
TtJrlfiye 

DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA TiCARET 
ANONiM SiRKETi 

01.01.2014- 30.09.2014 
DONEMi 

YONETiM KURULU 
FAALiYET RAPORU 



DESPECJ: 
TiJrlflyo 1 Ocak 2014-30 EyiUI 2014 Donemi Faaliyet Raporu 

--f Raporun Donemi 

1 Ocak 2014-30 Eyli.il 2014 

--f Ortakhgm Onvam 

Despec Bilgisayar Pazarlama Ticaret Anonim ~irketi 

--f Faaliyet Konusu 

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~., bili~im teknolojileri ("BT") ti.iketim malzemeleri (toner, mi.irekkep 
kartu~, ~erit, yedekleme i.iri.inleri, kag1t i.i ri.inleri ve aksesuarlar ) dag1t1m1 konusunda faaliyet gostermektedir. 
04.01.1995 tarihinde kurulmu~ olup esas faaliyetlerine 1998 y1hnm sonlanna dogru ba~lam1~t1r. 

--f ~irket Hakkmda Ozet Bilgiler 

~irketimize May1s 1998'de Merkezi Hollanda' da bulunan tamam1 yabanc1 sermayeli Despec Group B.V %50 hisse 
ile ortak olmu~tur. Despec Group B.V 6.975.000 adet hissesinin tamamm1 27.01.2014 tarihi itibariyle Dubai'de 

mukim Despec International FZCO'ya sat1~1n1 yapm1~t1r. Despec'in diger ortag1, Bilecik ailesinin ortak oldugu 
Desbil Teknolojik Ori.inler A.~ .' dir . Bilecik ailesi, Ti.irkiye'nin i:inde gelen BT i.iri.inleri dagltiCISI olan indeks 
Bilgisayar Sistemleri Mi.ihendislik Sanayi ve Ticaret A.~ . ("indeks")'in ku rucusu ve % 38.30 ortag1d1r. 

Despec di.inyanm i:inde gelen markalanndan olu~an geni~ bir i.iri.in portfi:iyi.ine sahiptir. HP i.iri.inleri (i:izellikle 
yaz1c1 toner ve kartu~lan) sat1~larm bi.iyi.ik bir bi:ili.imi.ini.i olu~turmaktad1r. ~irket HP, Epson, Oki, Sony, Canon, 
Targus, TDK, Trust, Lexmark IBM, Hercules, SteeiSeries, Emtec ve Dexim'in bilgisayar malzemelerinin 
distribi.iti:irli.igi.ini.i yapmaktad1r. Aynca Xerox, Kingston, Panasonic, Samsung ve Brother'inde bilgisayar ti.iketim 
malzemelerine ili~kin ara toptanc1hgm1 yapmaktad1r. 

Despec International FZCO, BT ti.iketim malzemeleri' nin bayilere sat1~1na konsantre olmu~ bir ~i rkettir. Ori.in 
portfi:iyi.inde, elektronik otis malzemeleri, BT !,:evre i.iri.inleri, dijital ekipmanlar, fotograf!,:lhk ve 
telekomi.inikasyon aksesuarlan alanlanndaki i:inde gelen markalar yer almaktad1r. Despec International FZCO 
Ortadogu, Afrika, ve Ti.irkiye de faaliyet lerini yi.iri.itmektedir. Bu i.ilkelerde faaliyetlerinin neredeyse tamamm1 
HP, Epson, Canon ve Lexmark gibi bi.iyi.ik firmalann BT ti.iketim i.iri.inlerini pazarlayarak si.irdi.irmektedir. 

Ortakhgm merkezi Merkez Mah. Erseven Sok. No: 8/3 34406 Kag1thane I iSTANBUL. Aynca Ankara ve izmir 
~ubeleri bulunmaktad1r. 

--f Ori.in Gruplan 

Laser Toner 

Murekkep Kartu~ 

Aksesuar 
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MOrekkep 
26.43% 

~ Sermaye ve Ortakhk Yap1s1 

Yaz1c1 ~eridi 

Aksesuar 
8.71% 

Kag1t 
0.63% 

30.09.2014 tarihi itibariyle ~irketimizin ortakhk yap1s1 a~ag1daki gibidir. 

Ortak Ad1 Pay Oran1 Pay Adedi 

Desbil Teknolojik Orunler A.S.(*) 30,24% 6.956.268 

Despec International FZCO. 30,33% 6.975.000 

Halka A!;lk 39,35% 9.050.000 

Diger 0,08% 18.732 

Toplam 100,00 % 23.000.000 

Laser Toner 
50.55% 

(*)Halka a!;lk k1s1mda Desbil Teknolojik Orunler A.S.' ne a it 225.994 adet pay yer almaktad1r. 

Sirket'in hissedan olan Despec Group B.V.'nin 6.975.000 adet hissesini 27.01.2014 tarihi itibariyle Dubai'de mukim 

Despec international FZCO 'ya sat1~1n1 yapm1~t1r. 

Despec international FZCO 1996 y1hnda Riyaz Amiral Jamal tarafmdan Birle~ik Arap Emirlikleri Dubai Jebel Ali Serbast 

Bolge'de kurulmu~ olup i~tirak ve bagll ~irketleri halihamda Orta Dogu,Afrika ve Turkiye'de faaliyet gostermektedir. 

Yonetim Kurulu 14.03.2012 tarih ve 2012/03 nolu karanyla, ~irketin 11.500.000 TL olan !;lkan l m1~ sermayesinin 

25.000.000 TL kay1th sermaye tavam i!;erisinde kalmak ~art1yla % 100 art1nlarak 23.000.000 TL' ye !;lkanlmasma, 

art1nlacak sermaye tutan olan 11.500.000 TL 'nin i!; kaynaklardan kar~1lanmasma karar vermi~tir. Sermaye art1nm1 

20.04.2012 tarihinde tescil edilmi~, 27.04.2012 tarih ve 8087 say1h Turkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmu~tur. 

Sirketimizin 23.000.000 TL olan sermayesi 4.000 TL tutanndaki A Grubu nama yaz1h ve 22.996.000 TL tutanndaki B 

Grubu hamiline yazll1 paylardan olu~maktad1r. A Grubu paylann yonetim kurulu se!;iminde imtiyaz mevcut olup B 

Grubu paylann hi!;bir imtiyaz1 yoktur. A grubu nama yazll1 hisse senetleri Desbil Teknolojik Orunler Dag1t1m A.S.' ye 

aittir. (Desbil' in %100' line Nevres Erol Bilecik sahiptir). Yonetim Kurulu uyelerini belirleme imtiyaz1 saglar. Buna 

gore; Yonetim Kurulunun 5 veya 6 uyeden olu~mas1 durumunda 4 uye, 7 veya 8 .uyeden olu~mas1 durumunda 5 uye, 

9 uyeden olu~mas1 durumunda ise 6 uye (A) grubu pay sahiplerinin gosterecegi adaylar arasmdan se!;ilir. 
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--s: Finansal Vap1ya ili~kin Bilgiler 

LiKiDiTE ORANLARI 30.09.2014 31.12.2013 

Cari Oran 4,13 3,22 

Likidite Oram 2,92 2,23 

FAALiYET ORANLARI (*) 30.09.2014 31.12.2013 

Alacaklann Ortalama Tahsil SUresi 71 67 

Bor!,:lann Ort. Odeme SUresi 33 35 

Stok Bekleme SUresi 39 36 

(*) Ortalama bulunurken 3'er ayhk mali tablolardaki tutarlar dikkate ahnmJ~tJr. 

