ve gundem maddelerine dayanak 
te~ki l eden diger belgeler de genel kurul taplant1sma yaplian davet ic;:in yap1lan ilan tarihinden itibaren artaklann 
incelemesine a<;:1k tutulur. 

Grup ~irketleri ve diger artaklarla ger<;:ekle~en ticari ili~kiler piyasa fiyatlan <;:er<;:evesinde ger<;:ekle~tirilir . 

Periyadik mali tabla ve mali tabla dipnatlan, ~irketin ger<;:ek finansal durumunu gosterecek ~ekilde hamlanmasma ve 
~irket faaliyet raparunun, ~i rket faal iyetleri hakk1nda aynntil1 bilgi vermesine tizen gtisterilir. 

Bilgilendirme palitikas1 ile ilgili olarak sorumlu olan ki~ilerin isimleri ve gtirevleri a~ag1ya <;1kanlm1~t1r. 

Ad ve Soyad1 Unvam 

N.Erol Bilecik Y. K.Ba~kan1 

Salih Ba~ Genel Mudur-Datagate 
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Yaz1l1 ve Gorsel medya vas1tas1yla gerektiginde ac;1klama yapilabilir. Yazi11 ve gorsel medyaya Yonetim Kurulu Ba~kan1, 

Genel Mi.idi.ir veya vekili ile soz konusu ki~ilerin uygun gorecegi yetkililer tarafmdan basm ac;1klamalan yap1labilir. 

Sirketimizin halen www.datagate.com.tr adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yonetim ilkelerinde 
belirtilen hususlar dogrultusunda pay sahipleri, yat1nmc1lar, arac1 kurulu~lann ara~t1rma uzmanlan ve diger menfaat 
sahiplerinin yararlanabilecegi bir ileti~im kanal1 olarak kullamhr. 

9. Ozel Durum A~1klamalan: 

Sirket 2013 yi11 ic;erisinde 9 adet ozel durum ac;1klamas1 olup, SPK veya Borsa istanbul tarafmdan ek ac;1klama 
istenmemi~tir. Sirket ozel durum ac;1klamalanna ili~kin yi.iki.imli.ili.iklerinin tamamm1 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 ortakhk ve yonetim yap1s1, Yonetim ve Denetim Kurulu, Denetlemeden sorumlu komite i.iyeleri, 
genel kurul ile ilgili bilgiler, ~irket ana sozle~mesi, periyodik mali tablolar ve raporlar, bag1mS1Z denetc;i raporlan 
faaliyet raporlan halka arz ile ilgili bilgiler ile ~irket tarafmdan yapllan ozel durum ac;1klamalan yer almaktad1r. 

11. Ger~ek Ki~i Nihai Hakim Pay Sahibi I Sahiplerinin A~1klanmas1: 

Halka arz sonras1 ~irketimizdeki gerc;ek ki~i nihai hakim pay sahipleri a~ag1da belirtilmi~tir. 

Ortal< Ad1 Olkesi Hisse Oran1 

Nevres Erol Bilecik (*) T.C. 21,29% 

Tayfun Ate~ T.C. 5,00% 

(* )Sirketimizin % 59,24 ortag1 bulunan indeks Bilgisayar Mi.ihendislik Sistemleri Tic. A.S.'nin %35,93' i.ine Nevres Erol 
Bilecik sahiptir. 

12. i~eriden Ogrenebilecek Durumda Olan Ki~ilerin Kamuya Duyurulmas1: 

ic;eriden ogrenebilecek durumda olan ki~iler a~agldaki gibidir. 

Sirketin Yonetim Kurulu Oyeleri 

Nevres Erol Bilecik 

Salih Ba~ 

Tayfun Ate~ 

Atilla Kayalioglu 

Halil Duman 

Sedat Sami bmeroglu 

Hasan Tahsin Tugrul 
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~irl<etin Genel Miidiirii ve Miidiir Seviyesi Yoneticileri 

Salih Ba~ Genel Mudur 

Harun Ta~ba~ Genel Mudur Yrd. 

