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JD Raporun Donemi 

1 Ocak 2016 -31 Araltk 2016 

JD Ortakhgm Onvam 

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim $irketi 

JD Faaliyet Konusu 

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.$. (5irket) 1992 y1hnda Ti.irkiye'de kurulmu~ olup bilgi teknolojileri 
sektorunde faaliyet gostermektedir. 5irket Ti.irk Telekom Grubu (Ti.irk Telekomunikasyon A.$., Avea ileti~im 
Hizmetleri A.$. ve TIN ET A.$.) tarafmdan yetkilendirilmi~ bayilerine mobil telefonlar, mobil cihazlar, aksesuarlar, 
Ti.irk Telekomunikasyon A.$. (Avea) hatt1, kontor ve Ti.irk Telekom Grubu markah urunlerin ile bilgisayar 
urunlerinin teda rik ve sat1~ faaliyetlerinde bulunmaktad1r. 

JD Sirket Hakkmda Ozet Bilgiler 

2001 ytltnda TUrkiye' nin en bUyUk bili~im i.irUnleri dag1t1m grubu olan indeks Bi lgisayar tarafmdan Datagate'nin 
%50,5'1ik c;ogunluk hissesi almm1~t1r. 2003 y1hnda indeks Bilgisayann $irket sermayesindeki paym1 %85'e 
c;1kartmasmm ardmdan h1zlanan yeniden yaptlanma faaliyetleri, Datagate'nin bilgisayar parc;alan ve OEM 
alanmdaki konumunu guc;lendirmesine yol ac;m1~t1r. Bu operasyon sonrasmda kulvarmda en gUc;lu sermaye 
yap tsma sahip ~irket konumuna yi.ikselen Datagate, Grubun bilgisayar parc;alan ve OEM alanma odaklanmt~ 
Uyesi olarak son derece idd iah bir duruma gelmi~tir. Halka arz oncesi % 85 olan indeks Bilgisayar Malz. 
San.Tic.A.$.'nin pay, % 59,24 'e di.i~mi.i~ti.ir. 

Satm alma operasyonu sonrasmda, index Grup bi.inyesinde Grubun bilgisayar parc;alan ve OEM alanmdaki i.iyesi 
olarak yeniden yaptlandtrtlan Datagate, daha iyi bir norm kadro yap1s1 ile geli~mi~ lojistik imkanlara ve daha 
guc;lu bir bayi dag1t1m kanalma kavu~mu~tur. Bu dogrultuda urun portfoyunu geli~tiren 5irket'in sat,~ ve karltl1k 
performans1 geli~melerden olumlu etkilenmi~tir ve Datagate, indeks Grup'un ikinci bi.iyi.ik ~irketi haline 
gelmi~tir. 

Datagate'nin sat1~lan 1998 y1lmda 8,6 milyon USO, 2000 y1lmda 38,4 milyon USO, 2002 y1lmda 75,1 milyon USO, 
2004 y11tnda 104,4 milyon USD, 2005 y1lmda 146,5 milyon USD, 2006 y1lmda 154,5 milyon USD, 2007 ytlmda 
195,9 milyon USD, 2008 ytlmda 162,8 milyon USD, 2009 y1lmda 191,1 milyon USD ,2010 ytlmda 203,6 milyon 
USO, 2011 y1lmda 185 milyon USD, 2012 y11tnda 108 milyon USO, 2013 y1lmda 83 milyon USO dir. 

5irket 16 Temmuz 2014 tarihinden itibaren GSM operatori.i Avea ileti~im Hizmetleri A.$. ile yapmt~ oldugu 
distribi.itorlUk anla~mast ile telekom sektori.inde faaliyet gostermeye ba~lam1~t1r. 2014 y11tnda 455 milyon TL, 
2015 y1lmda 1.077 milyon TL 2016 y1lmda 1.214 mi lyon TL net sat1~ has1lat1 elde etmi~tir. 

$irketimiz ile dinamik ve yenilikc;i GSM operatoru Avea ileti~im Hizmetleri A.$. arasmda yap1lan distribUtorluk 
sozle~mesi ile 16 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Avea tarafmdan yetkilend irilmi~ Avea ileti~im Merkezleri 
(AiM), Avea Dag1t1m Merkezleri (ADM) ve Avea Kurumsal Teknoloji Merkezlerine {KTM) Mobil Telefonlar, Mobil 
Cihazlar, Aksesuarlar, Avea GSM hattl, Avea marka ortakltklan GSM hatlan, Sanal TL(kontor) ve perakende 
kanalda Avea markalt uri.inlerinin tedarik ve sat1~1 yap,lmaktadtr. 

$irketimiz; Gerek kurumsal gerekse bireysel ya~amm en bel irleyici alanlanndan olan ve son y1llarda bi.iyi.imesi 
artarak devam eden Telekom di.inyasmdaki mobil i.irUnler ve hizmetler pazannda 16 Temmuz 2014 tarihinden 
itibaren (ak1lh telefon, tablet, aksesuar, sanal TL, GMS hatlan konulannda) faaliyete ba~lam1~t1r. 

JD Ori.in Gruplan 

Mobil Cihazlar 
Sim Kart 
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.ID Sermaye ve Ortakhk Vap1s1 

31.12.2016 tarihi itibariyle ~irketimizin ortakhk yap1s1 a~ag1daki gibidir. 

Ortak Adi Pay Oram Pay Adedi 

indeks A.$.(*) 

Tayfun Ate~ 

Halka Ac;:1k 

Diger 

%59,24 

%5,00 

%35,75 

%0,01 

17.772.688 

1.500.000 

10.727.270 

42 

Top lam %100 30.000.000 

(*) Halka kapah k1s1m % 51,74, Halka ac;:1k k1s1m % 7,5 olmak uzere toplam % 59,24' dur. $irket'in nihai kontrolu 

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

(** )Halka Ac;:1k olan 750.000 adetlik pay indeks Bilgisayar Sis.Muh. San.Tic. A.$.'ye aittir. Halka ac;:1k k1s1m dahil indeks 

Bilgisayar A.$.'nin toplam pay, % 59,24 dur. 

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

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

A.$. 2007 y1lmda kay1th sermaye sistemine gec;:mi~tir. 2014 y1lmda kay1th sermaye tavani 40.000.000 TL olarak 

belirlenmi~tir. 

c;:1kanlm1~ sermayesinin, 20.000.000 TL'hk k1smmm tamammm olaganustu yedeklerden (Gec;:mi~ y1I karlan) 

kar~1lanmak suretiyle 10.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye art1nlmasma ili~kin ba~vuru Sermaye Piyasas1 Kurulu 

tarafmdan 04.10.2016 tarihinde onaylanm1~tir. 

SPK'nin 05.02.2014 tarihli izni ile kay1tl1 sermaye tavani 20.000.000 TL'den 40.000.000 TL'ye art1nlm1~t1r. Soz konusu 

karar 9 May1s 2014 tarihinde yap1lan olagan Genel Kurul toplant1smda kabul edilmi~tir. Sermaye Piyasa Kurulunun 

verdigi kay1tl1 sermaye tavani izni 2014-2018 y1llan ic;:in gec;:erlid ir. 

