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DESPEcf 
Tc1rklyo 1 Ocak 2016-30 Eyli.il 2016 Donemi Faaliyet Raporu 

---, Raporun Donemi 

1 Ocak 2016 - 30 EylOI 2016 

---, Ortakhgm Onvani 

Despec Bilgisayar Pazarlama Ticaret Anonim $irketi 

---, Faaliyet Konusu 

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$., bili~im teknolojileri ("BT") tuketim malzemeleri (toner, mUrekkep 
kartu~, ~erit, yedekleme i.iri.inleri, kag1t i.iri.inleri ve aksesuarlar ) dag1t1m1 konusunda faaliyet gostermektedir. 
04.01.1995 tarihinde kurulmu~ olup esas faaliyetlerine 1998 y1lmm sonlanna dogru ba~lam1~t1r. 

---, ~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~m1 yapm1~tir. Despec'in diger ortag1, Bilecik ailesinin ortak oldugu Desbil 
Teknolojik Ori.inler A.$.'dir. Bilecik ailesi, Ti.irkiye'nin onde gelen BT i.iri.inleri dag1t1c1s1 olan indeks Bilgisayar 
Sistemleri Mi.ihendislik Sanayi ve Ticaret A.$. ("indeks")'in kurucusu ve % 36,26 ortag1d1r. 

Despec di.inyanm onde gelen markalarmdan olu~an geni~ bir i.iri.in portfoyi.ine sahiptir. $irket sat1~lannm bi.iyi.ik bir 
boli.imi.ini.i HP i.iri.inleri (ozellikle yaz1c1 toner ve kartu~lan) olu~turmaktad1r. $irket'in dag1t1mm1 i.istlendigi diger 
i.iri.inler Canon, Toshiba, Apple, Samsung, Steelseries, Epson, Oki, Xerox, IBM, Emtec, Lexmark, Trust ve Targus'tur. 

Despec International FZCO, BT tuketim malzemeleri'nin bayilere sat1~ma konsantre olmu~ bir ~irkettir. Ori.in 
portfoyi.inde, elektronik ofis malzemeleri, BT ~evre i.iri.inleri, dijital ekipmanlar, fotograf~11ik ve telekomi.inikasyon 
aksesuarlan alanlarmdaki onde gelen markalar yer almaktad1r. Despec International FZCO Ortadogu, Afrika, ve 
Ti.irkiye de faaliyetlerini yUri.itmektedir. Bu Ulkelerde faaliyetlerinin neredeyse tamamm1 HP, Epson, Canon ve 
Lexmark gibi bi.iyi.ik firmalann BT ti.iketim i.iri.inlerini pazarlayarak si.irdi.irmektedir. 

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

---, Ori.in Gruplari 

Laser Toner 

MUrekkep Kartu~ 

Aksesuar 
Mobil Telefon 
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-;: Sermaye ve Ortakhk Yap1s1 

30.09.2016 tarihi itibariyle ~irketimizin ortakllk yap1s1 a~ag1daki gibidir. 

Ortak Adi Pay Oram Pay Adedi 

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

Despec International FZCO. 30,33 % 6.975.000 

Halka Ac;:1k 39,35 % 9.050.000 

Diger 0,08% 18.732 

Toplam 100,00 % 23 .000.000 

(* )Halka ac;:1k k1s1mda Desbil Teknolojik Orunler A.$.' ne ait 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~m1 yapm1~tir. 

Despec international FZCO 1996 y1lmda Riyaz Amiral Jamal tarafmdan Birle~ik Arap Emirlikleri Dubai Jebel Ali Serbast 

B61ge' de kurulmu~ olup i~tirak ve bagll ~irketleri halihaz,rda Orta Dogu,Afrika ve Ti.irkiye'de faaliyet g6stermektedir. 

Y6netim Kurulu 14.03.2012 tarih ve 2012/03 nolu karanyla, ~irketin 11.500.000 TL olan c;:1kanlm1~ sermayesinin 

25.000.000 TL kay1tll sermaye tavani ic;:erisinde kalmak ~art1yla % 100 art1nlarak 23,000.000 TL' ye c;:1kanlmasma, 

artmlacak sermaye tutan olan 11.500.000 TL 'nin ic;: kaynaklardan kar~1lanmasma karar vermi~tir. Sermaye artmm1 

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

$irketimizin 23.000.000 TL olan sermayesi 4.000 TL tutanndaki A Grubu nama yaz1h ve 22.996.000 TL tutarmdaki B 

Grubu hamiline yaz1h paylardan olu~maktad1r. A Grubu paylann y6netim kurulu sec;:iminde imtiyaz mevcut olup B Grubu 

paylann hic;:bir imtiyaz1 yoktur. A grubu nama yaz1h hisse senetleri Desbil Teknolojik Orunler Dag1t1m A.$.' ye aittir. 

(Desbil' in %100' i.ine Nevres Erol Bilecik sahipti r). Y6netim Kurulu i.iyelerini belirleme imtiyaz1 saglar. Buna gore; 

Y6netim Kurulunun 5 veya 6 i.iyeden olu~mas1 durumunda 4 i.iye, 7 veya 8 i.iyeden olu~mas1 durumunda 5 i.iye, 9 i.iyeden 

olu~mas1 durumunda ise 6 i.iye (A) grubu pay sahiplerinin g6sterecegi adaylar arasmdan sec;:ilir. 
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Finansal Yap1ya ili~kin Bilgiler 

LiKiDiTE ORANLARI 30.09.2016 31.12.2015 

Cari Oran 3,47 3,00 

Likidite Oram 2,46 2,34 

FAALiVET ORAN LARI( * ) 30.09.2016 31.12.2015 

Alacaklarm Ortalama Tahsil Suresi 

Borc;:larm Ort. Odeme Suresi 

Stok Bekleme Suresi 

82 

39 

43 

(* ) Orta lama bulunurken 3'er ayhk mali tablolardaki tutarlar dikkate ahnm,~tir. 