KARLILIK ORANLARI 30.09.2014 30.09.2013 

BrUt Kar MarjJ 9,7% 11,2% 

Faaliyet Kar Marj1 6,6% 8,4% 

Net Kar Marj1 4,6% 5,3% 

Vergi bncesi Kar MarjJ 5,8% 7,4% 

bzsermaye Karhhg1 11,2% 11,2% 

FiNANSAL YAPI ORANLARI 30.09.2014 31.12.2013 

bzkaynaklar I Pasif Toplam1 75,5% 

K1sa SUreli Bor!,:lar I Pasif Toplam1 24,0% 

Uzun SUreli Bor!,:lar I Pasif Toplam1 0,5% 

Banka Kredileri I Top lam Bor!,:lar 0,8% 

Alman Odul ve 

Distributorlukler Tarih A!;Jklama 

30.09.2014 Tarihi itibariyle Alman OdUI ve DistribUtoriUkleri BulunmamaktadJr. 
--s: Yonetim Kurulu 

68,7% 

30,9% 

0,5% 

0,0% 

Yonetim Kurulu Oyeleri 09.05.2014 tarihli Genel Kuru I ToplantJsJ 'nda lie; y1l ic;in, sec;ilmi~ olup gorev ve yetkileri ~irket 

esas sozle~mesi ve TUrk Ticaret Kanunu hUkUmlerine gore belir l enmi~tir . Soz konusu Genel Kurul ToplantJsJ 10 

Haziran 2014 tarih ve 8587 say1h TUrkiye Ticaret Sicil i Gazetesi'nde yayJmlanmJ~tJr. 
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---J: Yonetim Kurulu Bi.inyesinde Olu~turulan Komiteler 

Ad1 Soyad1 Gorevi Gorev Suresi 
Nevres Erol Bilecik 

Oguz Gulmen 

Salih Ba~ 
Attila Kayalioglu 

Halil Duman 

Riyaz Amirali Jamal 

Faisal Riyaz Jamal 

Hasan Tahsin Tugrul 

Sedat Sami Omeroglu 

---J: Denetimden Sorumlu Komite 

Yonetim Kurulu Ba~kam 

Yonetim Kurulu B~k. Yrd. 
Yonetim Kurulu Oyesi 

Yonetim Kurulu Oyesi 
Yonetim Kurulu Oyesi 

Yonetim Kurulu Oyesi 

Yonetim Kurulu Oyesi 

Bag1ms1z Yonetim Kurulu Oyesi 

Bag1ms1z Yonetim Kurulu Oyesi 

3 Y1l 

3 Y1l 
3 YJI 

3 Y1l 
3 YJI 

3 Y1l 

3 Y1l 

3 Y1l 

3 Y1l 

Hasan Tahsin Tugrul Denetimden Sorumlu Komite Oyesi 

---J: Kurumsal Yonetim Komitesi 

Ad1 Soyad1 Gorevi 

Sed at Sami Omeroglu 

Salih Ba~ 

Halil Duman 

Kerim l~1k 

---J: Riskin Erken Saptanmas1 Komitesi 

Komite Ba~kam 

Oye 

Oye 

Oye 

Ad1 Soyad1 Gorevi 

Sedat Sami Omeroglu 

Hasan Tahsin Tugrul 

Halil Duman 

---J: Yonetim Kurulu Oyelerinin Ozge~mi~leri 

Komite Ba~kam (Bag1ms1z Oye) 

(Bag1ms1z Oye) 

Oye 

~irket'in Yonetim Kurulu yedi uyeden olu~maktad 1 r. Yonetim kurulundaki ki~ilerin ozge!;mi~leri a~ag1da yer 

almaktad1r. 

Nevres Erol Bilecik, Yonetim Kurulu Ba~kam : 1962 y1hnda Ant akya'da dogan Erol Bilecik, ilk, orta ve lise egitimini 

yine Antakya'da tamamlad1. 1986'da iTO Bilgisayar Muhendisligi'nden mezun olmu~tur . 1987'de Nixdorf 

Computer' de Sistem Analisti olarak !;ah~maya ba~lad1 ve 2 y1l boyunca bu gorevini surdurdu. 

Erol Bilecik 1989 y1hnda Index Bilgisayar'm kurucu ortaklanndan olarak firmamn Genel Mudurli.ik gorevini ustlendi. 

Bilecik halen Index Grup bunyesindeki Index Bilgisayar A.~ ., Despec A.~ ., Datagate A.~ . , Neteks A.~, Neotech A.~. ve 

Teklos A.~.'nin Yonetim Kurulu Ba~kamd1r. 

Bilecik aynca 2001-2005 y1llan arasmda, Turk bilgisayar sektorundeki en eski sivil toplum kurulu~u olan TOBiSAD' m 

(Turkiye Bili~im Sanayicileri ve i~adamlan Dernegi) ba~kanhgm1 yapm1~t1r. Evli ve 2 !;Ocuk babas1 olan Erol Bilecik, 

ingilizce bilmektedir. 
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Riyaz Amirali Jamal, Yi:inetim Kurulu i.iyesi: 1955 y11inda dogan Riyaz Amirali Jamal Kanada vatanda~1d1r. 1987 y11inda 

ailesi tarafmdan yi.iri.iti.ilen i~i tamamen devrald1. 

1990 y11inda ingiltere'nin ba~kenti Londra ~ehrinde Despec Londra ~ubesini a«;tl. 1993 y11inda"Van Dorp Despec" ile 

ortak oldu ve ilk orta dogu ofisini Jebel Ali Serbest Bi:ilgesinde ("Jebel Ali Free Zone") a«;tL 2006 y11inda Despec 

International FZCO Dubai'yi kurdu ve bu ~irket Despec Group BV isimli ~irketi sat1n ald1. 2007 y11inda ise Despec 

International FZCO nun %70 hissesini Dubai uluslararas1 finansal merkez yatmm LLC (Dubai International DIFC 

Investment LLC) isimli kurulu~a satml§tlr. 

Profesyonel i§ hayatma yakla§lk 25 sene once bilgisayar ve yaz1c1 malzemeleri ticareti ve perakendeciligi ile ba§lam1~ 

olan Riyaz Jamal, Kanada ve Avrupa da neredeyse bi.itlin OEM (bilgisayar par«;alan ) markalanmn ana distribi.iti:iri.i 

haline gelmi~tir. Kendisi uluslararas1 i§ yi:inetimi, stratejik vizyon «;izme ve planlama, organizasyon yi:inetimi, ~irket 

satm alimlan ve birle~meleri konulannda uzman ve deneyimli bir giri§imcidir. Aynca makine mi.ihendisi olup, 

ingilizce, Afrika ve Hindistan dillerini konu§maktadlr. Riyaz Jamal evli ve i.i«; «;ocuk sahibidir. 