$i rketimizin 30.000.000 TL olan sermayesi 454,545 TL tutanndaki A Grubu nama yaz1h ve 29.999.545,455 TL 

tutanndaki B Grubu hamiline yaz1h hisselerden olu~maktadir. A Grubu paylann yonetim kurulu sec;:iminde imtiyaz 

mevcut olup B Grubu paylann hic;:b ir imtiyaz1 yoktur. Yonetim Ku rulu uye say1smm yansmdan bir fazlas1 A grubu pay 

sahiplerinin gosterecegi adaylar arsmdan sec;:ilir. 
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Finansal Yap1ya ili~kin Bilgiler 

LiKiDiTE ORANLARI 31.12.2016 31.12.2015 

Cari Oran 

Likidite Oram 

1,27 

1.13 

1,17 

1,02 

FAALiYET ORANLARI (*) 31.12.2016 31.12.2015 

Alacaklann Ortalama Tahsil Suresi 

Borc;:lann Ort. Odeme Suresi 

Stok Bekleme Suresi 

21 

29 

11 

(*) Orta lama bulunurken 3'er ayllk mali tablolardaki tutarlar dikkate alinm1~t1r. 

24 

30 

12 

KARLILIK ORANLARI 31.12.2016 31.12.2015 

Brut Kar Marji 2,8% 3,5% 

Faaliyet Kar Marji 1,6% 2,3% 

Net Kar Marji 1,5% 2,1% 

Vergi Oncesi Kar Marji 1,9% 2,6% 

Ozsermaye Karllllg1 24,3% 36,0% 

FiNANSAL YAPI ORANLARI 31.12.2016 31.12.2015 

Ozkaynaklar / Pasif Toplam1 

K1sa Sureli Borc;:lar / Pasif Toplam1 

Uzun Sureli Borc;:lar / Pasif Toplam1 

Banka Kredileri / Toplam Borc;:lar 

.ID 2016 Yilma Ait Onemli Geli~meler : 

Alman Odi.il, 

24,2% 

75,2% 

0,6% 

32,9% 

Tarih Distribi.itorlukler Ac;:1klama 

31.12.2016 Tarihi itibariyle Alman Odul ve Distributorlukleri Bulunmamaktad1r. 
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14,0% 

70,6% 

15,4% 

70,2% 
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.JV Yonetim Kurulu 

Yonetim Kurulu Oyeleri 17.05 .2016 tarihli Olagan Genel Kurul Toplant1s1'nda Oc;: y1I ic;:in sec;:ilmi~ olup gorev ve 

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

toplant1s1 10 Haziran 2016 tarih ve 9094 say11i TOrkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde yay1mlanm1~tir. 

Adi Soyad1 Gorevi Gorev SOresi 
Nevres Erol Bilecik 

Salih Ba~ 

Tayfun Ate~ 

Attila Kayal1oglu 

Halil Duman 

Berrin Onder 

Sedat Sarni Omeroglu 

Yonetim Kurulu Ba~karn 

Yonetim Kurulu B~k. Yrd . 

Yonetim Kurulu Oyesi 

Yonetim Kurulu Oyesi 

Yonetim Kurulu Oyesi 

Bag1ms1z Yon. Kurulu Oyesi 

Bag1ms1z Yon. Kurulu Oyesi 

.JV Denetimden Sorumlu Komite 

Adi S0yad1 Gorevi 

Berrin Onder 

Sedat Sarni Omeroglu 

.JV Kurumsal Yonetim Komitesi 

Komite Ba~karn 

Komite Oyesi 

Adi Soyad1 Gorevi 

Berrin Onder 

Attila Kayal1oglu 

Halil Duman 

Dilek ilbasan 

Komite Ba~karn 

Oye 

Oye 

Oye 

.JV Riskin Erken Saptanmas1 Komitesi 

Adi S0yad1 Gorevi 

Berrin Onder 

Salih Ba~ 

Attila Kayalioglu 
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Komite Ba~karn (Bag1ms1z Oye) 

Oye 

Oye 

3 Y1I 

3 Y1I 

3 Y1I 

3 Y1I 

3 Vil 

3 Y1I 

3 Y1I 
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.JD Yonetim Kurulu Oyelerinin Ozge~mi~leri 

$irket'in Yi:inetim Kurulu yedi uyeden olu~maktad1r. Yi:inetim kurulundaki ki~ilerin i:izge!;mi~leri a~ag1da yer 
almaktad1r. 

Nevres Erol Bilecik, Yi:inetim Kurulu Ba~karn: 1962 y1hnda dogan Erol Bilecik, istanbul Teknik Oniversitesi 
Bilgisayar Muhendisligi Bolumunden mezun olmu~tur. 1989 y1lmda indeks'i kuran Erol Bilecik ayrn zamanda, 
grup ~irketlerinden Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.$. 
Neteks ileti~im Orunleri Dag1t1m A.$. Neotech Teknolojik Orunler Dag1t1m A.$. Desbil Teknolojik Orunler Ticaret 
A$., Homend Elektirkli Cihazlar San. Ve Ticaret A$. infin Bilgisayar Ticaret A.$. ve Teklos Teknoloji Lojistik 
Hizmetleri A$.de yi:inetim kurulu ba~kanhgm1 da yapmaktad1r. Aynca, Turkiye bili~im sektorunun toplam i~lem 
hacminin %95' ini kapsayan firmalann uye oldugu, 1974 y1hnda kurulmu~ olan ve kulvannda sektordeki en eski 
Sivil Toplum Kurulu~u olan Turkiye Bili~im Sanayicileri ve i~ Adamlan Dernegi'nin (TOBiSAD) 2001-2004 di:inemi 
ba~kanhgm1 da yapm1~t1r. 

Halen Turkiye Bili~im Vakf1'nm (TBV) Yonetim Kurulu uyesi ve 2011-2014 y1llan arasmda iTO Mezunlar Konseyi 
ve iTO Mezunlan Dernegi Ba~kanhklarm1 yapt1. Aynca 1907 FB dernegi Yonetim Kurulu Oyeligi 
ve TOSiAD'da Yonetim Kurulu Ba~kanhg1 gorevini yapmaktad1r. Evli ve 2 !;Ocugu olan Erol Bilecik ingilizce 
bilmektedir. 

Salih Ba~, Yonetim Kurulu Ba~kan Vekili: 1965 y1hnda dogan Salih Ba~, Anadolu Oniversitesi i~letme 
Bolumu'nden mezun olmu~tur. 1990'dan beri indeks Grubu'nda !;ah~maktad1r. 2003 y1hnda indeks Bilgisayar 
Sistemleri Muhendislik Sanayi Ve Ticaret A$' nin Mali i~lerden Sorumlu Genel Mudur Yard1mc1hg1 gorevini 
yuruturken Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.$.'ye Yonetim Kurulu Ba~kan Yard1mc1s1 ve Genel Mudur 
olarak atanan Salih Ba~, halen grup ~irketlerinden indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret A$., 
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A$., Homend Elektirkli Cihazlar San. Ve Ticaret A$., infin Bilgisayar Ticaret 
A.$. ve Desbil Teknolojik Orunler Ticaret A.$.'nin Yonetim Kurulu Ba~kan Yard1mc1hklan ile Despec Bilgisayar 
Pazarlama ve Ticaret A$.,Neotech Teknolojik Orunler Dag1t1m A.$. ve Neteks ileti~im Orunleri Dag1t1m A.$.'nin 
Yonetim Kurulu Oyeliklerini de yurutmektedir. Evli ve 1 !;Ocugu olan Salih Ba~ ingilizce bilmektedir. 