79 

39 

44 

KARLILIK ORANLARI 30.09.2016 30.09.2015 

Brut Kar Marji 8,1% 8,3% 

Faaliyet Kar Marj, 4,3% 7,1% 

Net Kar Marji 3,1% 7,3% 

Vergi bncesi Kar Marji 3,9% 9,1% 

bzsermaye Karhhg1 8,3% 16,6% 

FiNANSAL VAPI ORANLARI 30.09.2016 31.12.2015 

bzkaynaklar / Pasif Toplam1 

K1sa Sureli Borc;:lar / Pasif Toplam, 

Uzun Sureli Borc;:lar / Pasif Toplam1 

Banka Kredileri / Toplam Borc;:lar 
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71,3% 66,5% 

28,4% 33,1% 

0,3% 0,4% 
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Vil i~erisinde Alman Onemli Odi.il ve Distribi.itorli.ikler 

Tarih : 25.03.2016 

Konu : Samsung Distribi.itorli.ik Anla§mas, 

A!;1klama : 5irketimiz ile di.inyanm onde gelen mobil telefon firmalarmdan Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve 
Ticaret Limited 5irketi arasmda, Samsung marka ak1ll1 cep telefonu ve aksesuar i.iri.inlerinin izmir, Aydin, Mugla ve Manisa 
illerini i~eren dag1t1c1 bayilik faaliyetlerinin verilmesi konusunda distribi.itorli.ik sozle§mesi imzaland,. 5irketimiz sozle§me 
kapsammdaki i.iri.inlerin tedarik ve sat,~indan y1ll1k yakla~,k olarak 60 milyon TL net sat,~ has,lat, hedeflemektedir. 

Tarih 

Konu 

:18.05.2016 

: Samsung Veni i~ ili~kisi 

A!;iklama : 5irketimiz ile di.inyanin onde gelen mobil telefon firmalanndan Samsung Electronics Istanbul Pazarlama 

ve Ticaret Limited 5irketi arasmda, Samsung marka ak1ll1 cep telefonu ve aksesuar i.iri.inlerinin dag1t1c1 bayilik 

faaliyetlerinin verilmesi konusunda izmir, Aydin, Mugla ve Manisa illerini i~eren mevcut distribi.itorli.ik sozle§memiz 

Antalya, Denizli, U~ak, Afyon, lsparta, Burdur illerini de i~erecek ~ekilde geni§letilmi§tir. 

5irketimiz izmir, Aydin, Mugla ve Manisa illerini i~eren i.iri.inlerin tedarik ve sat1§mdan y1lhk yakla~,k olarak 60 milyon TL, 

Antalya, Denizli, U~ak, Afyon, lsparta, Burdur illerini i~eren UrUnlerin tedarik ve sat1§mdan y1lhk yakla§1k olarak 40 milyon 

TL olmak Uzere yilhk toplam 100 milyon TL net sat,§ has1lat1 hedeflemektedir. 

Yonetim Kurulu 

~ Vonetim Kurulu Oyeleri 22.05.2015 tarihli Genel Kurul Toplant1s1'nda U~ y1I i~in, se~ilmi~ olup gorev ve yetkileri ~irket 

esas sozle~mesi ve TUrk Ticaret Kanunu hUkUmlerine gore belirlenmi§tir. Soz konusu Genel Kurul Toplant1s1 9 

Haziran 2016 tarih ve 9093 say1h TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yay1mlanm1~tir. 

~ Yonetim Kurulu Bi.inyesinde Olu~turulan Komiteler 

Ad, S0yad1 Gorevi Gorev Si.iresi 
Nevres Erol Bilecik Vonetim Kurulu Ba§karn 3 v,1 
Salih Ba§ Vonetim Kurulu Oyesi 3 v,1 
Attila Kayal,oglu Vonetim Kurulu Oyesi 3 Vil 
Halil Duman Vonetim Kurulu Oyesi 3 Vil 
Riyaz Amirali Jamal Vonetim Kurulu Oyesi 3 Vil 

Faisal Riyaz Jamal Vonetim Kurulu Oyesi 3 Vil 

Kaan Bilecik* Vonetim Kurulu Oyesi 3 Vil 

Berrin Onder Bag1ms1z Vonetim Kurulu Oyesi 3 v,1 
Sedat Sarni bmeroglu Bag1ms1z Vonetim Kurulu Oyesi 3 Vil 

• ~irketimiz Yonetim Kurulu Oyesi Oguz Giilmen 17.05.2016 tarihinde gorevinden istifa etmi~ olup, bo~alan Yonetim Kurulu Oyeligine TIK.'nun 

363.maddesi uyarmca kalan siireyi tamamlamak iizere Kaan Bilecik'in Yonetim Kurulu Oyesi olarak atanmr~trr. 
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--;: Denetimden Sorumlu Komite 

Berrin Onder 

Sedat Sarni bmeroglu Denetimden Sorumlu Komite Oyesi 

--;: Kurumsal Yonetim Komitesi 

Adi S0yad1 Gorevi 

Berrin Onder 

Salih Ba~ 

Halil Duman 

Kerim l~1k 

---J: Riskin Erken Saptanmas1 Komitesi 

Komite Ba~karn 

Oye 

Oye 

Oye 

Adi Soyad1 Gorevi 

Berrin bnder 

Salih Ba~ 

Attila Kayahoglu 

---J: Yonetim Kurulu Oyelerinin Ozgec;:mi~leri 

Komite Ba~karn (Bag1ms1z Oye) 

Oye 

Oye 

$irket'in Yonetim Kurulu yedi uyeden olu~maktad1r. Yonetim kurulundaki ki~ilerin ozgec;:mi~leri a~ag1da yer 

almaktadir. 

Nevres Erol Bilecik, Yonetim Kurulu Ba~karn : 1962 y1lmda Antakya'da dogan Erol Bilecik, ilk, orta ve lise egitimini yine 

Antakya'da tamamlad,. 1986'da iTO Bilgisayar Muhendisligi'nden mezun olmu~tur. 1987'de Nixdorf Computer'de Sistem 

Analisti olarak c;:ah~maya ba~lad1 ve 2 y1I boyunca bu gorevini surdurdu . 

Erol Bilecik 1989 y1lmda indeks Bilgisayar'm kurucu ortaklanndan olarak firmarnn Genel Mudurluk gorevini Llstlendi. 

Bilecik halen Index Grup bunyesindeki indeks Bilgisayar A.$., Despec A.$., Datagate A.$., Neteks A.$, Neotech A.$. Art1m 

A.$. ve Teklos A.$.'nin Yonetim Kurulu Ba~karndir. 

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

(Ti.irkiye Bili~im Sanayicileri ve i~adamlan Dernegi) ba~kanllgm1 yapm1~t1r. Evli ve 2 c;:ocuk babas1 olan Erol Bilecik, 

ingilizce bilmektedir. 
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Riyaz Amirali Jamal, Yonetim Kurulu Oyesi: 1955 y1lmda dogan Riyaz Amirali Jamal Kanada vatanda§1dir. 1987 y1lmda 

ailesi tarafmdan yurutulen i§i tamamen devrald1. 