Halil Duman Mali i~ler Muduru 

Diger ilgili ~irl<et Yoneticileri 

Atilla Kayal1oglu indeks A.~ . Genel Muduru 

Oguz Gulmen Despec A.~. Gene I Muduru 

Erhan Dogan Neteks A.~ . Genel Muduru 

Erol <;:etin Neotech A.~ . Gene! Muduru 

Naim Sara\; indeks Grup i\; Denetim ve Yat1nmc1 ili~ . Muduru 

BOLUM Ill- MENFAAT SAHiPLERi 

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: 

Menfaat sahipleri duzenli olarak kendilerini ilgilendiren hususlarda ~irket tarafmdan bilgilendirilecektir. Bilgilendirme 

arac1 olarak daha c;:ok e-mail ve ~irket internet sitesi kullamlacakt1r. Duzenli olarak, her y1l en az bir kere olmak uzere 

tedarik\;iler ile ayn ayn toplantllar duzenlenmektedir. Turkiye geneline yayilm1~ bayi kanahna bolgesel bazda \;e~itli 

bilgilendirme toplantllan yapllmaktad1r. Yllda bir kez olmak uzere tUm \;ah~anlara ve e~lerine ~irket hakkmdaki 

geli~meleri duyurmak amac1yla bilgilendirme yemekleri duzenlenmektedir. 

14. Menfaat Sahiplerinin Yonetime Kat1hm1: 

Menfaat sahiplerinin yonetime kat1hm1 konusunda herhangi bir c;:al1~ma yapllmam1~t1r. Ancak tedarikc;:ilerimizin, 

bayilere yonelik ozel kanal programlan \;er\;evesinde, urun temini ve sat1~ politikalan birlikte yurutUimektedir. 

15. insan Kaynaklan Politikas1: 

Tum \;al1~anlan tarafmdan begenilen ve takdir edilen bir ~irket olma hedefiyle ozde~le~tirilmi~ bir personel 

politikam1z mevcuttur. 

Personel politikam1z1 olu~turan ana kriterler; 

• <;:al1~anlanm1zln tUmunun gelecekleriyle ilgili endi~e duymamalannm saglanmas1, 
• <;:ah~anlann oncelikle yoneticilerine ve ~irkete yuksek guvenlerinin saglanmas1, 
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• Tum personelin performanslanntn olc;:umlerinin yaplimas1 ve ba~an kriterlerinin bu olc;:umlerle paralel olarak 
yonetilmesinin saglanmas1, 

• ~effaf yonetim sergilenmesi, 

• Yonetime kolayca ula~1mtn saglanmas1, 

• c;al1~anlanm1ztn du~unduklerini soyleme ve anlatma rahatl1klannm olmas1, 
• i~ disiplinine onem verilmesi, 

• Tum c;:ah~anlanm1zm bireysel degil, tak1m ruhu ic;:inde c;:ah~malannm saglanmas1, 
• Kariyer planlanmastna onem verilmesi, 

• Sosyal aktivitelere yer verilmesi, 

• Verimli c;:al1~abilme ortam1 ve ko~ullann saglanabilmi~ olmas1 . 
~irketimizde hic;:bir hal ve ko~ulda, ki~ilerin etnik kokenine, cinsiyetine, rengine, 1rkma, dinine ve diger inan1~lanna 
bagl1 olarak aynmc1hk yapmamaktay1z. Bununla ilgili olarak ~irket yonetimine intikal etmi~ herhangi bir ~ikayet 
bulunmamaktad1r. 

16. Mii~teri ve Tedarik~;ilerle ili~kiler Hakkmda Bilgiler: 

Mal ve hizmetlerin pazarlanmas1 ve satl~tnda mu~teri memnuniyeti onemli ve vazgec;:ilmez hedeflerimiz arasmdad1r. 
Bunu saglayabilmek ic;:in ~irket ic;:i prosedurlerimiz olu~turulmu~ ve uygulanmaktad1r. Mu~teri ve tedarikc;:ilerle ilgili 
olarak ziyaretlerde duzenlenerek ve ara s1ra mu~teri memnuniyet anketleri duzenlenerek onlann beklentileri 
ogrenilmekte ve bun lara c;:ozum yollan aranmaktad1r. 

Oriin Tedarik ve Dag1t1m Yap1s1; 

Datagate, temel olarak BT Sektorunde yerli bilgisayar ureticilerine yedek parc;:a saglamaktad1r. Bunun d1~mda ise 

dizustU bilgisayar ve lazer yaz1c1lann sat1~1n1 da c;:e~itli dag1t1m kanallanm kullanarak yapmaktad1r. 

Tedarik~;iler; 

~irket'in tedarikc;:ilerinin tamam1 uluslararas1 ureticiler ve tedarikc;:ilerden olu~maktad1r. Bu anlamda Datagate 

yalmzca dagltiCISI oldugu urunleri, dogrudan ureticisinden almakta ve ithalat yolu ile Turkiye'ye getirmekte ve 

dag1t1mtn1 yapmaktad1r. 