Oguz Gi.ilmen, Yi:inetim Kurulu Ba~kan Vekili ve Genel Mi.idi.ir :1957 y1lmda istanbul'da dogan Oguz Gi.ilmen 1978 

y11inda Londra Oniversitesi Bilgisayar Bilimleri bi:ili.imi.inde yi.iksek i:igrenimini tamamlaml§tlr. 1981-1988 y1llan 

arasmda s1ras1yla Denizcilik Bankas1 Bilgi i~lem Merkezi, Ti.irkiye ~i~e Cam Fabrikalan ve Lever'de Sistem Analisti, 

1988-1993 y1llan arasmda Siemens Nixdorf ve 3M Elektrik §irketlerinde Satl§ Sorumlusu, 1993-1996 y1llan arasmda 

Ford Otosan Sanayide Planlama Mi.idi.iri.i olarak «;ali~m1~t1r. 1996 y11inda Ford Otosan ~irketinden aynlarak indeks 

Bilgisayar §irketine Genel Mi.idi.ir Yard1mc1s1 olarak atanm1~ ve daha sonra 1998 y11inda ise Despec Bilgisayar A.~.'ne 

Genel Mi.idi.ir olarak atanml§tlr. Halen Despec A.~.'in Genel Mi.idi.iri.i ve Yi:inetim Kurulu Ba§kan Yard1mc1s1 olarak 

gorev yapmaktad1r. Evli ve 1 ~ocuk babas1 olan Oguz Gi.ilmen, ingilizce bilmektedir. 

Salih Ba~, Yi:inetim Kurulu Oyesi: 1965 y11inda dogan Salih Ba§, Anadolu Oniversitesi i~letme Bi:ili.imi.i'nden mezun 

olmu§tur. 1990'dan beri indeks Grubu'nda «;ali§maktad1r. 2003 y11inda indeks Bilgisayar Sistemleri Mi.ihendislik 

Sanayi Ve Ticaret A~' nin Mali i§lerden Sorumlu Genel Mi.idi.ir Yard1mc11ig1 gi:irevini yi.iri.iti.irken Datagate Bilgisayar 

Malzemeleri Ticaret A.~.'ye Yi:inetim Kurulu Ba§kan Yard1mc1s1 ve Genel 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 Yi:inetim Kurulu Ba§kan Yard1mc11iklan ile Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A~., Neotech Teknolojik 

Ori.inler Dag1t1m A.~. ve Neteks ileti§im Ori.inleri Dag1t1m A.~."de de Yi:inetim Kurulu Oyeliklerini de yi.iri.itmektedir. 

Evli ve 1 «;ocuk babas1 olan Salih Ba~, ingilizce bilmektedir. 

Atilla Kayalioglu, Yi:inetim Kurulu Oyesi: 1952 y11inda dogan Kayalioglu, 1974 y11inda Bogazi~i Oniversitesi Makine 

Mi.ihendisligi Bi:ili.imi.i'nden mezun olmu~, daha sonra Syracuse Oniversitesi Endi.istri Mi.ihendisligi Bi:ili.imi.i'nde 

yuksek lisansm1 tamamlaml§tlr. 1980-1999 y1llan arasmda IBM Turk'te «;e~itli gi:irevlerde «;ali~m1~ ve 1999 y1lmda 

Global Hizmetler Muduru iken IBM Turk'ten aynlarak indeks'e kat1lm1~t1r. indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik 

Sanayi ve Ticaret A.~ . 'nin Yi:inetim Kurulu Oyesi ve Genel Mudi.iru olan Kayalioglu halen Neteks ileti~im Orunleri 

Dag1t1m A. ~., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A~ . , infin Bilgisayar Ticaret A.~. ve Teklos Teknoloji Lojistik 

Hizmetleri A~ .'de Yi:inetim Kurulu Oyelikleri gi:irevlerini yurutmektedir. Evli ve 2 «;ocuk babas1 olan Atilla Kayalioglu 

ingilizce bilmektedir. 

2008 y11indan bu yana Despec MERA §irketinin icra Kurulu Ba§kanligm1 yapmaktad1r. 

Faisal Riyaz Jamal, Yi:inetim Kurulu Oyesi : ilk ve orta i:igretimini ingiltere'de tamamladL2005 y11inda Standard and 

Poor §irketinde i§ analizi konusunda staj yapt1.2006 y11inda Kings' Collage London'dan mezun oldu.2006-2008 y1llan 

arasmda Despec International §irketinin satl§ i§lerinden sorumlu oldu. Yonetim Kurulunda gorev ald1. 
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Bunlann d1~1nda bir c;:ok organizasyonda gonUIIU olarak gorev ald1. 2 y1l boyunca ITF4 Security& Logictics ~irketinde 

yonetici olarak gorev yaptL2006'da dUzenlenen European Youth Camp'm organizatoriUgUnU yapt1.2005-2006 aras1 

Aga Khan fonuna ortakllk etti.2004 y11inda Caring & Sharing isimli c;:ocuk kampmda, c;:ocuklarm sagllk ve 

gUvenliginden sorumlu bir grupta c;:all~tl.2003-2004 aras1 High 4 Life ad II yard 1m organizasyonunda gorev ald1. 

Halil Duman, Yonetim Kurulu Oyesi: 1965 y11inda Giresun'da dogdu. ilk, orta ve lise ogrenimini Bulancak'da 

tamamlad1. 1987 y1lmda Marmara Oniversitesi iktisadi ve idari Bilimler FakUitesinden mezun oldu . c;:all~ma hayatma 

1987 y1llnda bir in~aat firmas1 olan YUcelen in~aat A.$.' de Muhasebe departmanmda ba~lay1p k1sa bir sUre sonra bu 

~irketin Mali i~ler MUdUrU olarak gorev ald1. Bu gorevini 13 y1l sUrdUrdUkten sonra, 2000 y1llnda aynld1. 

2000/EyiUI aymdan itibaren indeks Bilgisayar A.$.'nin Mali i~ler DirektoriUgU gorevini yUrUtUrken, 08.12.2003 

tarihinde, Mali i~lerden Sorumlu Genel MUdUr Yard1mc1llgma atand1. Halen indeks Bilgisayar A.$. ve grup ~irketleri 

olan Datagate A.$.,Despec A.$, Neteks A.~., Neotech A.~. ve Teklos A.~. 'de ve grup d1~1 bir firma olan Alk1m A.~.' de 

Yonetim Kurulu Oyesi olarak gorevlerini sUrdUrmektedir. 1985 y1 lmdan itibaren Serbest Muhasebeci Mali MU~avir 

Unvanma sahip olup istanbul SMMMO'nm Uyesidir. Evli olup, 2 c;:ocugu bulunmaktad1r. 

Hasan Tahsin Tugrul, 1952 y1llnda Bursa'da dogdu. Pertevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra istanbul Teknik 

Oniversitesi'nden 1973'de Makina MUhendisi, 1975'te "YUksek MUhendis" olarak mezun oldu . 1974-1977 y1llan 

arasmda "TUrkiye Atom Enerjisi Komisyonu'nda Uzman ve Grup MUdUrU olarak c;:all~t1. 1977'de Alarko-Aisim'de 

Teklif Muhendisi olarak gorev yapt1. 1978 sonunda Alarko'dan aynlarak, aiUminyum sektorUne gec;:ti ve serbest 

c;:all~maya ba~lad 1. 