Tayfun Ate~, Yonetim Kurulu Oyesi : 1955 y1lmda dogan Tayfun Ate~, istanbul Teknik Oniversitesi Metalurji 
Muhendisligi Bolumu'nden mezun olmu~tur. <;:ah~ma hayatma 1980 y1lmda Berliner Kupfer Raffinerie AG. Berl in 
'de vardiya muhendisi olarak ba~lam1~tir. 1992 y1lmda Datagate'i kuran Tayfun Ate~, halen Datagate Bilgisayar 
Malzemeleri Ticaret A.$. 'de Yonetim Kurulu Oyesi olarak gorevini surdu rmektedir. Tayfun Ate~, aynca saghk 
sekti:irunde faaliyet gi:isteren Medikodental T1bbi, Cerrahi Di~. Malz. Ltd . $ti ve Ortodent Ortodonti ve D1~. Tic. 
Ltd . $ti.'nin ortag1 ve istanbul Erkek Liseliler Egitim Vakf1'nm Yi:inetim Kurulu Oyesidir. Evli ve 2 !;Ocugu olan 
Tayfun Ate~ Almanca ve ingilizce bilmektedir. 

Attila Kayahoglu, Yi:inetim Kurulu Oyesi: 1952 y1lmda dogan Kayahoglu, 1974 y1hnda Bogazi!;i Oniversitesi 
Makine Muhendisligi Bolumu'nden mezun olmu~, daha sonra Syracuse Oniversitesi Endustri Muhendisligi 
Bolumu'nde yuksek lisansm1 tamamlam1~t1r. 1980-1999 y1llan arasmda IBM Turk'te !;e~itli gi:irevlerde !;ah~m1~ ve 
1999 y1hnda Global Hizmetler Muduru iken IBM Turk'ten aynlarak indeks'e kat1lm1~t1r. indeks Bilgisayar 
Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret A.$.'nin Yonetim Kurulu Oyesi olan Kayahoglu halen Neteks ileti~im 
Orunleri Dag1t1m A.$.'nin , Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A$., infin Bilgisayar Ticaret A.$. ve Teklos 
Teknoloj i Lojistik Hizmetleri A$.'nin Yonetim Kurulu Oyelikleri gorevlerini yurutmektedir. Evli ve 2 !;Ocugu olan 
Attila Kayahoglu ingilizce bilmektedir. 

Halil Duman, Yonetim Kurulu Oyesi : 1965 y1lmda dogan Halil Duman, Marmara Oniversitesi iktisadi ve idari 
Bilimler Fakultesi i~letme Bolumu'nden mezun olmu~tur. 1987-2000 y1llan arasmda Yucelen in~aat A.$.'de !;e~itli 
gi:irevlerde !;ah~m1~ ve 2000 y1lmda Mali i~ler Muduru iken Yucelen in~aat' tan aynlarak Mali i~ler Direkti:iru 
olarak indeks'e kat1lm1~tir. indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret A.$.'nin Yonetim Kurulu 
Uyesi olan Duman, halen Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A$.'nin ,Neteks ileti~im Orunleri Dag1t1m A$., 
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A$., Neotech Teknolojik Orunler Dag1t1m A$., Despec Bilgisayar Pazarlama ve 
Ticaret A$., Desbil Teknolojik Orunler Tica ret A.$. Homend Elektirkli Cihazlar San. Ve Ticaret A$., ve infin 
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Bilgisayar Ticaret A.$. Yi:inetim Kurulu Oyelikleri ile indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret 
A.$.'de ise Mali i~lerden Sorumlu Genel Mudur Yard1mc1hg1 gi:irevlerini yurutmektedir. Halil Duman evli ve 2 
~ocukludur. 

Berrin Cinder, 1967 y1hnda Kayseri'de dogmu~tur. Kayseri Koleji'ni bitirdiken sonra, Ortadogu Teknik 
Oniversitesi Endustri Muhendisligi Bi:ilumu'nden mezun olmu~tur. State University of West Georgia'da i~letme 
Master', yapm1~t1r. 

c;ah~ma hayatma 1992 y1lmda Turkpetrol Holding A.$'de ba~layarak degi~ik pozisyonlarda ~ah~m1~. Daha sonra 
siras1yla Garanti Yatinm ve Ticaret Bankasi A.$'de Kurumsal Finans Muduru, Caspian Yatinm Bankasi Turkiye 
Olke Genel Muduru, Raymond James Yat1nm Menkul Degerler A.$., Ak Yat1nm Menkul Degerler A.$. Genel 
Mudurlugu ve en son, Clairmont Gobal Turkiye Genel Mudurlugu gi:irevinden sonra, 2010 y1lmdan itibaren Logos 
Portfi:iy Vi:inetimi Vi:inetim Kurulu Oyesi ve ortag1d1r. Fon Yi:inetimi, Yatinm Bankacll1g1 ve Gayrimenkul Geli~tirme 
alanmda ihtisas yapm1~t1r. SPK ileri Duzey Lisans1 mevcuttur. Daru~afaka Cemiyeti Yuksek Dani~ma Kurulu Oyesi 
ve Kayseri iii Yard1m Dernegi Yonetim Kurulu uyesidir. 2015 y1lmdan itibaren Bag1ms1z Yonetim Kurulu 
Oyemizdir. 

Sedat Sami Omeroglu, 1956 y1lmda istanbul'da dogdu. Y1ld1z Teknik Oniversitesi Elektrik Muhendisligi 
Fakultesinden 1982 y1hnda mezun oldu. Elektrik - Elektronik muhendisi olan Omeroglu, 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 y1lmda bilgisayar tabanh Test ve kontrol sistemleri temelinde yapay gorme ve ileri otomasyon muhendisligi 
konulannda faaliyet gosteren ve Endustriyel ve Bilimsel Test Teknolojileri Tasanm,, Ar-Ge ve ileri Otomasyon 
Muhendisligi San . ve Tic. A.$ (k1saca : E3TAM).ad1yla kendi ~irketini kurdu. 

Bilgisayann endustride kontrol ama~h kullanimmm onculerinden olan E3TAM, Yurt d1~1 da dahil olmak uzere 
Endustriyel ve Bilimsel pek ~ok projeyi ger~ekle~tirmenin yanmda Yapay gorme, Robot gorme teknoloj ileri 
konusunda ~ah~malar yapan Turkiye'deki ilk KOBi ~irketi unvanma da sahiptir.2004 y1hnda Endustriyel 
Otomasyon alanmda ~ah~malar yapan 15 "firma temsilcisi ile birlikte Endustriyel Otomasyon Sanayicileri 
Dernegi - ENOSAD' m kurulu~unda yer alan Sedat Sarni Omeroglu, May1s 2011 itiban ile ENOSAD m 4. donem 
Ba~kani olarak gorev yapmaktad1r. Evlidir ve bir k1z ~ocugu babas1d1r. 