17. Sosyal Sorumluluk: 

Topluma, dogaya ve c;:evreye, ulusal degerlere, orf ve adetlere saygli1y1z, ~effafhk ilkemiz 1~1gmda pay ve menfaat 

sahiplerine, ~irketimizin hak ve yararlann1 da gozetecek ~ekilde zamanmda, dogru, eksiksiz, anla~liabilir, analiz 

edilebilir, kolay eri~ilebilir durumda ~irket yonetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili guvenilir bilgi sunanz, Turkiye 

Cumhuriyeti yasalanna bagl1y1z; tUm i~lemlerimizde ve kararlanm1zda yasalara uygun hareket ederiz. Donem 

ic;:erisinde c;:evreye verilen zararlardan dolay1 ~irket aleyhine ac;:lian bir dava bulunmamaktad1r. 
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BOLUM IV- YONETiM KURULU 

18. Yonetim Kurulunun Yap•s•, Olu~umu ve Bag1ms1z Oyeleri: 

Yi:inetim Kurulu Unvam icrada Gi:irevli I Degil 

Nevres Erol Bilecik Ba~kan icrada Gi:irevli Degil 

Salih Ba~ Ba~kan Yard•mc1s1 icrada Gorevli 

Tayfun Ate~ Oye icrada Gorevli Degil 

Atilla Kayalioglu Oye icrada Gi:irevli Degil 

Halil Duman Oye icrada Gorevli Degil 

Sedat Sami bmeroglu Bag1mS1Z Oye icrada Gorevli Degil 

Hasan Tahsin Tugrul Bag1ms1z Oye icrada Gi:irevli Degil 

Yi:inetim kurulunda gorev alacak bag1ms1z i.iyelerin say1s1 ve nitelikleri Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun kurumsal 

yonetime i li~kin di.izenlemelerine gore tespit edilir. ~u an itibariyle 2 bag1ms1z yonetim kurulu i.iyesi mevcuttur. Her 

yil yapilan olagan genel kurul toplantilarmda Yonetim Kurulu Ba~kam ve Oyelerine ~irket konusuna giren i~leri bizzat 

veya ba~kalan adma yapmak ve bu nevi i~leri yapan ~irketlerde ortak olabilmek ve diger i~lemleri yapabilmeleri ic;:in 

Turk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyannca izin verilmektedir. Yi:inetim Kurulu i.iyelerinin Index Grup'un 

diger ~irketlerinin Yonetim Kurul'lannda da i.iyelikleri soz konusudur. Bu ~i rketler, bili~im sektori.inde faal iyet 

gosteren, ancak farkh alanlarda uzmanhk alanlanna sahip olduklanndan, yonetim kurulu i.iyelerinin ~irket d1~mda 

ba~ka ~irketlerde de gorev yapmalanna izin verilmektedir. 

19. Yonetim Kurulu Oyelerinin Nitelikleri: 

~irket ana sozle~mes i nin "Yonetim Kurulu"'nu di.izenleyen 9. maddesine gore Yonetim Kurulu i.iyelerinde aranacak 

asgari ve temel nitelikler belirlenmi~ti r. Yonetim Kurulu i.iyelerinin tamam1 SPK Kurumsal Yonetim ilkeleri IV. 

boli.imi.i'ni.in 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 maddelerinde sayilan niteliklerin tamamma sahiptir. 

20. $irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri: 

~irketimizin misyonu "Ti.irkiye ki~isel bilgisayar b i le~enleri pazannda, ti.im c;:ah~anlannm kat1hm1yla ve ti.im payda~lan 

ic;:in art1 deger yaratarak si.irekli geli~en kurumsal, yarat1c1 ve gi.ivenilir bir hizmet ~irketi olarak varhgm1 

si.irdi.irebilmektir". Bu tan1m Yi:inetim Kurulu taraf1ndan belirlenmi~ olup, ~irketin internet sitesi ile kamuoyuna 

ac;:•klanm•~tlr. 