Halen alliminyum profil imalat1 konusunda c;:all~makta olan ALTA$ Aluminyum Sanayi ve Ticaret A.$.nin kurucu 

ortaklanndan olup, Yonetim Kurulu Ba~kanllgm1 yUrUtmektedir. Narpa Limited $ti ile Kabin Sistemleri Limited $ti 

ortag1 ve Ortaklar Kurulu Ba~kam, indeks Bilgisayar A$, Datagate Bilgisayar Malzemeleri A$ ve Despec Bilgisayar 

Pazarlama A$ YK Uyesidir.Kocaeli Sanayi Odas1, Gebze Ticaret Odas1, DEiK-D1~ Ekonomik ili~kiler Kurulu, iTO Mezunlar 

Dernegi, TMMOB Makina MUhendisleri Odas1, Gebze Rotary KuiUbU ve Manning Vakf1 Uyesidir. Halen Kocaeli Sanayi 

Odas1 Meclis Ba~kam, TOBB Sanayi Konseyi Ba~kan Yard1mc1s1, T0SSiDE Yonetim Kurulu Uyesi, Tubitak Teknokent A~ 

Denetim Kurulu Uyesi, KOSGEB Kredi Degerlendirme Kurulu Oyesi, TOSB MUte~ebbis Heyet Uyesi, iTO Mezunlan 

Denegi YK Uyesi, iTO An Teknokent A~ YK Uyesi, iTO KUitUrel A$ YK Uyesi, iTO 3M ARGE YK Uyesi ve Manning Vakf1 

Yonetim Kurulu Gyesi olarak gorev yapmaktad1r. 

Sedat Sami Omeroglu, 1956 y1llnda istanbul'da dogdu. Y1ld1z Teknik Oniversitesi Elektrik MUhendisligi FakUitesinden 

1982 y1llnda mezun oldu. Elektrik - Elektronik mUhendisi olan OMEROGLU, TUrkiye' de 1980' den itibaren 

bilgisayarla ugra~an ilk gruptaki mlihendislerden biri oldu. Mezuniyet sonrasmda iki teknoloji firmasmda teknik 

servis mlihendisligi ve ardmdan bu ~irketlerde yoneticilik yapt1 . 1995 y1llnda bilgisayar tabanll Test ve kontrol 

sistemleri temelinde yapay gorme ve ileri otomasyon mlihendisligi konulannda faaliyet gosteren ve EndUstriyel ve 

Bilimsel Test Teknolojileri Tasanm1, Ar-Ge ve ileri Otomasyon MUhendisligi San. ve Tic. A.$ (k1saca : E3TAM).adlyla 

kendi ~irketini kurdu. Bilgisayann endlistride kontrol amac;:ll kullammmm onclilerinden olan E3TAM, Yurt d1~1 da dahi l 

olmak Uzere Endlistriyel ve Bilimsel pek c;:ok projeyi gerc;:ekle~tirmenin yanmda Yapay gorme, Robot gorme 

teknolojileri konusunda c;:all~malar yapan TUrkiye'deki ilk KOBi ~irketi unvanma da sahiptir.2004 y1llnda Endlistriyel 

Otomasyon alanmda c;:all~malar yapan 15 "firma temsilcisi ile birlikte Endlistriyel Otomasyon Sanayicileri Dernegi -

ENOSAD' m kurulu~unda yer alan Sedat Sami OMEROGLU, May1s 2011 itiban ile ENOSAD m 4. donem Ba~kam olarak 

go rev yapmaktad1r. Evlidir ve bir k1z c;:ocugu babas1d1r. 
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Diger yoneticiler 

Ad ve Soyad1 Onvan1 

ilter c;ni K sat1~ Muduru 

~ Misyon ve Vizyon 

$irketimiz Bili~im urunlerinin tliketim malzemelerini ve surekli kullamlan yan urunlerini tUm markalan 

kapsayacak ~ekilde tedarik etmek, ~ozum ortaklan ile birlikte tek naktadan temin edilmesini saglamak, istikrarh 

ve kahc1 ~i:izumleri i:in plana ~1kanp i~ artaklan ile birlikte verimli t icari ili~kiler kurmakt1r. 

DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMATiCARET A.S. 

KURUMSAL VONETiM iLKELERi UYUM RAPORU 

1. Kurumsal Yonetim ilkelerine Uyum Beyam 

$irketimiz 01.01.2014 - 30.09.2014 hesap doneminde Sermaye Piyasas1 Kurulu tarafmdan yaymlanan Kurumsal 

Yonetim ilkelerine uymaktad1r ve bunlan uygulamaktad1r. 

Soz kanusu ilkeler ~irket yonetimi tarafmdan prensip alarak benimsenmi~tir. Soz kanusu ilkelerin bir k1sm1 hemen 

uygulanm1~ alup eksikliklerin giderilmesi kanusunda ~ah~malar devam etmektedir. 

BOL0M I PAY SAHiPLERi 

2. Pay Sahipleri ile ili~kiler Birimi: 

$irketimizde pay sahipleri ile alan ili~kilerin yurutiilmesi amac1yla Yatmmc1 ili~kileri Birimi alu~turulmu~tur. Genel 

Miidur Yardlmc1s1 Halil Duman' a bagh alarak faaliyet gostermekte alup bilgileri a~ag1ya ~1kanlm1~t1r. 

Ad ve Soyad1 Unvam E-mail adresi Telefon no 
Halil Duman Genel Md. Yrd . hduman@des1;1ec.cam.tr 0-212 332 15 00 
Nairn Sara~ Index Grup i~ Denetim Md. ve nsarac@des1;1ec.cam.tr 0-212 331 2115 

Yat1nmc1 ili~ile r Mud. 
Emre Bagel i~ Denet~i ebagci@des1;1ec.cam. tr 0-212 3312117 
Kerim 1~1k Yat1nmc1 ili~k i leri kisik@des1;1ec.cam. tr 0-212 3312117 

Yatmmc1 ili~kileri Birimi donem i~erisinde pay sahiplerine ve arac1 kurum analistlerine yonelik bilgilendirme 

faaliyetlerinde bulunmu~, bu ama~la telefan, faks veya elektranik pasta ile yoneltilen sarular cevaplanm1~t1r. Donem 

i~erisinde yatmmc1lardan veya arac1 kurumlar tarafmdan yi:ineltilen sarular SPK Seri: II Na:15.1 say1h" bzel 
Durumlann Kamuya A~1klanmasma ili~kin Esaslar Tebligi" ~er~evesinde cevaplanm1~t1r. Aynca ~irketimiz her y1l basm 

taplant1s1 yaparak ge~mi~ y1h degerlendirmekte ve ilgili y1l hedeflerini yaymlayarak yat1nmc1lanmlzl 

bilgilendirmektedir. 
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3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarmm Kullamm1: 

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

yat~nmc1lar tarafmdan sorulan sorularm buyuk bir k1smm1 ~irketin bagli ortakllklan hakkmda bilgi, imzalanan 

distributorluk anla~malanmn i~erigine ili~kin bilgiler, sermaye art1nmma ili~kin bilgi, hisse senedi fiyat hareketlerine 

ili~kin bilgiler olu~turmaktad1r. ~irketimizde pay sahiplerinin bilgi edinme haklarmm kullammmda, pay sahipleri 

arasmda ay1nm yap1lmamaktad1r. 

Y1llik olarak yap1lan olagan basm toplant1smm haricinde genel bilgilendirme yontemini BIST'a yap1lan ozel durum 

a~1klamalan olu~turmaktad1r. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklanm etkin olarak sunabilmek amac1yla 

www.despec.com.tr adresindeki yat1nmc1 bolumunde detayll bilgilere yer verilmi~tir. 