.4? Diger yoneticiler 

Unvan1 Ad ve Soyad1 

Genel Mudur 

Mali i~ler Muduru 

.4? Misyon ve Vizyon 

Salih BA$ 

Halil DUMAN 

$irketimizin misyonu "Turkiye ki~isel bilgisayar bile~enleri pazarmda, tum ~ah~anlannm kat1hm1yla ve tum 

payda~lan i~in art, deger yaratarak surekli geli~en kurumsal, yarat1c1 ve guvenilir bir hizmet ~irketi olarak 

varhgm1 surdurebilmektir" . Bu tanim Yi:inetim Kurulu tarafmdan belirlenmi~ olup, ~irketin internet sitesi ile 

kamuoyuna a~1klanm1~tir. $irketimizin vizyonu ise "Turkiye ki~isel bilgisayar bile~enleri sektorunde i~ sure~leri, 

sat1~ sonu~lan, mu~teri tatmini, birinci sm1f mu~teri hizmetleri ve yuksek kaliteli lojistik hizmetlerle lider firma 

"olmaktir. Yi:ineticiler her y1I stratejik i~ plani yaparak yonetim kuruluna sunarlar ve Ocak aymm ilk haftas1 

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

but~eleri, her ay duzenli olarak toplanan Yonetim Kurulu tarafmdan degerlendirilmektedir 
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DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiC. A.~. 

KURUMSAL YONETiM iLKELERi UYUM RAPORU 

BOLOM I- Kurumsal Yonetim ilkelerine Uyum Beyam 

1 Ocak 2016 - 31 Arahk 2016 faaliyet donemini kapsayan Kurumsal Yonetim i lkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasas1 Kanunu'na 
ve Sermaye Piyasas1 Kurulu Duzenleme ve Kararlanna, SPK' nin 11-17.1. Kurumsal Yonetim Tebligine uygun olarak hazirlanm1?t1r. 
Sermaye Piyasas1 Kanunu ve Tebligi ile zorunlu tutulan Kurumsal Yonetim ilkeleri'nin tumune uyulmaktad1r. Kanun ve Teblig ile 
uyulmas1 zorunlu tutulmayan ilkelere de uyuma azami ozen gosterilmektedir. Kurumsal Yonetim Komitesi, kurumsal yonetim 
uygulamalanm1z1 geli?tirmeye yonelik <;ah?malanna devam etmektedir. 

BOLUM II-PAY SAHiPLERi 

2. 1. Yatmmc1 ili~kileri Bolumu 

Yatmmc1 il i?kileri Bolumu Sorumlulan ve ileti?im Bilgileri a?ag1da yer almaktad1r; 

Ad ve Soyad1 Unvan1 E-mail adres1 Telefon no 
Dilek ilbasan 
Emre Bagc1 
Onur Kara 

Yatmmc1 ili?kileri 
i<; Denet<;i 
Yat1nmc1 ili?kileri 

dilbasan@datagate.com.tr 
ebagci@datagate.com.tr 
okara@datagate.com.tr 

0-212 331 23 84 
0-212 331 2117 
0-212 331 23 56 

Kurumsal Yonetim Komitesi uyesi Dilek ilbasan Sermaye Piyasas1 Faaliyetleri ileri Duzey Lisans (No : 207442) ve Kurumsal Yonetim 

Derecelendirme Uzmanhg1 Lisansina (No: 701323) sahiptir. Kurumsal Yonetim Komitesi uyesi Dilek ilbasan Kurumsal Yonetim 

Komitesi ba?kamna bagh bulunmaktadir. 

Yatmmc1 ili?kileri Bolumu donem i<;erisinde pay sahiplerine ve arac1 kurum analistlerine yonelik bilgilendirme faaliyetlerinde 

bulunmu?, bu amac;:la telefon, faks veya elektronik posta ile yoneltilen sorular cevaplanm1?t1r. D6nem i<;erisinde yat1nmc1lardan 

veya arac1 kurumlar tarafindan yoneltilen sorular SPK Seri : II No: 15.1 say1h" bzel Durumlann Kamuya A<;1klanmasina ili?kin Esaslar 

Tebl igi" c;:erc;:evesinde cevaplanm1?tir. Aynca ?irketimiz her yil basin toplant1s1 yaparak gec;:m i? y1l1 degerlendirmekte ve ilgili y1I 

hedeflerini yayinlayarak yatmmc1lanm1z1 bilgilendirmektedir. En son 10 Mart 2016 tarihinde grup ?irketleri ic;:in yap1lan basin 

toplant1sinda faaliyetler hakkinda bilgi verilmi?tir. 

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarmm Kullamm1 

Pay sahipleri bilgi taleplerini telefon, faks veya elektronik posta yolu $irketimize iletmektedirler. $irketimize yat1nmc1lar 

tarafindan sorulan sorulann buyuk bir k1smin1 ?irketin bagh ortakhklan hakkinda bilgi, imzalanan distributorluk anla?malannin 

ic;:erigine ili?kin bilgiler, sermaye artmmina ili?kin bilgi, pay fiyat hareketlerine ili?kin bilgiler olu?turmaktad1r. $irketimizde pay 

sahiplerinin bilgi edinme haklannin kullamminda, pay sahipleri arasinda ay1nm yap1lmamaktad1r. 

Y1ll1k olarak yap1lan olagan basin toplant1sinin haricinde genel bilgilendirme yontemini BIST'a yap1lan ozel durum ac;:1klamalan 

olu?turmaktad1r. bzel durum a<;1klamalanm1z aym zamanda internet sitemizde de yayinlanmaktad1r. 

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarin1 etkin olarak sunabilmek amac1yla www.datagate.com.tr adresindeki yatmmc1 bolumunde 

detayh bilgilere yer verilmi?tir. 

Vil i<;erisinde yatmmc1lar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri, ticari sir niteliginde olanlar hari<; olmak uzere, Sermaye Piyasas1 

Mevzuat1, SPK Duzenleme ve Kararlanna uygun olarak yerine getirilmi?tir. Bu kapsamda <;e?itli analist toplant1lanna kat1l1nm1? 

ve/veya analistler ile toplant1lar duzenlenmi?tir. Aynca yabanc1 yat1r1mc1lanm1zin bilgi edinme haklanm temin edebilmek i<;in 

internet sitemizin yat1r1mc1 bolumunun ingilizce versiyonu olu?turularak firma bilgileri, y1I sonlan itibariyle duzenlenen mali tablo 

ve dipnotlar, y1ll1k faaliyet raporlan ile ara?t1rma raporlan bu bolume eklenmi?tir. 