1990 y1lmda ingiltere'nin ba§kenti Londra §ehrinde Despec Londra §Ubesini a!;tl. 1993 y1hnda"Van Dorp Despec" ile ortak 

oldu ve ilk orta dogu ofisini Jebel Ali Serbest Bolgesinde ("Jebel Ali Free Zone") a!;tl. 2006 y1lmda Despec International 

FZCO Dubai'yi kurdu ve bu §irket Despec Group BV isimli §irketi satm ald1. 2007 yllmda ise Despec International FZCO 

nun %70 hissesini Dubai uluslararas1 finansal merkez yat1nm LLC (Dubai International DIFC Investment LLC) isimli 

kurulu§a satm1§tir. 

Profesyonel i§ hayatma yakla§1k 25 sene once bilgisayar ve yaz1c1 malzemeleri ticareti ve perakendeciligi ile ba§lam1§ olan 

Riyaz Jamal, Kanada ve Avrupa da neredeyse butun OEM (bilgisayar par!;alan ) markalanrnn ana distributoru haline 

gelmi§tir. Kendisi uluslararas1 i§ yonetimi, stratejik vizyon !;izme ve planlama, organizasyon yonetimi, §irket satm ahmlan 

ve birle§meleri konulannda uzman ve deneyimli bir giri§imcidir. Aynca makine muhendisi olup, ingilizce, Afrika ve 

Hindistan dillerini konu§maktad1r. Riyaz Jamal evli ve O!; !;OCugu bulunmaktad1r. 

Salih Ba~, Yonetim Kurulu Oyesi: 1965 y1hnda dogan Salih Ba§, Anadolu Oniversitesi i§letme Bolumu'nden mezun 

olmu§tur. 1990'dan beri indeks Grubu'nda !;ah§maktad1r. 2003 y1lmda 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.$."de de Yonetim Kurulu Oyeliklerini de yurutmektedir. Evli ve 1 !;Ocuk babas1 olan Salih Ba§, 

ingilizce bilmektedir. 

Attilla Kayahoglu, Yonetim Kurulu Oyesi: 1952 y1lmda dogan Kayahoglu, 1974 y1lmda Bogazi!;i Oniversitesi Makine 

Muhendisligi Bolumu'nden mezun olmu§, daha sonra Syracuse Oniversitesi Endustri Muhendisligi Bolumu'nde yuksek 

lisans1rn tamamlam1§tir. 1980-1999 y1llan arasmda IBM TOrk'te !;e§itli gorevlerde !;ah§mi§ ve 1999 y1lmda Global 

Hizmetler MOdurO iken IBM TOrk'ten aynlarak indeks'e kat1lm1§t1r. indeks Bilgisayar Sistemleri MOhendislik Sanayi ve 

Ticaret A.$.'nin Yonetim Kurulu Oyesi ve Genel Muduru olan Kayahoglu halen Neteks ileti§im Orunleri Dag1t1m A.$., 

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A$., infin Bilgisayar Ticaret A.$. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A$.'de 

Yonetim Kurulu Oyelikleri gorevlerini yurutmektedir. Evli ve 2 !;Ocuk babas1 olan Atilla Kayahoglu ingilizce bilmektedir. 

Faisal Riyaz Jamal, Yonetim Kurulu Oyesi: ilk ve orta ogretimini ingiltere'de tamamladi.2005 y1lmda Standard and Poor 

§irketinde i§ analizi konusunda staj yapti.2006 y1lmda Kings' Collage London'dan mezun oldu .2006-2008 y1llan arasmda 

Despec International §irketinin sat1§ i§lerinden sorumlu oldu. Yonetim Kurulunda gorev aid 1. 

Bunlann d1§mda bir !;Ok organizasyonda gonOIIO olarak gorev ald1. 2 y1I boyunca ITF4 Security& Logictics §irketinde 

yonetici olarak gorev yapt1 .2006'da dGzenlenen European Youth Camp'm organizatorlGgunO yapti.2005-2006 aras1 Aga 

Khan fonuna ortakhk etti.2004 y1lmda Caring & Sharing isimli !;Ocuk kampmda, !;OCuklann saghk ve guvenliginden 

sorumlu bir grupta !;ah§ti.2003-2004 aras1 High 4 Life adh yard1m organizasyonunda gorev aid 1. 
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Halil Duman, Yonetim Kurulu Oyesi: 1965 y1lmda Giresun'da dogdu. ilk, orta ve lise ogrenimini Bulancak'da tamamlad1. 

1987 y1lmda Marmara Oniversitesi iktisadi ve idari Bilimler FakUltesinden mezun oldu. c;:ah~ma hayatma 1987 y1hnda 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 y1I sUrdUrdUkten sonra, 2000 y1lmda aynld1. 

2000/EylUI aymdan itibaren indeks Bilgisayar A.$.'nin Mali i~ler DirektorlUgU gorevini yUrUtUrken, 08.12.2003 tarihinde, 

Mali i~lerden Sorumlu Genel MUdUr Yard1mc11igma atand1. Halen indeks Bilgisayar A.$. ve grup ~irketleri olan Datagate 

A.$.,Despec A.$, Neteks A.$., Neotech A.$. ve Teklos A.$. 'de Yonetim Kurulu Oyesi olarak gorevlerini sUrdUrmektedir. 

1985 y1lmdan itibaren Serbest Muhasebeci Mali MU~avir Unvanma sahip olup istanbul SMMMO'nun Uyesidir. Evli olup, 2 

(;Ocugu bulunmaktadir. 

Kaan Bilecik, 1990 y1lmda istanbul'da dogmu~ olan Kaan Bilecik, 2009 y1lmda OskUdar Amerikan Lisesinden, 2014 y1hnda 

da Ko(; Oniversitesi Ekonomi BolUmUnden mezun olmu~tur. Oniversiteden sonra Los Angeles'ta UCLA Universitesinde 

Marketing Uzerine sertifika programm1 tamamlam1~t1r. 2015 EylUl'Unden itibaren Datagate Bilgisayar Malzemeleri 

Ticaret A.$.'de gorev yapmakta ve halen gorevine devam etmektedir. 