~irketimizin vizyonu ise "Ti.irkiye ki~isel bilgisayar bile~enleri sektori.inde i~ si.irec;:leri, sat1~ sonuc;:lan, mi.i~teri tatmini, 

birinci sm1f mi.i~teri hizmetleri ve yi.iksek kal iteli lojistik hizmetlerle lider firma "olmakt1r. Yoneticiler her y1l stratejik 

i~ plam yaparak yonetim kuruluna sunarlar ve Ocak aymm ilk haftas1 onaylanarak yi.iri.irli.ige girer. Aral1k ba~mdan 

itibaren hamlanmaya ba~lanan stratejik i~ plam, gider ve geli r bi.itc;:eleri, her ay di.izenli olarak toplanan Yonetim 

Kurulu ta rafmdan degerlendirilmektedir. 
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21. Risk Yonetim ve i~ Kontrol Mekanizmas1: 

Risk yonetimi ~irketimizin surekli faaliyetleri ic;:inde onemli bir yer tutmaktad1r. ~irketimizin kar~1 kar~1ya oldugu veya 

kar~lla~mas1 muhtemel butun risklerin tan1mlanmas1 ve izlenmesi risk yonetiminin temel hareket noktas1d1r. 

Yoneticilerimiz risk yonetimini iyile~tirici ve geli~tirici uygulamalan surekli olarak ~irkette uygulanabilir hale getirmeyi 

hedeflemi~lerdir. ~irketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde ~u ~ekilde sm1fland1nlmaktad1r: 

a- Alacak Riski : Dag1t1m yap1s1 ic;:erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanahnm sermaye yap1s1 du~ukti.ir. 

5.000 civannda oldugu du~unulen bu grup bayiler s1k s1k el degi~tirdigi gibi ac;:111p, kapanma oranlan da oldukc;:a 

yuksektir. ~irket Turkiye'de bilgisayar malzemeleri al1m1 ve sat1m1 yapan hemen hemen her kurulu~a mal 

satmaktad1r. 

~irketin Turkiye sm1rlan ic;:erisinde ticari alacaklann sigortalanmas1 konusunda Euler Hermes Sigorta A.~. ile a~ag1da 

detaylan yer alan kredi sigortas1 polic;:esi bulunmaktad1r. 

Polic;:e 01.04.2013-31.05.2015 tarih aral1g1nda olup, 2 yllhk olarak tanzim edilmi~tir, 

Polic;:eye konu hasarlarda para birimi USD olarak belirlenmi~tir, 

Teminat oran1 kredi limit talebi yapilm1~ ticari alacaklar ic;:in % 90 belirlenmi~tir. 

b- Orun Teknolojilerinin Surekli Yenilenmesi: Faaliyet gosterilen sektorun en buyuk ozelligi, urunlerin teknolojilerinin 

ve fiyatlannm surekli olarak degi~mesi ve yenilenmesidir. Stok devir h1zlanm bu degi~ime uyarlayamayan firmalarda 

zarar olu~ma riski yuksektir. 

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

c;:apmda yogun rekabet ic;:erisindedirler. Oretici firmalann bu rekabet ortam1 ulusal pazarda da fiyatlara 

yans1maktad1r. Finans yap1s1 ve maliyet yap1lan guc;:lu olmayan firmalar ic;:in bu durum oldukc;:a risk ta~1maktad1r. 

d- Kur Riski: Bili~im teknolojileri urunlerinin buyuk bir c;:ogunlugu yurtd1~mdan ithal edilmektedir. Orunler al1mrken 

yabanc1 para birimi cinsinden borc;:lanllmakta ve odemeleri bu para birimlerine gore yap1lmaktad1r. Sat1~ politikalann1 

urun giri~ para birimi uzerinden yapmayan firmalar kur art1~lannda zarar riski ile kar~1 kar~1ya kalmaktad1rlar. 

e- Oretici firmalann distributorluk atamalannda munhaSirhk yoktur: Oretici firmalar ile yapllan distributorluk 

anla~malannda kar~il1kh munhaSirhk ili~kisi yoktur. Oretici firmalar distributorluk atamalannda, pazann ko~ullarma 

gore ba~ka bir distributorluk atayabilecegi gibi, ayn1 zamanda distributOr firmalarda diger uretici firmalar ile 

distributorluk anla~malan imzalayabilirler. 

f- ithalat rejimlerinde yap1lan degi~iklikler: Hukumetlerin donem donem ithalat rejimlerinde yapm1~ olduklan 

degi~iklikler ithalat1 olumlu yonde etkiledigi gibi bazen de olumsuz yonlerde etkilemektedir. 