Ana sozle?mede ozel denetc;:i atanmas1 talebi bireysel bir hak olarak aynca duzenlenmemi?tir. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarin1 

teminen, azl1g1 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 ic;:erisinde ozel denetc;:i tayin talebi 

olmam1?tir. 
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2.3. Genel Kurul Toplant1lan 

Sirketimizin 2015 yll1 faaliyet sonu~lannm goru~uldugu Olagan Genel Kurul Toplant1s1 17 May1s 2016 tarihinde Sirket Merkezi'nde 
yap1lm1~t1r. Toplant1lara davet Esas Sozle~me'ye uygun olarak Turkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmi~ ve KAP'ta 
yaymlanm1~t1r. Genel Kurul toplant1lan, pay sahiplerinin kat1l1mm1 kolayla~t1rmak amac1yla, Sirket Merkezinin bulundugu 
istanbul'da kamuya a~1k olarak yap1lmaktad1r. Toplant1lar, menfaat sahiplerimiz ve medya tarafmdan izlenebilmektedir. Son genel 
kurul toplant1s1nda medya genel kurula i~tirak etmemi~tir. 
Genel Kurul toplant1lanndan once, gundem maddeleri ve bu maddelerin Genel Kurul gundemine almmasmm gerek~elerinin 

a~1kland1g1 detayh "Genel Kurul Bilgilendirme DokUmani" ve "Vekaleten Oy Kullanma Formu" TIK ve Teblig'e uygun olarak yasal 

suresi i~erisinde toplant1dan once pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulur. Tum ilan ve bildirimlerde TIK, Sermaye Piyasas1 

Mevzuat1, SPKn., SPK Duzenleme/Kararlan ile Esas Sozle~me'ye uyulmu~tur. Genel Kurul Toplant1s1' na ~agn ilani, mevzuat ile 

ongorulen usullerin yarn s1ra, mumkun olan en fazla say1da pay sahibine ula~may1 saglayacak, elektronik haberle~me dahil, her 

turlu ileti~im vas1tas1 ile Sirket'in internet sitesinde ve Turkiye Ticaret Sicil Gazetesinde en ge~ Genel Kurul Toplant1s1'ndan 3 hafta 

once yaymlanmaktadir. 

Y1lhk faaliyet raporu dahil, finansal tabla ve raporlar, kar dag1t1m onerisi, genel kurul gundem maddeleri ile ilgili olarak hamlanan 

Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani ve gundem maddelerine dayanak te~kil eden diger belgeler ile Esas Sozle~me'nin son hali ve 

Esas Sozle~me'de degi~iklik yap1lacak ise tadil metni; Genel Kurul Toplant1s1'na davet i~in yap1lan ilan tarihinden itibaren, Sirket 

merkezi ve internet sitesinde, pay sahiplerimizin en rahat ~ekilde ula~abilecegi yerlerde incelemeye a~1k tutulmaktad1r. Gundem 

maddelerine ili~kin bilgilendirme dokUmanlannda her bir gundem maddesi i~in ongorulen bilgiler pay sahiplerine sunulmaktad1r. 

Olagan Genel Kurul Toplant1s1'na ili~kin olarak hamlanan, 2015 hesap donemine ait Bilan~o ve Gelir tablosu, Yonetim Kurulu 

Faaliyet Raporu, Yonetim Kurulu'nun 2015 yll1 donem kan hakkmdaki teklifi, ilan Metni, Bag1ms12 Denetim Raporu, Genel Kurul 

Bilgilendirme Dokumani ve Vekaleten Oy Kullanma Formu ile Teblig kapsammda gerekli a~1klamalan i~eren tum bilgi notlan, SPK 

Duzenleme ve Kararlan ile Esas Sozle~memize uygun olarak Olagan Genel Kurul Toplant1s1 tarihinden en az 3 hafta once pay 

sahiplerimizin incelemesine a~1k bulundurulmu~ ve www.datagate.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde yer alm1~tir. 

Genel Kurul Toplant1si'nm tarihinin ilanmdan itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular Yonetim Kurulu uyeleri, Genel Mudur ve 

Yat1nmc1 ili~kileri Bolumu taraf1ndan Sermaye Piyasas1 Mevzuat1na uygun olarak cevaplanm1~t1r. 

Sirket 2016 y1h i~erisinde bir kez Genel Kurul Toplant1s1 duzenlemi~tir. 2015 y1h faaliyetlerinin goru~uldugu 17 May1s 2016 

tarihinde yap1lan Olagan Genel Kurul toplant1s1 yuzde 66 olarak ger~ekle~mi~tir. Halka a~1k hisse senedi sahiplerinin d1~mda 6 

adet ger~ek ve tuzel ki~i Hazirun Cetveli' ne kayd1n1 yaptirm1~t1r. Genel Kurul Toplant1m12 T.C. istanbul Valiligi, istanbul ii Ticaret 

Mudurlugu tarafmdan gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi gozetiminde yap1lm1~t1r. 

Olagan Genel Kurul Toplant1smda, Teblig'e gore; yonetim kontrolunu elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yonetim Kurulu 

Oyeleri'nin, idari sorumlulugu bulunan yoneticilerin ve bunlann e~ ve ikinci dereceye kadar kan ve s1hri h1s1mlannm, ortakhk veya 

bagh ortakhklan ile ~1kar ~at1~masma neden olabilecek onemli bir i~lem yapmas1 ve/veya ortakl1g1n veya bagh ortakhklannm 

i~letme konusuna giren ticari i~ turunden bir i~lemi kendi veya ba~kas1 hesabma yapmas1 ya da ayni tur ticari i~lerle ugra~an bir 

ba~ka ortakhga sorumlulugu s1nirs12 ortak s1fat1yla girmesi kapsammda ger~ekle~tiri len i~lemler hakkmda pay sahiplerine bilgi 

verilmesi gerekmektedir. 

Donem i~inde yap1lan bag1~ ve yard1mlar hakk1nda Genel Kurul'da ayn bir gundem maddesi ile bilgi verilmekte olup, 2016 y1hnda 

yap1lacak bag1~lar i~in ust s1n1r bel irlenmi~tir. 
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2.4. Oy Haklar1 ve Azhk Haklan 

Genel olarak oy hakkinda imtiyaz yoktur. Bununla birlikte, 

• Esas sozle~menin "Yonetim Kurulu" 9.maddesi uyannca, "Yonetim Kurulu Oye say1sinm yansmdan bir fazlas1 A Grubu 
pay sahiplerinin gosterecegi adaylar arasinda se~ilir" ibaresi bulunmaktad1r. 

• Azhk Haklan ile ilgili konularda Turk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasas1 Kanunu'nun ilgili hukumleri uygulanir. 
• Kar~1hkh i~tirak i~inde olan pay sahibi ~irket bulunmamaktad1r. Esas sozle~menin yukanda a~1klanan hukmu uyannca 

azhk paylannin yonetim kurulunda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanmas1 yonteminin kullanilmas1 soz konusu 
degildir. 

2.5. Kar Pay1 Hakk1 
Sirketimiz; Turk Ticaret Kanunu hukumleri, Sermaye Piyasas1 Duzenlemeleri, Vergi Duzenlemeleri ve diger ilgili duzenlemeler ile 

Esas Sozle~memizin kar dag1t1m1 ile ilgili maddesi ~er~evesinde kar dag1t1m1 yapmaktad1r. 

~irketimizin Kar Dag1t1m Politikas1; 

Uzun vadeli buyume ve stratejiler, yatmm ve ton gereksinimleri, karhhk durumu ve ortaklann beklentisi dogrultusunda ekonomik 

ko~ullardaki olaganustu geli~melerin gerektirecegi ozel durumlar hari~, nakit veya bedelsiz pay vermek, ya da belirli oranda nakit, 

belirli oranda bedelsiz pay vermektir. 

Sirketimiz Esas Sozle~mesinde "Kar Pay1 Avans!" dag1t1lmas1 ile ilgili bir duzenleme olmad1g1ndan "Kar Pay1 Avans!" 

dag1t1lmayacaktir. 