Serrin Onder, 1967 y1lmda Kayseri'de dogmu~tur. Kayseri Koleji'ni bitirdikten sonra, Ortadogu Teknik Oniversitesi 

EndUstri MUhendisligi BolUmU'nden mezun olmu~tur. State University of West Georgia'da i~letme Master', yapm1~t1r. 

c;:ah~ma hayatma 1992 y1hnda 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 Oike Gene! MUdUrU, 

Raymond James Yat1nm Menkul Degerler A.$., Ak Yat1nm Menkul Degerler A.$. Genel MUdUrlUgU ve en son, Clairmont 

Gobal TUrkiye Gene! MUdUrlUgU gorevinden sonra, 2010 y1hndan itibaren Logos Portfoy Yonetimi Yonetim Kurulu Oyesi 

ve ortag1dir. Fon Yonetimi, Yat1nm Bankac1hg1 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 y1hndan itibaren Bag1ms1z Yonetim Kurulu Oyemizdir. 

Sedat Sarni Omeroglu, 1956 y1lmda istanbul'da dogdu. Y1ld1z Teknik Oniversitesi Elektrik MUhendisligi FakUltesinden 

1982 y1lmda 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 yllmda bilgisayar tabanh 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.$ (k1saca : E3TAM).ad1yla kendi ~irketini kurdu. 

Bilgisayarm 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 teknolojileri 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. 

--J: Misyon ve Vizyon 

$irketimiz Bili~im UrUnlerinin tUketim malzemelerini ve sUrekli kullanilan yan UrUnlerini tUm markalan kapsayacak 

~ekilde tedarik etmek, (;ozUm ortaklan ile birlikte tek noktadan temin edilmesini saglamak, istikrarh ve kahc1 

(;ozUmleri on plana (;1kanp i~ ortaklan ile birlikte verimli ticari ili~kiler kurmakt1r. 
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DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA TiCARET A.~. 

KURUMSAL YONETiM iLKELERi UYUM RAPORU 

BOLOM I- Kurumsal Yonetim ilkelerine Uyum Beyam 

1 Ocak 2016 - 30 EylUI 2016 faaliyet donemini kapsayan Kurumsal Yonetim ilkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasas, Kanunu'na ve 
Sermaye Piyasas, Kurulu Diizenleme ve Kararlarina, SPK'nin 11-17.1. Kurumsal Yonetim Tebligine uygun olarak hazirlanm1~tir. Sermaye 
Piyasas1 Kanunu ve Tebligi ile zorunlu tutulan Kurumsal Yonetim ilkeleri'nin tiimiine uyulmaktad1r. Kanun ve Teblig ile uyulmas, 
zorunlu tutulmayan ilkelere de uyuma azami ozen gosterilmektedir. Kurumsal Yonetim Komitesi, kurumsal yonetim uygulamalanm1z1 
geli~tirmeye yonelik c;:ah~malanna devam etmektedir. 

BOLUM II-PAY SAHiPLERi 

2. 1. Yatmmc1 iliiikileri B5h'.imii 

Yat1nmc1 ili~kileri B51Umii Sorumlulan ve ileti~im Bilgileri a~ag1da yer almaktad1r; 

Ad ve Soyad1 Unvani E-mail adresi Telefon no 

Kerim l~1k Yat1nmc1 ili~kileri kisik@desi;1ec.com .tr 0-212 331 23 57 

Onur Kara Yatinmc1 ili~kileri okara@desi;1ec.com .tr 0-212 331 23 56 

Mahmut Y1lmaz i~ Denet~i mal[ilmaz@desi;1ec.com.tr 0-212 331 24 82 

Kurumsal Yonetim Komitesi Uyesi Kerim l~1k Sermaye Piyasas1 Faaliyetleri ileri Diizey Lisansina (No: 205880) sahiptir. Kurumsal 

Yonetim Komitesi Uyesi Kerim l~1k Kurumsal Yonetim Komitesi ba~kanina bagh bulunmaktadir. 

Yatmmc, ili~kileri B51Umii donem ic;:erisinde pay sahiplerine ve arac, kurum analistlerine yonelik bilgilendirme faaliyetlerinde 

bulunmu~, bu amac;:la telefon, faks veya elektronik posta ile yoneltilen sorular cevaplanm1~t1r. D5nem ic;:erisinde yatmmc1lardan veya 

arac1 kurumlar tarafindan yoneltilen sorular SPK Seri: II No: 15.1 say11i 11 bzel Durumlann Kamuya Ac;:1klanmasina ili~kin Esaslar Tebligi 11 

c;:erc;:evesinde cevaplanm1~t1r. Aynca ~irketimiz her yil basin toplant1s1 yaparak gec;:mi~ y1l1 degerlendirmekte ve ilgili y1I hedeflerini 

yayinlayarak yat1nmc1lanm1z1 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 pasta yolu ~irketimize iletmektedirler. ~irketimize yat1nmc1lar tarafindan 

sorulan sorulann biiyiik bir k1smin1 ~irketin bagl1 ortakliklan hakk1nda bilgi, imzalanan distribiitorliik anla~malannin ic;:erigine ili~kin 

bilgiler, sermaye artmm1na ili~kin bilgi, pay fiyat hareketlerine ili~kin bilgiler olu~turmaktad1r. ~irketimizde pay sahiplerinin bilgi 

edinme haklannm kullaniminda, pay sahipleri arasinda ay1nm yap1lmamaktad1r. 

Yilhk olarak yap1lan olagan basin toplant1sinin haricinde gene! bilgilendirme yontemini BIST'a yap1lan ozel durum ac;:1klamalan 

olu~turmaktadir. bzel durum ac;:1klamalanm1z ayni zamanda internet sitemizde de yayinlanmaktadir. 

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklanni etkin olarak sunabilmek amac1yla www.despec.com.tr adresindeki yat1r1mc1 boliimiinde detayh 

bilgilere yer verilmi~tir. 

Vil ic;:erisinde yat1nmc1lar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri, ticari sir niteliginde olanlar haric;: olmak Uzere, Sermaye Piyasas1 Mevzuat1, 

SPK Diizenleme ve Kararlanna uygun olarak yerine getirilmi~tir. Bu kapsamda c;:e~itli analist toplant1lanna kat1l1nm1~ ve/veya analistler 

ile toplant1lar diizenlenmi~tir. Aynca yabanc1 yatmmc1lanm1zin bilgi edinme haklanni temin edebilmek ic;:in internet sitemizin yat1nmc1 

boliimiinde ingilizce versiyonu olu~turularak y1I sonlan itibariyle diizenlenen mali tabla ve dipnotlar, raporlan bu boliime eklenmi~tir. 
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Ana sozle~mede ozel denet~i atanmas1 talebi bireysel bir hak olarak aynca diizenlenmemi~tir. Pay sahiplerinin bilgi alma haklanni 

teminen, azl1g1 te~kil eden pay sahiplerinin ~iiphelendikleri 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 

olmam1~t1r. 