Ana sozle~mede ozel denet~i atanmas1 talebi bireysel bir hak olarak aynca duzenlenmemi~tir. Pay sahiplerinin bilgi 

alma haklanm teminen, azmlig1 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 yat1nmc1lanmlzln bilgi edinme haklanm 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 . 

4. Genel Kurul Bilgileri: 

~irketimizin 09.05.2014 tarihinde yapm1~ oldugu Olagan Genel Kuru I toplant1smda; 

1- Gundemin 5. maddesi geregi Ba~kan, ~irketin Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun 11-14.1 say11i"Sermaye 

Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" uyannca hamlanan bag1ms1z denetimden ge~mi~ 

2013 y11i Finansal Tablolanmn, Genel Kurul toplant1s1ndan en az 21 gun once Kamuoyuna (Kamuyu 

Aydmlatma Platformu'nda, ~irketin www.despec.com.tr internet adresinde) duyuruldugu bilgisini verdi. 

Katip Saym Halil Duman bilan~o ve gelir tablosu ozetini okudu. Yap1lan muzakerelerden sonra 2013 y11i hesap 

donemine ili~kin Konsolide Bilan~o ve Gelir Tablosu oybirligi ile kabul edildi. 

2- Ba~kan Yonetim Kurulu uyelerinin 2013 y11i faaliyetlerinden dolay1 ayn ayn ibra edilmelerini Genel Kurul'un 

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

haklarm1 kullanmayarak toplant1ya kat1lan 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 Dl~ Denetleme Kurulu~u <;:agda~ BaglmSIZ 

Denetim S.M.M.M A.~'nin 01.01.2014-31.12.2014 donemi i~in se~ilmesi oy birligi ile kabul edildi. 

4- 2013 y11i kar dag1t1mma ili~kin teklifin Genel Kurul toplant1s1ndan en az 21 gun once Kamuoyuna (Kamuyu 
Aydmlatma Platformu'nda, ~irketin www.despec.com.tr internet adresinde) duyuruldugu ~ekilde Yonetim 
Kurulu teklifinin goru~ulmesine ge~ildi. Divan ba~kam yonetim kurulu'nun kar dag1t1m onerisini okumak 
uzere katip Saym Halil Duman' a soz verdi. bneri a~ag1da yer ald1g1 ~ekliyle okundu. 

a) 2013 y11i net dag1t1labilir donem kannm %65' i oramnda 1. temettu dag1t1lmasma, 

b) 2013 y11i kar dag1t1mma ili~kin tutarlann a~ag1daki ~ekilde belirlenmesine; 
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- Sermaye Piyasas1 Mevzuat1 uyannca hamlanan 2013 donemi mali tablolarmda vergi sonras1 net kar 
8.753.592,00 TL'dir. 

- Vergi Mevzuatma gore olu~an kar olan 11.785.337,72 TL'den 589.266,89 TL 1. Tertip Yedek Ak!;e 
aynlmasma; 

- Vergi sonras1 net kar olan 8.753.592,00 TL'den 589.266,89 TL 1.Tertip Yedek Ak!;e aynlmasma, SPK 
mevzuat1 di.izenlemelerine gore y1l i!;erisinde yap1lan 22.550,00 TL tutanndaki bag1~lann ilavesi sonras1 
8.186.875,11 TL net dag1t1labilir kann %65'ine tekabOI eden brUt 5.321.468,82 TL (% 23,136821 oranmda 1 
TL nominal degerli hisseye 0,2313682 TL) net 4.523.248,50 TL ( % 19,666298 oramnda 1 TL nominal degerli 
hisseye 0,1966630TL) nakit 1. TemettO olarak dag1t1lmasma, 
- 417.146,88 TL 2. Tertip yedek ak!;e aynlmasma, 
- Kar dag1t1mma 27 May1s 2014 tarihinde ba~lamlmasma, 

c) Kalan tutann olaganOstO yedek ak!;elere ilave edilmesine 
oybirligi karar verilmi~tir. 

5- Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun 11-17.1 Ku rumsal Yonetim Tebligi'nde yer alan Kurumsal Yonetim ilkeleri 1.3.6 
maddesi geregi Yonetim kontroiOnO elinde bulunduran pay sahiplerinin, yonetim kurulu Oyelerinin, idari 
sorumlulugu bulunan yoneticilerin ve bunlann e~ ve ikinci dereceye kadar kan ve s1hrl h1s1mlannm, ortakhk 
veya bagh ortakllklan ile !;lkar !;at1~masma ned en olabilecek onemli nitelikte i~lem yapmas1 ve/veya ortakllgm 
veya bagll ortakllklannm i~letme konusuna giren ticari i~ ti.iri.inden bir i~lemi kendi veya ba~kas1 hesabma 
yapmas1 ya da aym tOr ticari i~lerle ugra~an bir ba~ka ortakllga sorumlulugu s1mrS1Z ortak s1fat1yla girmesi 
kapsammda ger!;ekle~tirilen i~lemlerle ilgili 37 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet all~ ve sat1~ 
tutarlarmm emsallerine uygun tutarlarla fatura edildigi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplant1 ba~kam bu 
maddenin bilgilendirme ama!;ll oldugunu ve oylanmayacagm1 bildirdi. 

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 se!;ilir" ibaresi bulunmaktad1r. 

• Azmllk Haklan ile ilgili konu larda TUrk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasas1 Kanunu'nun ilgili hOkOmleri 
uygulamr. 

• Kar~11ikh i~tirak i!;inde olan pay sahibi ~irket bulunmamaktad1r. Ana sozle~menin yukanda a!;1klanan hOkmO 
uyannca azmllk paylannm yonetim kurulunda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanmas1 yonteminin 
kullamlmas1 soz konusu degildir. 

6. Kar Dag1t1m Politikas1 ve Kar Dag1t1m Zamam: 

~irketimiz; TUrk Ticaret Kanunu hOkOmleri, Sermaye Piyasas1 DOzenlemeleri, Vergi DOzenlemeleri ve diger ilgili 

di.izenlemeler ile Esas Sozle~memizin kar dag1t1m1 ile ilgili maddesi !;er!;evesinde kar dag1t1m1 yapmaktad1r. 

$irketimizin Kar Dag1t1m Politikas1; 

Uzun vadeli bOyOme ve stratejiler, yat1nm ve fon gereksinimleri, karllllk durumu ve ortaklann beklentisi 

dogrultusunda ekonomik ko~ullardaki olaganOstO geli~melerin gerektirecegi ozel durumlar hari!;, nakit veya bedelsiz 

pay vermek, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir. 

~irketimiz Esas Sozle~mesinde "Kar Pay1 Avansl" dag1tilmas1 ile ilgili bir di.izenleme olmad1gmdan "Kar Pay1 Avans1" 

dag1t1lmayacakt1r. 
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Kar Pay1 odemelerine Genel Kurulun tespit ettigi tarihte ba~lamr, yasal sureler i~erisinde ve en k1sa surede 

yap1lmasma ozen gosterilir. 

Bu politika, sektorel ve ekonomik ko~ullar dikkate ahnarak yonetim kurulu tarafmdan her y1l gozden ge~irilebilir. 