Kar Pay1 odemelerine Genel Kurulun tespit ettigi tarihte ba~lanir, yasal sureler i~erisinde ve en k1sa surede yap1lmasina ozen 

gosterili r. 

Sirketimizin kar dag1t1m1 ile ilgili imtiyazh paylan mevcut bulunmamaktad1r. 

Bu politika, sektorel ve ekonomik ko~ullar dikkate alinarak yonetim kurulu tarafmdan her y1I gozden ge~irilebilir. 

Sirket 2016 yi11 ic;erisinde 5.000 .003 TL nakit kar dag1t1minda bulunulmu~tur. 

2.6. Paylarm Devri 

Sirketimiz esas sozle~mesinde pay devrini k1s1tlayan hukumler bulunmamaktad1r. 

BOLUM Ill - KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK 

3.1. Kurumsal internet Sitesi ve i~erigi 

Sirketin aktif ve guncel bir internet sitesi mevcuttur. Kamunun aydmlat1lmasmda, Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Mevzuat1 
duzenleme ve kararlanna uygun olarak Sirket' in www.datagate .com.tr adresindeki Kurumsal internet Sitesi kullanilmaktad1r. 
Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilerin bir k1smma yabanc1 yat1r1mc1lann da yararlanmas1 amac1yla, ingilizce olarak da 
verilmektedir. 

3.2.Faaliyet Raporu 

Sirket faaliyet raporlannda, Turk Ticaret Kanunu, Gumruk ve Ticaret Bakanhg1'nm "Sirketlerin Y1lhk Faaliyet Raporunun Asgari 
ic;eriginin Belirlenmesi Hakkmda Yonetmelik" ve SPK'nm 11-14.1 "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar 
Tebligi" , 03.01.2014 tarihli Seri: 11-17.1 "Kurumsal Yonetim Tebligi" ve Teblig hukumlerine uygun olarak hamlanmaktad1r. 
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BOLUM IV - MENFAAT SAHiPLERi 

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Menfaat sahipleri dUzenli olarak kendilerini ilgilendiren hususlarda ~irket tarafmdan bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme arac1 

olarak daha c;ok e-mail ve ~irket internet sitesi kullanilmaktad1r. DUzenli olarak, her y1I en az bir kere olmak Uzere tedarikc;iler ile 

ayn ayn toplant1lar dUzenlenmektedir. TUrkiye geneline yay1lm1~ bayi kanahna bolgesel bazda c;e~itli bilgilendirme toplant1lan 

yap1lmaktadir. 

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yonetime Kat1hm1 

Menfaat sahipleri tarafmdan $irket'e iletilen talepler degerlendirilmekte ve ilgili birimler ile de temas kurulmak suretiyle, c;ozUm 
onerileri geli~tirilmektedir. Esas Sozle~mede, menfaat sahiplerinin ~irket yonetimine kat1hm1n1 ongoren bir diizenleme yer 
almamaktad1r. Tedarikc;ilerimizin, bayilere yonelik ozel kanal programlan c;erc;evesinde, Uriin temini ve sat1~ politikalan birlikte 
yiiriitiilmektedir. 

4.3. insan Kaynaklan Politikas1 

$irketimizin, www.datagate.com.tr adresinde de yaz1h olan insan kaynaklan politikas1 a~ag1daki gibidir: 

TUm c;ah~anlan tarafmdan begenilen ve takdir edilen bir ~irket alma hedefiyle ozde~le~tirilmi~ bir personel politikam12 mevcuttur. 

Personel politikam121 olu~turan ana kriterler; 

• <;:ah~anlanm1zm tUmUnUn gelecekleriyle ilgili endi~e duymamalannm saglanmas1, 
• <;:al1~anlann oncelikle yoneticilerine ve ~irkete yUksek gUvenlerinin saglanmas1, 
• TUm personelin performanslannm olc;Umlerinin yap1lmas1 ve ba~an kriterlerinin bu olc;Umlerle paralel olarak 

yonetilmesinin saglanmas1, 

• $effaf yonetim sergilenmesi, 
• Yonetime kolayca ula~1mm saglanmas1, 
• <;:al1~anlanm1zm dU~UndUklerini soyleme ve anlatma rahathklannin olmas1, 
• i~ disiplinine onem verilmesi, 
• TUm c;al1~anlanm121n bireysel degil, tak1m ruhu ic;inde c;al1~malannm saglanmas1, 

• Kariyer planlanmasma onem verilmesi, 
• Sosyal aktivitelere yer verilmesi, 
• Verimli c;ah~abilme ortam1 ve ko~ullann saglanabilmi~ olmas1. 

Her yll gerc;ekle~tirilen "Personel Memnuniyeti Anketi" ile c;ah~anlann memnuniyeti olc;Ulmekte ve geli~tirilmesi gereken alanlar 

tespit edilerek iyile~tirici onlemler almmaktadir. 

$irketimizde hic;bir hal ve ko~ulda, ki~ilerin etnik kokenine, cinsiyetine, rengine, 1rkma, dinine ve diger inani~lanna bagh olarak 

aynmc1l1k yapmamaktay12. Bununla ilgili olarak ~irket yonetimine intikal etmi~ herhangi bir ~ikayet bulunmamaktad1r. 

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

$irket i~ ilkelerimiz ba~hg1 altmda Etik ilke ve Davrani~lan kurallan belirlenmi~ ve $irket intra net sitesinde yer alm1~ olup kamuya 

ac;1klanmam1~t1r. 5oz konusu ilke ve kurallar gozden gec;irilmekte ve gUnUn ~artlanna uygun hale getirilmek suretiyle iyile~tirmeler 

yap1lmaktad1r. MU~teriler, Ureticiler, ajanslar vb tiim mecralardan gelecek hediye ve e~antiyon konulannda ~effafhk ilkesi 

geregince ilgili yoneticilere ve insan kaynaklanna dan1~1larak hareket edilmektedir. 

$irketimiz hizmet kalitesinin ve standartlannm sUrekliliklerini belli donemler halinde gozden gec;irmektedir. MU~teri ve 

tedarikc;ilerin ticari sir kapsammdaki bilgilerin gizliligine ozen gosterilir. MU~teri memnuniyeti $irketimizin temel prensipleri 

ic;erisinde yer almaktadir. 

$irket c;evre kirliliginin onlenmesi ve dogal kaynaklann korunmas1 konulanndaki sorumluluklann getirilmesini 

sahiplerine, ~irketimizin hak ve yararlanni da gozetecek ~ekilde zamanmda, dogru, eksiksiz, anl 
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eri~ilebilir durumda ~irket yonetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili gUvenilir bilgi sunanz. TUrkiye Cumhuriyeti yasalanna 

baghy12; tum i~lemlerimizde ve kararlanm1zda yasalara uygun hareket ederiz. Donem ii;:erisinde i;:evreye verilen zararlardan dolay1 

~irket aleyhine ai;:1lan bir dava bulunmamaktad1r. 