2.3. Genel Kurul Toplant1lar1 

Sirketimizin 2015 y1h faaliyet sonu~lann1n gorii~iildiigii Olagan Genel Kurul Toplant1s1 17 May1s 2016 tarihinde Sirket Merkezi'nde 
yapilm1~tir. Toplantilara davet Esas Sozle~meye uygun olarak Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmi~ ve KAP'ta yay1nlanm1~t1r. 
Genel Kurul toplant1lan, pay sahiplerinin kat1l1m1ni kolayla~t1rmak amac1yla, Sirket Merkezinin bulundugu istanbul'da kamuya a~1k 
olarak yapilmaktad1r. Toplant1lar, menfaat sahiplerimiz ve medya taraf1ndan izlenebilmektedir. Son genel kurul toplant1smda medya 
genel kurula i~tirak etmemi~tir. 

Genel Kurul toplant1lanndan once, giindem maddeleri ve bu maddelerin Genel Kurul giindemine almmasmm gerek~elerinin 

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

i~erisinde toplant1dan once pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulur. Tum ilan ve bildirimlerde TIK, Sermaye Piyasas1 Mevzuat1, 

SPKn., SPK Diizenleme/Kararlan ile Esas Sozle~meye uyulmu~tur. Genel Kurul Toplant1s1'na ~agn ilani, mevzuat ile 6ng6riilen usullerin 

yani s1ra, miimkiin olan en fazla say1da pay sahibine ula~may1 saglayacak, elektronik haberle~me dahil, her tiirlii ileti~im vas1tas1 ile 

Sirket'in internet sitesinde ve Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesinde en ge~ Genel Kurul Toplant1s1'ndan 3 hafta once yaymlanmaktad1r. 

Y1lhk faaliyet raporu dahil, finansal tablo ve raporlar, kar dag1t1m onerisi, genel kurul giindem maddeleri ile ilgili olarak haz1rlanan 

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

Sozle~me de degi~iklik yapilacak 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. Giindem maddelerine 

ili~kin bilgilendirme dokiimanlarmda her bir giindem maddesi i~in ongoriilen 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 y1h donem kan hakkmdaki teklifi, ilan Metni, Bag1ms1z Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme 

Dokiimani ve Vekaleten Oy Kullanma Formu ile Teblig kapsammda gerekli a~1klamalan i~eren tum bilgi notlan, SPK Diizenleme 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.despec.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde yer alm1~t1r. Genel Kurul 

Toplant1s1'nm tarihinin ilanmdan itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular Yonetim Kurulu iiyeleri, Genel Miidiir ve Yat1r1mc1 ili~kileri 

Boliimii tarafmdan Sermaye Piyasas1 Mevzuatma uygun olarak cevaplanm1~tir. 

Sirket 2015 y1l1 i~erisinde bir kez Genel Kurul Toplant1s1 diizenlemi~tir. 2015 y1h faaliyetlerinin gorii~iildiigii 17 May1s 2016 tarihinde 

yap1lan Olagan Genel Kurul toplant1s1 yiizde 65 olarak ger~ekle~mi~tir. Halka a~1k hisse senedi sahiplerinden 10 ger~ek ve tiizel ki~i 

Hazirun Cetveline kaydm1 yaptirm1~tir. Genel Kurul Toplant1m1z T.C. istanbul Valiligi, istanbul ii Ticaret Miidiirliigii tarafmdan 

gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi gozetiminde yapilm1~tir. 

Olagan Genel Kurul Toplant1s1nda, Teblig'e gore; yonetim kontroliinii elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yonetim Kurulu Oyeleri'nin, 

idari sorumlulugu bulunan yoneticilerin ve bunlann e~ ve ikinci dereceye kadar kan ve s1hri h1s1mlannin, ortakhk veya bagh ortakhklan 

ile ~1kar ~at1~mas1na neden olabilecek onemli bir i~lem yapmas1 ve/veya ortakhgm veya bagh ortakhklannin i~letme konusuna giren 

ticari i~ tiiriinden bir i~lemi kendi veya ba~kas1 hesabma yapmas1 ya da ayni tiir ticari i~lerle ugra~an bir ba~ka ortakhga sorumlulugu 

sm1rs1z ortak s1fat1yla girmesi kapsammda ger~ekle~tirilen i~lemler hakkmda pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. 

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

yap1lacak bag1~lar i~in Ost sm1r belirlenmi~tir. 
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2.4. Oy Haklan ve Azhk Haklan 

Genel olarak oy hakkmda imtiyaz yoktur. Bununla birlikte, 

• Esas sozle~menin " Yonetim Kurulu ve Suresi" 9.maddesi uyannca, "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 aras1ndan sei;:ilir." ibaresi bulunmaktad1r. 

• Azhk Haklan ile ilgili konularda Turk Ticaret Kanunu' nun ve Sermaye Piyasas1 Kanunu' nun ilgili hukumleri uygulanir. 
• Kar~1hkh i~tirak ii;:inde olan pay sahibi ~irket bulunmamaktadir. Esas sozle~menin yukanda ai;:1klanan hukmu uyarmca 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 i;:eri;:evesinde kar dag1t1m1 yapmaktadir. 

$irketimizin Kar Dag1t1m Politikas1; 

Uzun vadel i buyume ve stratejiler, yatmm ve fon gereksinimleri, ka rhhk durumu ve ortaklann beklentisi dogrultusunda ekonomik 

ko~ullardaki olaganustu geli~melerin gerektirecegi ozel durumlar harii;:, 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 bi r duzenleme olmad1g1ndan "Kar Pay1 Avans!" dag1tilmayacaktir. 

Kar Pay1 odemelerine Genel Kurulun tespit ettigi tarihte ba~lanir, yasal sureler ii;:erisinde ve en k1sa surede yapilmasma ozen gosterilir. 

Sirketimizin kar dag1t1m1 ile ilgili imtiyazh paylan mevcut bulunmamaktadir. 