7. Paylarm Devri: 

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

SOLUM II- KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK 

8. ~irket Bilgilendirme Politikas1 

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

bilgilendirme politikas1 olu~turulmu~tur. 

11Bilgilerin kamuya a~1klanmasmda sermaye piyasas1 mevzuat1 hukumlerine uyulur. 

Kamunun aydmlat1lmas1 ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikas1 olu~turulur ve kamuya a~1klamr. Kamuya 

a~1klanacak bilgiler zamanmda dogru, eksiksiz, anla~1labilir, yorumlanabilir, eri~ilebilir ve e~it bir bi~imde kamunun 

kullammma sunulur. 

~irketin etik kurallan Yonetim Kurulu tarafmdan belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Olu~turulan etik 

kurallan ile ilgili uygulamalar kamuya a~1klan1r. ~irketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kurallann 

i~erisinde yer ahr. 

Pay sahipligi haklanmn kullamlmasmda ~irketin tabi oldugu mevzuata, i~bu ana sozle~meye ve diger ~irket i~i 

duzenlemelere uyulur. 

Yonetim Kurulu, pay sahipligi haklannm kullamlmasm1 saglayacak onlemleri ahr. Pay sahiplerinin bilgi alma 

haklannm geni~letilmesi amacma yonelik olarak, haklarm kullammm1 etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda 

pay sahiplerinin kullammma sunulmasma ozen gosterilir. 

Y1lhk faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dag1t1m onerisi, esas sozle~me degi~iklik onerileri, organizasyon 

degi~iklikleri ve ~irketin faaliyetleri hakkmdaki onemli degi~iklikleri i~eren bilgilerin ~irketin merkez ve ~ubeleri ile 

elektronik ortamda pay sahiplerinin en rahat ula~masm1 saglayacak ~ekilde incelemeye a~1k tutulmasma ozen 

gosterilir. 

Genel Kurul gundem maddeleri ile ilgili olarak, hamlanan bilgilendirme dokumam ve gundem maddelerine dayanak 

te~kil eden diger belgeler de genel kurul toplant1sma yap1lan davet i~in yap1lan ilan tarihinden itibaren ortaklann 

incelemesine a~1k tutulur. 

Grup ~irketleri ve diger ortaklarla ger~ekle~en ticari ili~kiler piyasa fiyatlan ~er~evesinde ger~ekle~tirilir. 

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotlan, ~irketin ger~ek finansal durumunu gosterecek ~ekilde hamlanmasma ve 

~irket faaliyet raporunun, ~irket faaliyetleri hakkmda aynnt1h bilgi vermesine ozen gosterilir. 

Bilgilendirme politikas1 ile ilgili olarak sorumlu olan ki~ilerin isimleri ve gorevleri a~ag1ya ~1kanlm1~t1r. 

Ad ve Soyad1 Unvan1 

N.Erol Bilecik Y.K.Ba~kam 

Oguz Gulmen Genel Mudur-Despec 

Sayfa 10/16 



DESPS J: 
TOrlrlyo 1 Ocak 2014-30 EyiUI 2014 Donemi Faaliyet Raporu 

Yaz1ll ve Gorsel medya vas1tas1yla gerektiginde a~1klama yap1labilir. Yaz1ll ve gorsel medyaya Yonetim Kurulu Ba~kam, 

Genel Mudur veya vekili ile soz konusu ki~ilerin uygun gorecegi yetkililer tarafmdan basm a~1klamalan yap1labilir. 

$irketimizin halen www.despec.com.tr adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yonetim ilkelerinde belirtilen 

hususlar dogrultusunda pay sahipleri, yatmmc1lar, arac1 kurulu~lann ara~t1rma uzmanlan ve diger menfaat 

sahiplerinin yararlanabilecegi bir ileti~im kanall olarak kullamllr. 

9. Ozel Durum A!;lklamalan: 

$irketimiz 8 Arahk 2010 tarihinde halka a!;1lm1~t1r. 2014 y1hmn i!;erisinde 17 adet ozel durum a!;1klamas1 yap1lm1~tlr. 

10. ~irket internet Sitesi ve icerigi: 

$irketimizin internet sitesi mevcut olup adresi www.despec.com.tr 'dir. internet sitesinde ticaret sicil bilgileri, son 

durum itibariyle ortakllk ve yonetim yap1s1, Yonetim ve Denetim Kurulu, Denetlemeden sorumlu komite uyeleri, 

genel kurul ile ilgili bilgiler, ~irket ana sozle~mesi, periyodik mali tablolar ve raporlar, bag1ms1z denet!;i raporlan 

faaliyet raporlan halka arz ile ilgili bilgiler ile ~irket tarafmdan yap1lan ozel durum a~1klamalan yer almaktad1r. 

11. Gercek Ki~i Nihai Hakim Pay Sahibi I Sahiplerinin A!;1klanmas1: 

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

(*)$irketimizin % 30,25 ortag1 bulunan Desbil Teknolojik Orunleri Ticaret A.$.'nin %99,99 'una Nevres Erol Bilecik 

sahiptir. 

12. iceriden Ogrenebilecek Durumda Olan Ki~ilerin Kamuya Duyurulmas1: 

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

$irketin Yonetim Kurulu Oyeleri 

Nevres Erol Bilecik 
Oguz GUimen 
Salih Ba~ 
Halil Duman 
Attila Kayalioglu 
Riyaz Amirali Jamal 
Fa1sal R1yaz Jamal 
Sed at Sami Omeroglu 
Hasan Tahsin Tugrul 
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~irketin Genel Muduru ve Mudur Seviyesi Yoneticileri 

Oguz Gulmen Genel Mudur 

Halil Duman Mali i~ler Muduru 

ilter <;:elik Sat1~ Mi.idi.iri.i 

BOLIJM Ill- MENFAAT SAHiPLERi 

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: 

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

arac1 olarak daha ~ok e-mail ve ~irket internet sitesi kullamlacakt1r. Di.izenli olarak, her yll en az bir kere olmak i.izere 

tedarik~iler ile ayn ayn toplant1lar di.izenlenmektedir. Ti.irkiye geneline yay1lm1~ bayi kanahna bolgesel bazda ~e~itli 

bilgilendirme toplant1lan yap1lmaktad1r. Y1lda bir kez olmak uzere tum ~ah~anlara ve e~lerine ~irket hakkmdaki 

geli~meleri duyurmak amac1yla bilgilendirme yemekleri di.izenlenmektedir. 

14. Menfaat Sahiplerinin Yonetime Kat1hm1: 

Menfaat sahiplerinin yonetime kat1hm1 konusunda herhangi bir ~ah~ma yap11mam1~t1r. Ancak tedarik~ilerimizin, 

bayilere yonelik ozel kanal program ian ~er~evesinde, uri.in temini ve satl~ politikalan birlikte yi.iruti.ilmektedir. 

15. insan Kaynaklan Politikas1: 

Tum ~ah~anlan tarafmdan begenilen ve takdir edilen bir ~irket alma hedefiyle ozde~le~tirilmi~ bir personel 

politikam1z mevcuttur. 