BOLOM V - YONETiM KURULU 

5.1. Yonetim Kurulunun Yap1s1 ve Olu~umu 

Yonetim kurulu iii;: icrac1 olmayan (iki bag1ms12 Oye dahil) ve Ui;: icrac1 olmak Ozere yedi Oyeden olu~maktad1r. Vonetim Kurulu'nun 
olu~umu ve sei;:iminde Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ve Diizenlemelerine uyulmaktad1r. Konuya ili~kin esaslar 
Sirket Esas Sozle~mesi'nde diizenlenmi~tir. Buna gore Sirketin Yonetim Kurulu ve Siiresi ba~hkl1 9. maddesine gore en az be~ en 
i;:ok dokuz Oyeden olu~ur. Yonetim Kurulu Oye say1sm1n yansmdan bir fazlas1 A Grubu pay sahiplerinin gosterecegi adaylar 
arasmdan sei;:ilir. Yonetim kurulu Oye say1s1nin tek say1 olmas1 durumunda A Grubu pay sahiplerinin gosterecegi aday say1s1 
kiisuratl1 olacag1ndan kiisuratl1 rakam A grubu pay sahipleri lehine bir Ost say1ya iblag olunur. 

Ybnetim Kurulu Unvan1 lcrada Gorevli/Degi l 

Nevres Erol Bilecik 
Salih Ba~ 
Tayfun Ate~ 
Attila Kayahoglu 
Halil Duman 
Berrin bnder 
Sedat Sarni bmeroglu 

Ba~kan 
Ba~kan Yard1mc1s1 
Oye 
Oye 
Oye 
Bag1ms12 Oye 
Bag1ms12 Oye 

icrada Gorevli 
icrada Gorevli 
icrada Gorevli Degil 
icrada Gorevli Degil 
icrada Gorevli 
icrada Gorevli Degil 
icrada Gorevli Degil 

Yonetim Kurulu' nun Teblig ile belirlenen oranda veya adette Oyesi( iki Oye), bag1ms12 Oye niteligine haiz adaylar arasmdan sei;:ilir. 

Bag1ms1z Yonetim Kurulu Oye adaylannin belirlenmesinde, aday gosterilmesinde, say1s1 ve niteliklerinde, sei;:ilmesinde, azil 

ve/veya gorevden aynlmalannda Sermaye Piyasas1 Kanununu, Teblig ve Sermaye Piyasas1 Kanunu Diizenlemeleri/ Kararlan ve 

yiiriirliikte bulunan ilgili sair mevzuat hiikiimlerine uyulur. Mevcut yonetim Kurulu Oyelerinin ozgei;:mi~leri faaliyet raporlannda 

yer almaktad1r. 

Yonetim Kurulu Ba~kani ve Oyelerine ~irket konusuna giren i~leri bizzat veya ba~kalan ad1na yapmak ve bu nevi i~leri yapan 

~irketlerde ortak olabilmek ve diger i~lemleri yapabilmeleri ii;:in Turk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyannca izin 

verilmektedir. 

Sirketin i~tirak ettigi diger ~irketlerin Yonetim Kurul'lannda da mevcut yonetim kurulu Oyelerinin Oyelikleri soz konusudur. Bu 

~irketler, bili~im sektoriinde faaliyet gosteren, ancak farkl1 alanlarda uzmanhk alanlanna sahip olduklanndan yonetim kurulu 

Oyelerinin ~irket d1~mda ba~ka ~irketlerde de gorev yapmalanna izin verilmektedir. 

5.2. Yonetim Kurulunun Faaliyet Esaslan 

Yonetim Kurulu 01.01.2016 - 31.12.2016 donemi ii;:erisinde 10 kez toplanm1~tir. Toplant1ya ili~kin giindem ve bildirimler Yonetim 
Kurulu Oyelerine daha once bildirilmektedir. ileti~im Yonetim Kurulu Ba~kan1 sekreteri tarafmdan yap1lmaktad1r. 

Yonetim Kurulu en az, Oye tam say1sm1n i;:ogunlugunun ham bulunmas1 ile toplanir ve mevcut Oyelerin oy i;:ogunluguyla karar 

verir. Gorii~iilen tum konular karara baglanamazken karar ahnan konulanndaki tutanaklar kamuoyuna ai;:1klanmamaktad1r. bte 
yandan, Yonetim Kurulunda karara baglanan onemli konulann tumii bzel Durum Ai;:1klamas1yla kamuoyuna duyurulmaktadir. 

Pay sahipligi haklannm kullanilmasmda Sirketin tabi oldugu mevzuata, i~bu ana sozle~meye ve diger Sirket ii;:i diizenlemelere 

uyulur. Vonetim Kurulu, pay sahipligi haklannm kullanilmasm1 saglayacak onlemleri ahr. Pay sahiplerinin bilgi alma haklannin 

geni~letilmesi amacma yonelik olarak, haklann kullanim1n1 etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin 

kullan1m1na sunulmasma ozen gosterilir. 
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Sirketin Yonetimi ve d1~anya kar~1 temsili Yonetim Kuruluna aittir. Sirket tarafmdan verilecek bi.iti.in belgelerin ve yap1lacak 

sozle~melerin gei;:erli olabilmesi i<;:in bunlann ~irketin unvani altma konmu~ ve ~irketi ilzama yetkili ki~i veya ki~ilerin imzasm1 

ta~1mas1 gereklidir. 

Yonetim Kurulu uyelerinin ucretini Gene! Ku rul tespit eder. Yonetim Kurulu, Turk Ticaret Kanunu 'nun 319. maddesi hukumleri 

i;:eri;:evesinde ~irketi temsil ve ilzam yetkisini yonetim kurulu uyelerinden bir k1smma veya yonetim kurulu uyesi olamayan ~irket 

i;:ah~anlanna devretmeye yetkilidir. 

Yonetim Kurulu, mevzuat1n ongordugu veya kendisi tarafmdan belirlenen gorev ve i~leri ifa etmek Uzere, kendi uyeleri arasmdan 

ve gerekli olmas1 durumunda yonetim kurulu uyesi olmayan ki~ilerin de kat1hm1 ile olu~an bir veya birden fazla komiteler kurabilir. 

5.3. Yonetim Kurulu Bunyesinde Olu~turulan Komitelerin Say1, Yap1 ve Bag1ms1zhg1 

Denetimden Sorumlu Komite 

Sirketimizde denetimden sorumlu komite 03.09.2015 tarih ve 10 karar say1h Yonetim Kurulu karan ile uyelerden Sedat Sarni 

bmeroglu ve Berrin Onder'den olu~mu~tur. Komite ba~kanl1gma Berrin Onder se<;:ilmi~tir. 

Denetim komitesi ~irketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, duzenlenen mali tablolann 

geri;:ek mali durumu yans1t1p yans1tmad1gm1n kontrol edilmesi, genel kabul gormU~ muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata 

uygunlugunun ara~t1nlmas1 amac1yla ku rulmu~tur. Denetimden sorumlu komite en az ui;: ayda bir olmak uzere y1lda en az dart 

kere toplan1r ve toplant1 sonui;:lan tutanaga baglanarak ahnan ka rarlar yonetim kuruluna sunulur. 

Kurumsal Yonetim Komitesi 

Sirketimizde Kurumsal Yonetim Komitesi 03.09.2015 tarih ve 10 ka rar say1h Yonetim Kurulu karan ile uyelerden Serrin Onder, 

Attila Kayal1oglu, Halil Duman ve Sermaye Piyasas1 Kurulu ' nca 03.01.2014 tarihli ve 28871 say1l1 Resmi Gazetede yaymlanan 

Kurumsal Yonetim Tebligi'nin (11 -17.1) 11. maddesinin 2. f1kras1 geregince Dilek ilbasan'dan olu~mu~tur. Komite ba~kanl1gma Berrin 

bnder se<;:ilmi~tir. 