Bu politika, sektorel ve ekonomik ko~ullar dikkate ahnarak yonetim kurulu tarafmdan her y1I gozden gei;:irilebilir. 

Sirket 2016 y1h ii;:erisinde 2015 y1h kanndan 8.576.793 TL nakit kar dag1t1mmda bulunulmu~tur. 

2.6. Paylann Devri 

Sirketimiz esas sozle~mesinde pay devrini k1s1tlayan hukumler bulunmamaktadir. 

BOLUM Ill- KAMUVU AVDINLATMA VE SEFFAFLIK 

3.1. Kurumsal internet Sitesi ve ii;: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.despec.com.t r adresindeki Kurumsal internet Sitesi kullanilmaktad1r. Kurumsal 
internet sitesinde yer a Ian bilgilerin bir k1smma yabanc1 yat1nmc1lann da yararlanmas1 amac1yla, ingilizce olarak da verilmektedir. 

3.2.Faaliyet Raporu 

Sirket faaliyet raporlannda, Turk Ticaret Kanunu, Gumruk ve Ticaret Bakanhg1'nm "Sirketlerin Y1ll1k Faaliyet Raporunun Asgari 
ii;: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 haz1rlanmaktad1r. 

BOLUM IV - MENFAAT SAHiPLERi 

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

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

daha i;:ok e-mail ve ~irket internet sitesi kullanilmaktadir. Duzenli olarak, her y1I en az bir kere olmak uzere tedariki;:iler ile ayn ayn 

toplant1lar duzenlenmektedir. Turkiye geneline yay1lm1~ bayi kanahna bolgesel bazda i;:e~itli bilgilendirme toplantilan r _1lmaktad1 r. 
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4.2. Menfaat Sahiplerinin Vonetime 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 kat1hmm1 ongoren bir dUzenleme yer 
almamaktadir. Tedarikc;:ilerimizin, bayilere yonelik ozel kanal programlan c;:erc;:evesinde, UrUn temini ve sat,? politikalan birlikte 
yUrUtUlmektedir. 

4.3. insan Kaynaklar1 Politikas1 

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

TUm c;:al1?anlan tarafmdan begenilen ve takdir edilen bir ?irket alma hedefiyle ozde?le?tirilmi? bir personel politikam1z mevcuttur. 

Personel politikam121 olu?turan ana kriterler; 

• <;:ah?anlanm1zm tUmUnUn gelecekleriyle ilgili endi?e d_uymamalannm saglanmas1, 
• <;:al1?anlarm oncelikle ytineticilerine ve ?irkete yUksek gUvenlerinin saglanmas1, 

• TUm personelin performanslannin olc;:Umlerinin yap1lmas1 ve ba?an kriterlerinin bu olc;:Umlerle paralel olarak yonetilmesinin 
saglanmas1, 

• ~effaf yonetim sergilenmesi, 

• Ytinetime kolayca ula?1mm saglanmas1, 

• <;:ah?anlanm1zm dii?UndUklerini soyleme ve anlatma rahathklarmm olmas1, 

• i? disiplinine onem verilmesi, 
• TUm c;:ah?anlanm1zm bireysel degil, tak1m ruhu ic;:inde c;:al1?malannin saglanmas1, 

• Kariyer planlanmasma onem verilmesi, 

• Sosyal aktivitelere yer verilmesi, 

• Verimli c;:al1?abilme ortam1 ve ko?ullann saglanabilmi? olmas1. 
Her y1I gerc;:ekle?tirilen "Personel Memnuniyeti Anketi" ile c;:al1?anlann memnuniyeti olc;:Ulmekte ve geli?tirilmesi gereken alanlar tespit 

edilerek iyile?tirici onlemler ahnmaktad1r. 

~irketimizde hic;:bir hal ve ko?ulda, ki?ilerin etnik kokenine, cinsiyetine, rengine, irkma, dinine ve diger inani?lanna bagh olarak 

aynmc1hk yapmamaktay1z. Bununla ilgili olarak ?irket yonetimine intikal etmi? herhangi bir ?ikayet bulunmamaktadir. 

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

~irket i? ilkelerimiz ba?l1g1 altmda Etik ilke ve Davran1?lan kurallan belirlenmi? ve ~irket intranet sitesinde yer alm1? olup kamuya 

ac;:1klanmam1?tir. S6z konusu ilke ve kurallar gozden gec;:irilmekte ve gUnUn ?artlanna uygun hale getirilmek suretiyle iyile?tirmeler 

yap1lmaktad1r. MU?teriler, Ureticiler, ajanslar vb Wm mecralardan gelecek hediye ve e?antiyon konulannda ?effafhk ilkesi geregince 

ilgili yoneticilere ve insan kaynaklarma dan1?1larak hareket edilmektedir. 

~irketimiz hizmet kalitesinin ve standartlannin sUrekliliklerini belli dtinemler 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 

almaktad1r. 

~irket c;:evre kirliliginin onlenmesi ve dogal kaynaklann korunmas1 konularmdaki sorumluluklann yerine getirilmesini gozetmektedir. 

Topluma, dogaya ve c;:evreye, ulusal degerlere, orf ve adetlere sayg1l1y12, ?effafhk ilkemiz 1?1gmda pay ve menfaat sahiplerine, 

?irketimizin hak ve yararlanni da gozetecek ?ekilde zamanmda, dogru, eksiksiz, anla?1labilir, analiz edilebilir, kolay eri?ilebilir durumda 

?irket yonetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili gUvenilir bilgi sunanz. TUrkiye Cumhuriyeti yasalanna baghy1z; tUm i?lemlerimizde 

ve kararlanm1zda yasalara uygun hareket ederiz. D6nem ic;:erisinde c;:evreye verilen zararlardan dolay1 ?irket aleyhine ac;:llan bir dava 

bulunmamaktad1r. 
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BOLOM V - YONETiM KURULU 

5.1. Yonetim Kurulunun Yap1s1 ve Olu~umu 

Yonetim kurulu dart icrac1 olmayan (iki bag1ms12 uye dahil) ve be~ icrac1 olmak uzere dokuz uyeden olu~maktad1r. Yonetim Kurulu'nun 
olu~umu ve se~iminde Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ve Duzenlemelerine uyulmaktad1r. Konuya ili~kin esaslar 
Sirket Esas Sozle~mesi'nde duzenlenmi~tir. Buna gore Sirketin Yonetim Kurulu ve Suresi ba~l1kh 9. maddesine gore en az be~ en ~ok 
dokuz uyeden olu~ur. 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 aras1ndan se~ilir. 