22. Yiinetim Kurulu Oyeleri ile Yiineticilerin Yetki ve Sorumluluklan: 

~irketin ana sozle~mesinde yonetim kurulu uyeleri ve yoneticilerinin yetki ve sorumluluklanna Turk Ticaret Kanunu 

hukumlerine at1fta bulunmak suretiyle yer verilmi~tir . 

23. Yiinetim Kurulunun Faaliyet Esaslan: 

Yonetim Kurulu donem ic;:erisinde 12 kez toplanm1~t1r. Toplant1ya ili~kin gundem ve bildirimler Yonetim Kurulu 

Oyelerine bir hafta oncesinden bildirilmektedir. ileti~im Yonetim Kurulu Ba~kan1 sekreteri tarafmdan yapllmaktad1r. 
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Goru~ulen tUm konular karara baglanamazken karar alman konulanndaki tutanaklar kamuoyuna ac;:1klanmamaktad1r. 

bte yandan, Yonetim Kurulunda karara baglanan onemli konulann tumu Ozel Durum A<;1klamas1yla kamuoyuna 

duyurulmaktad1r. 

24. ~irketle Ticari Muamele Yapma ve Rekabet Yasag1: 

Yonetim Kurulu uyelerine Turk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile ilgili olarak ~irketle Ticari Muamele 

Yapma ve rekabet yasag1 konusunda genel kurul tarafmdan izin verilmi~tir. 

25. Etik Kurallar: 

~irket yonetim kurulu tarafmdan c;:ah~anlar ic;:in etik kurallar olu~turulmu~tur. Bu kurallar ~irketin internet adresi olan 

www.datagate.com.tr adresindeki yatmmc1 ko~esinde ~irketin halka ac;:il1~ s1rasmda yay1mlanan izahnamesinde yer 

alm1~t1r . 

26. Yonetim Kurulunda Olu~turulan Komitelerin Say1, Yap• ve Bag•ms1zhg1: 

Denetimden Sorumlu Komite 

~irketimizde denetimden sorumlu komite 19.06.2012 tarih ve 12 karar sayi11 Yonetim Kurulu karan ile uyelerden 

Sedat Sami bmeroglu ve Hasan Tahsin Tugrul'dan olu~mu~tur Denetim komitesi ~irketimizin muhasebe sistemi ve 

finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, duzenlenen mali tablolann gerc;:ek mali durumu yans1t1p 

yans1tmad1gmm kontrol edilmesi, genel kabul gormu~ muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunlugunun 

ara~t1nlmas1 amac1yla kurulmu~tur. 

Kurumsal Yonetim Komitesi 

~irketimizde 19.06.2012 tarih ve 12 sayi11 Yonetim Kurulu Karan ile Kurumsal Yonetim Komitesi kurulmasma ve 

komite ba~kam olarak yonetim kurulu uyelerinden Sedat Sami Omeroglu'nun, uyeliklere Attila Kayalioglu ile Halil 

Duman'm, atanmalanna karar verilmi~tir. 

Riskin Erken Saptanmas1 Komitesi 

~irketimiz'de 13.06.2013 tarihli ve 2013/08 sayi11 yonetim kurulu karan ile Riskin erken saptanmas1 komitesi 

kurulmasma ve komite ba~kanl olarak baglmSIZ yonetim kurulu uyelerinden Sedat Sami bmeroglu'nun komite 

uyeleri olarak'ta yonetim kurulu uyelerinde Hasan Tahsin Tugrul ve Halil Duman 'nm sec;:imlerine karar verilmi~tir. 

Riskin erken saptanmas1 komitesi; ~irketin varl1g1n1, geli~mesini ve devamm1 tehlikeye du~urebilecek risklerin erken 

te~hisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli onlemlerin ahnmas1 ve riskin yonetilmesi amac1yla c;:al1~malar yapmakla 

sorumlu olup, risk yonetim sistemlerini en az yllda bir kez gozden gec;:irir. 

27. Yonetim Kuruluna Saglanan Mali Haklar: 

icrada gorevli Salih Ba~ ile bag1ms1z yonetim kurulu uyeleri olan Sedat Sami Omeroglu ve Hasan Tahsin Tugrul'a ucret 

odenmektedir. ~irket, herhangi bir yonetim kurulu uyesine ve yoneticilerine bore;: veya lehine kefalet gibi teminatlar 

vermemi~, kredi ve uc;:uncu bir ki~i arac1hg1yla ~ahsi kredi ad1 altmda kredi kulland1rmam1~t1r. 
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