Riskin Erken Saptanmas1 Komitesi 

Sirketimizde Riskin Erken Saptanmas1 Komitesi 03.09.2015 tarih ve 10 ka rar say1h Yonetim Kurulu karan ile Uyelerden Berrin 

bnder, Salih Ba~ ve Attila Kayahoglu'ndan olu~mu~tur. Komite ba~kanl1gma Berrin Onder se<;:ilmi~tir. 

Riskin erken saptanmas1 komitesi; ~irketin varhgm1, geli~mesini ve devamm1 tehlikeye du~urebilecek risklerin erken te~hisi, tespit 

edilen risklerle ilgili gerekli onlemlerin al1nmas1 ve riskin yonetilmesi amac1yla i;:al1~malar yapmakla sorumlu olup, risk yonetim 

sistemlerini en az y1lda bir kez gozden gei;:irir. 

5.4. Risk Yonetim ve ii;: Kontrol Mekanizmas1 

Risk yonetimi ~irketimizin surekli faaliyetleri i<;:inde onemli bi r yer tutmaktad1r. Sirketimizin kar~1 kar~1ya oldugu veya kar~1la~mas1 

muhtemel butun risklerin tanimlanmas1 ve izlenmesi risk yonetiminin temel hareket noktas1d1r. 

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

hedeflemi~lerdir. Sirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde ~u ~ekilde sm1flandinlmaktadir: 

a- Alacak Riski: Turk Telekom Grubu tarafmdan sozle~me ile yetkilendirilen bayilerin say1s1 150-200 arasmda degi~mektedir. 

Sirket sadece kendi bolgesindeki bu bayilere sat1~ yapmakta olup bayilerin bUyuk bir kesiminden mal ahmlanna kar~1hk olmak 

i.izere teminat mektubu almaktad1r. 

Sirketin Turkiye s1nirlan ii;:erisinde ticari alacaklann sigortalanmas1 konusunda Euler Hermes Sigorta A.$. ile a~ag1da detaylan ye r 

alan kredi sigortas1 poli<;:esi bulunmaktad1r. 
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~ datagate 1 Ocak 2016 - 31 Arahk 2016 Donemi Faaliyet Raporu 

Poli<;:e Ol.04.2016-31.03.2017 tarih aral1g1ndad1r. 

Poli~eye konu hasarlarda para birimi USD olarak belirlenmi~tir, 

Teminat orani kredi limit talebi yap1 lm1~ ticari alacaklann % 90'1 olarak belirlenmi~tir. 

b- Oriin Teknolojilerinin Siirekli Yenilenmesi: Faaliyet gosterilen sektoriin en biiyiik ozelligi, iiriinlerin teknolojilerinin ve 

fiyatlannin siirekli olarak degi~mesi ve yenilenmesidir. Stok devir h1zlann1 bu degi~ime uyarlayamayan firmalarda zarar olu~ma 

riski yiiksektir. 

c- Sektorel Yogun Rekabet ve Kar Marjlan: Faaliyet gosterilen sektordeki iiretici firmalar, markalar baz1nda diinya ~apinda yogun 

rekabet i~erisindedirler. Oretici firmalann bu rekabet ortam1 ulusal pazarda da fiyatlara yans1maktad1r. Finans yap1s1 ve maliyet 

yap1lan gii~lii olmayan firmalar i~in bu durum olduk~a risk ta~1maktad1r. 

d- Kur Riski: Ahmlann tamamina yakin1 TL cinsinden yap1lmaktad1r. Sat1~lann tamam1na yakin1 da TL olarak yap1lmakta olup 

Sirketin onemli bir kur riski bulunmamaktad1r. 

e- Oretici firmalann distribiitorliik atamalannda miinhas1rhk yoktur: Oretici firmalar ile yap1lan distribiitorliik anla~malannda 

kar~1l1kh miinhas1rl1k ili~kisi yoktur. Oretici firmalar distribiitorliik atamalarinda, pazann ko~ullanna gore ba~ka bir distribiitorliik 

atayabilecegi gibi, ayni zamanda distribiitor firmalarda diger iiretici firmalar ile distribiitorliik anla~malan imzalayabilirler. 

f- ithalat rejimlerinde yap1lan degi~iklikler: Hiikiimetlerin donem donem ithalat rejimlerinde yapm1~ olduklan degi~iklikler ithalat1 

olumlu yonde etkiledigi gibi bazen de olumsuz yonlerde etkilemektedir. 

Sirket i~erisinde gerek yukanda say1lan riskier, gerekse ~irketim tiim varhk ve bor~lannin kontrolleri i~in i~ Denetim ve Yatmmc1 

ili~kileri departmani kurulmu~ olup, direkt Yonetim Kurulu Ba~kan1'na bagh ~al1~maktad1r. 

S.S. ~irketin Stratejik Hedefleri 

Sirketimizin vizyonu "Tiirkiye teknoloj i sektoriinde distiribiitor olarak i~ siire~leri, sat1~ sonu~lan, mii~teri memnuniyeti , yiiksek 

kaliteli lojistik hizmetlerini kullanarak lider firma" olmakt1r. 

Sirketimizin misyonu "Tiirkiye teknoloji pazannda, tiim ~ah~anlarinin kat1hm1 ve tiim payda~lan i~in art1 deger yaratarak siirekli 

geli~en kurumsal, yarat1c1 ve giivenilir bir hizmet ~irketi olarak varl1g1n1 siirdiirebilmektir" . Bu tanim Yonetim Kurulu taraf1ndan 

belirlenmi~ olup, ~irketin internet sitesi ile kamuoyuna a~1klanm1~t1r. 

Yoneticiler her y1I stratejik i~ plani yaparak yonetim kuruluna sunarlar ve Ocak ay1n1n ilk haftas1 onaylanarak yiirii rluge girer. Arahk 

ba~indan itibaren hazirlanmaya ba~lanan stratejik i~ plani, gider ve gelir biit~eleri, her ay diizenli olarak toplanan Yonetim Kurulu 

tarafindan degerlendirilmektedir. 

5.6. Mali Haklar 

Yonetim Kurulu iiyelerine huzur hakk1, iicret, yill1k kardan pay odenmesi, ikramiye ve prim odenmesine ili~kin kararlar Genel Kurul 

taraf1ndan ahn1r. Yonetim Kurulu iiyelerinin, Yonetim Kurulu'nda iistlenmi~ olduklan gorev, yetki ve sorumluluklanna bagl1 olarak, 

mali haklannda farkllla~ma yap1labil ir. 

icrada gorevli Nevres Erol Bilecik, Salih Ba~ ile bag1ms1z yonetim kurulu iiyeleri olan Sedat Sarni bmeroglu ve Berrin bnder'e iicret 

odenmektedir. Sirket, herhangi bir yonetim ku rulu iiyesine ve yoneticilerine bor~ veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemi~, 

kredi ve ii~iincii bir ki~i arac1hg1yla ~ahsi kredi ad1 altinda kredi kulland1rmam1~t1r. 
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