Yonet1rn Kurulu Unva n1 lciada Gorevl1/ Degil 

Nevres Erol Bilecik 
Salih Ba~ 
Attila Kayal1oglu 
Halil Duman 
Riyaz Amirali Jamal 
Faisal Riyaz Jamal 
Kaan Bilecik 
Berrin bnder 
Sedat Sarni bmeroglu 

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

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

Yonetim Kurulu'nun Teblig ile belirlenen oranda veya adette uyesi( iki uye) , bag1ms12 uye niteligine haiz adaylar arasmdan se~ilir. 

Bag1ms12 Yonetim Kurulu uye adaylannm belirlenmesinde, aday gosterilmesinde, say1s1 ve niteliklerinde, se~ilmesinde, azil ve/veya 

gorevden aynlmalannda Sermaye Piyasas1 Kanununu, Teblig ve Sermaye Piyasas, Kanunu Duzenlemeleri/ Kararlan ve yururlukte 

bulunan ilgili sair mevzuat hukumlerine uyulur. Mevcut yonetim Kurulu Oyelerinin ozge~mi~leri faaliyet raporlannda yer almaktadir. 

Yonetim Kurulu Ba~karn ve Oyelerine ~irket konusuna giren i~leri bizzat veya ba~kalan adma yapmak ve bu nevi i~leri ya pan ~irketlerde 

ortak olabilmek ve diger i~lemleri yapabilmeleri i~in Turk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarmca izin verilmektedir. 

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

~irketler, bili~im sektorunde faaliyet gosteren, ancak farkl1 alanlarda uzmanhk alanlarma sahip olduklanndan yonetim kurulu 

uyelerinin ~irket d1~1nda ba~ka ~irketlerde de gorev yapmalanna izin verilmektedir. 

5.2. Yonetim Kurulunun Faaliyet Esaslan 

Yonetim Kurulu 01.01.2016 - 30.09.2016 donemi i~erisinde 10 kez toplanm1~t1r. Toplant1ya ili~kin gundem ve bildirimler Yonetim 
Kurulu Oyelerine daha once bildirilmektedir. ileti~im Yonetim Kurulu Ba~karn sekreteri tarafmdan yap1lmaktad1r. 

Yonetim Kurulu en az, uye tam say1smm ~ogunlugunun ham bulunmas1 ile toplarnr ve mevcut uyelerin oy ~ogunluguyla karar verir. 

Goru~ulen tum konular karara baglanamazken karar alman konulanndaki tutanaklar kamuoyuna a~1klanmamaktad1r. bte yandan, 

Yonetim Kurulunda karara baglanan onemli konularm tiimii bzel Durum A~1klamas1yla kamuoyuna duyurulmaktadir. 

Sirketin yonetim kurulu toplant,sma katilma hakkma sahip olanlar bu toplant1lara, Turk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarmca 

elektronik ortamda da kat,labilir. Sirket, Ticaret Sirketlerinde Anonim Sirket Genel Kurullan D1~mda Elektronik Ortamda Yap1lacak 

Kurullar Hakk1nda Teblig hiikOmleri uyannca hak sahiplerinin bu toplant1lara elektronik ortamda kat1lmalanna ve oy vermelerine 

imkan tarnyacak Elektronik Toplant, Sistemini kurabilecegi gibi bu ama~ i~in olu~turulmu~ sistemlerden de hizmet satin alabilir. 

Yap1lacak toplant1larda ~irket sozle~mesinin bu hiikmii uyannca kurulmu~ olan sistem iizerinden veya destek hizmeti allnacak sistem 

iizerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklanrn Teblig hiikumlerinde belirtilen ~er~evede kullanabilmesi saglarnr. 

Yonetim Kurulu iiyelerine odenecek ucretler Genel Kurul tarafmdan tespit olunur. 

Sayfa 12/14 



DESPEcf: 
TiJrlrlya 1 Ocak 2016-30 Eylul 2016 Donemi Faaliyet Raporu 

~irketin Yonetimi ve d1~arrya kar~1 temsili Yonetim Kuruluna aittir. ~irket tarafmdan verilecek bUtUn belgelerin ve yap1lacak 

sozle~melerin ge~erli olabilmesi i~in bunlarrn ~irketin unvarn altma konmu~ ve ~irketi ilzama yetkili ki~i veya ki~ilerin imzasm1 ta~1mas1 

gereklidir. Yonetim Kurulu Uyelerinin Ucretini Genel Kurul tespit eder. Yonetim Kurulu'nun alacag1 karar Uzerine, ~irketin temsil yetkisi 

tek imza ile bir veya daha fazla murahhas Uyeye veya mUdUr olarak U~UncU ki~ilere devredilebilir. En az bir yonetim kurulu Uyesinin 

temsil yetkisini haiz olmas1 ~artt1r. Temsile yetkili ki~ileri ve bunlarrn temsil ~ekillerini gosterir karann noterce onaylam1~ sureti ticaret 

sicilinde tescil ve ilan edilmedik~e, temsil yetkisinin devri ge~erli olmaz. Temsil yetkisinin s1rnrland1nlmas1, iyi niyet sahibi U~UncU 

ki~ilere kar~1 hUkUm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir ~ubenin i~lerine ozgUlendigine veya birlikte 

kullarnlmasma ili~kin tescil ve ilan edilen sm1rlamalar ge~erlidir. TUrk Ticaret Kanunu hUkUmleri sakhdir. 

Yonetim kurulu, yonetim yetki ve sorumluluklan k1smen veya tamamen bir veya birden fazla yonetim kurulu Uyesine veya U~UncU bir 

ki~iye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yonetim kurulu TUrk Ticaret Kanunu hUkUmlerine uygun bir yonerge dUzenler. 

5.3. Ytinetim Kurulu BUnyesinde Olu~turulan Komitelerin Say1, Yap, ve Bag1ms1zhg1 

Denetimden Sorumlu Komite 

~irketimizde denetimden sorumlu komite 03.09.2015 tarih ve 10 karar say1h Yonetim Kurulu karan ile Uyelerden Berrin bnder ve 

Sedat Sarni bmeroglu'ndan olu~mu~tur. Komite ba~kanl1gma Berrin bnder se~ilmi~tir. Denetim komitesi ~irketimizin muhasebe 

sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, dUzenlenen mali tablolann ger~ek mali durumu yans1t1p yans1tmad1gmm 

kontrol edilmesi, genel kabul gormU~ muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunlugunun ara~t1nlmas1 amac1yla kurulmu~tur. 