Personel politikamiZI olu~turan ana kriterler; 

• <;:ah~anlanmiZin ti.imi.ini.in gelecekleriyle ilgili endi~e duymamalannm saglanmas1, 
• <;:ah~anlann oncelikle yoneticilerine ve ~irkete yuksek guvenlerinin saglanmas1, 
• Tum personelin performanslannm oi~Gmlerinin yap1lmas1 ve ba~an kriterlerinin bu ol~umlerle paralel olarak 

yonetilmesinin saglanmas1, 

D1 ger ilgil1 $1rket Ybneti cil en 

Atilla Kayalioglu indeks A.~. Genel Mi.idi.ir 

Salih Ba~ Datagate A.~ Genel Mudur 

Emin Kur~un Neteks A.~. Genel Mi.idur 

Hakan Ko~er Homend A.~ . Genel Mi.idi.ir 

Suat Sumer Art1m A.~. Genel Mi.idi.ir 

Nairn Sara~ indeks Grup i~ Denetim ve Yat1nmc1 ili~.Mi.iduri.i 

• ~effaf yonetim sergilenmesi, 
• Yonetime kolayca ula~1m1n saglanmas1, 
• <;:ah~anlanm1z1n di.i~i.indi.iklerini soyleme ve anlatma rahathklannm olmas1, 
• i~ disiplinine onem verilmesi, 
• Tum ~ah~anlanmiZin bireysel degil, tak1m ruhu i~inde ~ah~malanmn saglanmas1, 
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• Kariyer planlanmasma onem verilmesi, 
• Sosyal aktivitelere yer verilmesi, 

• Verimli c;all~abilme ortam1 ve ko~ullann saglanabilmi~ olmas1 . 

• 
~irketimizde hic;bir hal ve ko~ulda, ki~ilerin etnik kokenine, cinsiyetine, rengine, 1rkma, dinine ve diger i nam~larma 

bagli olarak aynmc11ik yapmamaktay1z. Bununla ilgili olarak ~irket yonetimine intikal etmi~ herhangi bir ~ikayet 

bulunmamaktad1r. 

16. Mi.i~teri ve Tedarikc;ilerle ili~kiler Hakkmda Bilgiler: 

Mal ve hizmetlerin pazarlanmas1 ve sat1~mda mu~teri memnuniyeti onemli ve vazgec;ilmez hedeflerimiz arasmdad1r. 

Bunu saglayabilmek ic;in §irket ic;i prosediirlerimiz olu§turulmu~ ve uygulanmaktad1r. Mii~teri ve tedarikc;ilerle ilgili 

olarak ziyaretlerde diizenlenerek ve ara s1ra mii~teri memnuniyet anketleri diizenlenerek onlarm beklentileri 

ogrenilmekte ve bun lara c;oziim yollan aranmaktad1r. 

Ori.in Tedarik ve Dag1t1m Yap1s1; 

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

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

Tedarikc;iler; 

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

yalmzca dagltiCISI oldugu iiriinleri, dogrudan iireticisinden almakta ve ithalat yolu ile Turkiye'ye getirmekte ve 

dag1t1mm1 yapmaktad1r. 

17. Sosyal Sorumluluk: 

Topluma, dogaya ve c;evreye, ulusal degerlere, orf ve adetlere sayg11iy1z, ~effafllk ilkemiz 1~1gmda pay ve menfaat 

sahiplerine, ~irketimizin hak ve yararlanm da gozetecek ~ekilde zamanmda, dogru, eksiksiz, anla~llabilir, analiz 

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

Cumhuriyeti yasalanna bagliy1z; tOm i~lemlerimizde ve kararlanm1zda yasalara uygun hareket ederiz. Donem 

ic;erisinde c;evreye verilen zararlardan dolay1 ~irket aleyhine ac;1lan bir dava bulunmamaktad1r. 

BOLUM IV- YONETiM KURULU 

18. Vonetim Kurulunun Vap1s1, Olu~umu ve Bag1ms1z Oyeleri: 

Yonetim Kurulu Unvan1 icrada Gorevli I Degil 
Nevres Erol Bilecik Ba~kan icrada Gorevli 
Oguz Giilmen Ba~kan YardlmCISI icrada Gorevli 
Halil Duman Oye icrada Gorevli 
Attila Kayalioglu Oye icrada Gorevli Degil 
Salih Ba~ Oye icrada Gorevli Degil 
Riyaz Amirali Jamal Oye icrada Gorevli Degil 
Fa1sal Riyaz Jamal Oye icrada Gorevli Degil 
Sedat Sami bmeroglu Bag1ms1z Oye icrada Gorevli Degil 
Hasan Tahsin Tugrul Bag1ms1z Oye icrada Gorevli Degil 
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Yonetim kurulunda gorev alacak bagrmSIZ i.iyelerin sayrsr ve nitelikleri Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal 

yonetime ili~kin di.izenlemelerine gore tespit edilir. 5u an itibariyle 2 bagrmsrz yonetim kuru lu i.iyesi mevcuttur. Her 

yrl yaprlan olagan genel kurul toplantrlannda Yonetim Kurulu Ba~kanr 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 i~in 

Ti.irk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyannca izin verilmektedir. Yonetim Kurulu i.iyelerinin Index Grup' un 

diger ~irketlerinin Yonetim Kurul' lannda da i.iyelikleri soz konusudur. Bu ~irketler, bili~im sektori.inde faaliyet 

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

ba~ka ~irketlerde de gorev yapmalarma izin verilmektedir. 

19. Yonetim Kurulu Oyelerinin Nitelikleri: 

5irket ana sozle~mesinin II Yonetim Kurulu'"nu di.izenleyen 9. maddesine gore Yonetim Kurulu i.iyelerinde aranacak 

asgari ve temel nitelikler belirlenmi~tir. Yonetim Kurulu i.iyelerinin tamamr SPK Kurumsal Yonetim ilkeleri IV. 

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

20. ~irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri: 

5irketimizin misyonu 11Ti.irkiye ki~ i sel bilgisayar bile~enleri pazannda, ti.im ~ah~anlannm katrhmryla ve ti.im payda~lan 

i~in artr deger yaratarak si.irekli geli~en kurumsal, yaratrcr ve gi.ivenil ir bir hizmet ~irketi olarak varhgmr 

si.irdi.irebilmektir". Bu tanrm Yonetim Kurulu tarafmdan belirlenmi~ olup, ~irketin internet sitesi ile kamuoyuna 

a~rklanmr~trr. 

5irketimizin vizyonu ise 11Ti.irkiye ki~isel bilgisayar bile~enleri sektori.inde i~ si.i re~leri, satr~ sonu~lan, mi.i~teri tatmini, 

birinci srnrf mi.i~teri hizmetleri ve yi.iksek kaliteli lojistik hizmetlerle lider firma 110imaktrr. Yoneticiler her yrl st ratejik 

i~ planr yaparak yonetim kuruluna sunarlar ve Ocak ayrnm ilk haftasr onaylanarak yi.iri.irli.ige girer. Arahk ba~mdan 

itibaren hazrrlanmaya ba~lanan stratejik i~ planr, gider ve gelir bi.it~eleri, her ay di.izenli olarak toplanan Yonetim 

Kurulu tarafmdan degerlendirilmektedir. 

21. Risk Yonetim ve i~ Kontrol Mekanizmasr: 

Risk yonetimi ~irketimizin si.irekli faaliyetleri i~inde onemli bir yer tutmaktadrr. 5irketimizin kar~r kar~rya oldugu veya 

kar~rla~masr muhtemel bi.iti.in risklerin tanrmlanmasr ve izlenmesi risk yonetiminin temel hareket noktasrdrr. 