Denetimden sorumlu komite en az U~ ayda bir olmak Uzere y1lda en az dort kere toplarnr ve toplant1 sonu~lan tutanaga baglanarak 

al1nan kararlar yonetim kuruluna sunulur. 

Kurumsal Ytinetim Komitesi 

~irketimizde Ku rumsal Yonetim Komitesi 03.09.2015 tarih ve 10 karar say1h Yonetim Kurulu karan ile Uyelerden Berrin Onder, Salih 

Ba~, Halil Duman ve Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca 03.01.2014 tarihli ve 28871 say1h Resmi Gazetede yaymlanan Kurumsal Yonetim 

Tebligi'nin (11-17.1) 11. maddesinin 2. f1kras1 geregince Kerim l~1k'dan olu~mu~tur. Komite ba~kanhgma Berrin Onder se~ilmi~tir. 

Riskin Erken Saptanmas1 Komitesi 

~irketimizde Riskin Erken Saptanmas1 Komitesi 03.09.2015 tarih ve 10 karar say1h Yonetim Kurulu karan ile Uyelerden Berrin Onder, 

Salih Ba~ ve Attila Kayahoglu 'ndan olu~mu~tur. Komite ba~kanhgma Berrin bnder 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 ~ah~malar yapmakla sorumlu olup, risk yonetim 

sistemlerini en az yilda bir kez gozden ge~irir. 

5.4. Risk Ytinetim ve i~ Kontrol Mekanizmas1 

Risk yonetimi ~irketimizin sUrekli faaliyetleri i~inde onemli bir yer tutmaktad1r. ~irketimizin kar~1 kar~1ya oldugu veya kar~1la~mas1 

muhtemel bUtun risklerin tarnmlanmas1 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 sm1flandinlmaktad1r: 

a- Alacak Riski: Dag1t1m yap1s1 i~erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanahrnn sermaye yap1s1 dU~UktUr. 5.000 civannda 

oldugu du~UnUlen bu grup bayiler s1k s1k el degi~tirdigi gibi a~1hp, kapanma oranlan da olduk~a yUksektir. ~irket TUrkiye'de bilgisayar 

ahm1 ve sat1m1 ya pan hemen hemen her kurulu~a mal satmaktad1r. 

~irketin TUrkiye s1rnrlan i~erisinde ticari alacaklann sigortalanmas1 konusunda Euler Hermes Sigorta A.~. ile a~ag1da detaylan yer alan 

kredi sigortas1 poli~esi bulunmaktadir. 
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- Poli<;:e Ol.04.2016-31.03.2017 tarih aral1gmdad1r. 

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

Teminat orani kredi limit talebi yapilm1~ ticari alacaklar i<;:in % 90 belirlenmi~tir. 

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

siirekli olarak degi~mesi ve yenilenmesidir. Stok devir h1zlanni bu degi~ime uyarlayamayan firmalarda zarar olu~ma riski yiiksektir. 

c- Sektorel Yogun Rekabet ve Kar Marjlan: Faaliyet gosterilen sektordeki iiretici firmalar, markalar bazmda diinya <;:ap1nda yogun 

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

yapilan gii<;:lii olmayan firmalar i<;:in bu durum olduki;:a risk ta~1maktad1r. 

d- Kur Riski: Bili~im teknolojileri iiriinlerinin biiyiik bir <;:ogunlugu ya yurtd1~mdan ithal edilmekte ya da yurt i<;:inden doviz cinsinden 

ahnmaktad1r. Orunler ahnirken genelde yabanc1 para birimi cinsinden bor<;:lanilmakta ve odemeleri bu para birimlerine gore 

yap1lmaktad1r. Sat1~ politikalanni iiriin giri~ para birimi iizerinden yapmayan firmalar kur art1~lannda zarar riski ile kar~1 kar~1ya 

kalmaktadirlar. 

e- Oretici firmalann distribiitorliik atamalannda miinhas1rhk yoktur: Oretici firmalar ile yap1lan distribiitorliik anla~malannda kar~1hkh 

miinhas1rhk ili~kisi yoktur. Oretici firmalar distribiitorliik atamalannda, pazann ko~ullanna gore ba~ka bir distribiitorliik atayabilecegi 

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

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

olumlu yonde etkiledigi gibi bazen de olumsuz yonlerde etkilemektedir. 

~irket i<;:erisinde gerek yukanda say1lan riskier, gerekse ~irketim tum varhk ve bor<;:lannm kontrolleri i<;in i<;: Denetim ve Yatmmc1 

ili~kileri departman1 kurulmu~ olup, direkt Yonetim Kurulu Ba~kani'na bagh <;:ah~maktad1r. 

S.S. ~irketin Stratejik Hedefleri 

~irketimizin misyonu " Bilgisayar kanahndaki tum ~irketlere degi~en ihtiyai;:lanna gore bili~im iiriinlerinin ana tedarik merkezi olarak 

hizmet vererek liderligini siirdiirmektir." Bu tanim Yonetim Kurulu tarafmdan belirlenmi~ olup, ~irketin internet sitesi ile kamuoyuna 

a<;:1klanm1~t1r. 

~irketimizin vizyonu ise "Kana Im tum iiriin ihtiyai;:lanni tek noktadan kar~ilayabilen bir IT Dag1t1m ~irketi "olmakt1r. 

Yoneticiler her y1I stratejik i~ plani yaparak yonetim kuruluna sunarlar ve Deak aymm ilk haftas1 onaylanarak yiiriirliige girer. Arahk 

ba~mdan itibaren haz1rlanmaya ba~lanan stratejik i~ plani, gider ve gelir biit<;:eleri, her ay diizenli olarak toplanan Yonetim Kurulu 

tarafmdan degerlendirilmektedir. 

5.6. Mali Haklar 

Yonetim Kurulu iiyelerine huzur hakk1, iicret, y1lhk kardan pay odenmesi, ikramiye ve prim odenmesine ili~kin kararlar Gene! Kurul 

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

mali haklannda farkhla~ma yap1labilir. 

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

odenmektedir. ~irket, herhangi bir yonetim kurulu iiyesine ve yoneticilerine bor<;: veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemi~, kredi 

ve ii<;:iincii bir ki~i arac1hg1yla ~ahsi kredi ad1 altmda kredi kullandirmam1~t1r. 
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