Yoneticilerimiz risk yonetimini iyile~tirici ve geli~tirici uygulamalan si.irekli olarak ~irkette uygulanabilir hale getirmeyi 

hedeflemi~ lerdir . 5irketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde ~u ~ekilde smrflandrrrlmaktadrr: 

a- Alacak riski: Dagrtrm yaprsr i~erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanahnm sermaye yaprsr di.i~i.ikti.ir . 

3.000 civannda oldugu di.i~i.ini.ilen bu grup bayiler srk el degi~tird@ gibi a~rhp, kapanma oranlan da olduk~a 

yi.iksektir. 5irket Ti.irkiye'de bilgisayar ahmr ve satrmr yapan neredeyse her kurulu~a mal satmaktadrr. 

5irketin Ti.irkiye smrrlan i~erisinde ticari alacaklann sigortalanmasr konusunda Euler Hermes Sigorta A.5. ile a~agrda 

detaylan yer alan kredi sigortasr poli~esi bulunmaktadrr. 

Poli~e 01.04.2013-31.05.2015 tarih arahgmda olup, 2 yrlhk olarak tanzim edilmi~ti r, 

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

Teminat oranr kredi limit talebi yaprlmr~ t icari alacaklar i~in % 90 beli rlenm i ~tir . 
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b- Sektorel rekabet: Faaliyet gosterilen sektordeki Oretici firmalar, markalar ve Orunler bazmda dunya ~apmda 

yogun rekabet i~erisindedirler. Oretici firmalann bu rekabet ortam1 ulusal pazarlarda da fiyatlara yans1maktad1r. 

Finans yap1s1 ve maliyet yap1lan gO~IO olmayan firmalar i~in bu durum olduk~a risk ta~1maktad1r. 

c- Kur riski: Bili~im teknolojileri Orunlerinin buyuk bir ~ogunlugu yurtd1~1ndan ithal edilmekte ya da yurt i~inden doviz 

cinsinden ahnmaktad1r. Orunler ahmrken genelde yabanc1 para birimi cinsinden bor~lamlmakta ve odemeleri de aym 

para birimlerinden yap1lmaktad1r. Sat1~ politikalanm Orun giri~ para birimi Ozerinden yapmayan firmalar kur 

art1~larmda zarar riski ile kar~1 kar~1ya kalmaktad1rlar. 

d- Oretici firmalarm distributoriUk atamalarmda munhas1rhk yoktur: Oretici firmalar ile yap1lan distributorluk 

anla~malannda kar~1l1kh munhas1rhk ili~kisi yoktur. Oretici firmalar distributorluk atamalannda, pazann ko~ullarma 

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

distributorluk anla~malan imzalayabilirler. $irketimiz sektorde uzun y1llard1r faaliyet gosterdiginden ve iyi derecede 

bir know-how seviyesine oldugundan distributorluk anla~malanmn feshi riskinin son derece du~uk oldugu 

du~Onulmektedir. 

e- ithalat rejimlerinde yap1lan degi~iklikler: HOkOmetlerin baz1 donemlerde ithalat rejimlerinde yapm1~ olduklan 

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

22. Yonetim Kurulu Oyeleri ile Yoneticilerin Yetki ve Sorumluluklan: 

$irketin ana sozle~mesinde yonetim kurulu Oyeleri ve yoneticilerinin yetki ve sorumluluklarma Turk Ticaret Kanunu 

hukumlerine at1fta bulunmak suretiyle yer verilmi~tir. 

23. Yonetim Kurulunun Faaliyet Esaslan: 

Yonetim Kurulu donem i~erisinde 14 kez toplanm1~t1r. Toplant1ya ili~kin gundem ve bildirimler Yonetim Kurulu 

Oyelerine bir hafta oncesinden bildirilmektedir. ileti~im Yonetim Kurulu Ba~kam sekreteri tarafmdan yap1lmaktad1r. 

Goru~ulen tOm konular karara baglanamazken karar ahnan konularmdaki tutanaklar kamuoyuna a~1klanmamaktad1r. 

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

d uyu ru I m a kta d 1 r. 

24. $irketle Ticari Muamele Yapma ve Rekabet Vasag1: 

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

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

25. Etik Kurallar: 

$irket yonetim kurulu tarafmdan ~ah~anlar i~in etik kurallar olu~turulmu~tur. Bu kurallar ~irketin internet adresi alan 

www.despec.com.tr adresindeki yatmmc1 ko~esinde ~irketin halka a~i11~ s1rasmda yay1mlanan izahnamesinde yer 

alm1~t1r. 

26. Yonetim Kurulunda Olu~turulan Komitelerin Say1, Vap1 ve Bag1ms1zhg1: 

Denetimden Sorumlu Komite 

$irketimizde denetimden sorumlu komite 19.06.2012 tarih ve 16 karar say1h Yonetim Kurulu karan ile uyelerden 

Sedat Sami bmeroglu ve Hasan Tahsin Tugrul'dan olu~mu~tur. Denetim komitesi ~irketimizin muhasebe sistemi ve 
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finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, diizenlenen mali tablolarm geq;ek mali durumu yans1t1p 

yansJtmadJgmm kontrol edilmesi, genel kabul gormii~ muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunlugunun 

ara~t1nlmas1 amac1yla kurulmu~tur. 

Kurumsal Yonetim Komitesi 

$irketimizde 19.06.2012 tarih ve 16 say1h Yonetim Kurulu Karan ile Kurumsal Yonetim Komitesi kurulmasma ve 

komite ba~kam olarak yonetim kurulu Oyelerinden Sedat Sami Omeroglu'nun, komite Oyeleri olarak da yonetim 

kurulu Oyelerinden Salih Ba~ ve Halil Duman' m se~ilmelerine karar verilmi~tir. 

Riskin Erken Saptanmas1 Komitesi 

$irketimiz'de 13.06.2013 tarihli ve 2013/08 say1h yonetim kurulu karan ile Riskin erken saptanmas1 komitesi 

kurulmasma ve komite ba~kam olarak bagJmsJz yonetim kurulu Oyelerinden Sedat Sami Omeroglu'nun komite 

Oyeleri olarak'da yonetim kurulu Oyelerinde Hasan Tahsin Tugrul ve Halil Duman 'mn se~imlerine karar verilmi~tir . 

Riskin erken saptanmas1 komitesi ; ~irketin varhgm1, geli~mesini ve devamm1 tehlikeye dii~iirebilecek risklerin erken 

te~hisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli onlemlerin ahnmas1 ve riskin yonetilmesi amac1yla ~ah~malar yapmakla 

sorumlu olup, risk yonetim sistemlerini en az y1lda bir kez gozden ge~irir. 

27. Yonetim Kuruluna Saglanan Mali Haklar: 

icrada gorevli olan Nevres Erol Bilecik ile Oguz Giilmen'e ve bag1msJz yonetim kurulu Oyeleri olan Sedat Sami 

Omeroglu ve Hasan Tahsin Tugrul'a iicret odenmektedir. 

$irket, herhangi bir yonetim kurulu Oyesine ve yoneticilerine bor~ veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemi~, kredi 

ve O~Oncii bir ki~i aracJhg1yla ~ahsi kredi ad1 altmda kredi kullandJrmamJ~tJr. 
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