
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
 

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU VE 
İMTİYAZLI A VE B GRUBU  HİSSEDARLARI GENEL KURULU 

TOPLANTILARINA ÇAĞRI 
 

Şirketimizin merkezi olan Çamlıca Kısıklı Alemdağ Cad. No:38 Üsküdar/İSTANBUL  adresinde 
29.06.2010 Salı günü ; 
-  Saat:14.00’da 2009 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu  
 -  Saat:14.30’da (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu  
-  Saat:14.40’da (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu 
 
aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır. 
 
Olağan genel kurulda oy kullanmak isteyen ortaklarımızdan hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 
düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel 
Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirerek genel kurul tarihinden en geç bir hafta önce alacakları giriş kartları ile 
genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen ve 
giriş kartı almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. Hisselerini 
henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uyarınca hisse 
senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını 
kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım 
başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. 
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak 
düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi adresinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih 
21872 sayılı resmi gazetede yayınlanan sermaye piyasası kurulunun Seri IV, No:8 tebliğinde öngörülen sair 
hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 
2009 yılına ait yönetim kurulu, denetçi ve bağımsız denetleme kuruluşu raporu, bilanço, kar ve zarar 
hesapları,dönem karı / zararı hakkındaki teklifler ve gerekli diğer belgeler toplantı tarihinden 15 gün önce 
Şirket merkezi adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. 
 

YÖNETİM KURULU 
OLAĞAN GENEL KURUL  
 
Toplantı Tarihi   :  29/06/2010 
Toplantı Saati     : 14.00  
Toplantı yeri       : Üsküdar Çamlıca Kısıklı Alemdağ Cad. No:38 
 
GÜNDEM 
 
1)  Açılış ve divan teşekkülü, 
2)  Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 
3) Yönetim kurulunca belirlenen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesi, 
4) 2009 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun  okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
5) 2009 yılı Denetçi ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan raporların okunması ve tasdiki, 
6) 2009 yılı Bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,  
7) 2009 takvim yılı zararının görüşülmesi ve dönem zararının kapatılıp  kapatılmayacağı                      
    hususunda karar alınması, 
8) 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası, 
9) 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçinin ibrası, 
10) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ücret veya huzur haklarının tesbiti, 
11) Denetçinin seçimi ile ücretinin tesbiti, 
12) Ana sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3’üncü maddesinin SPK’nun 09.09.2009 tarihli “Teminat, rehin 
ve ipotekler” hakkındaki ilke kararı doğrultusundaki tadilinin görüşülmesi, 
13) Yönetim Kurulu üyelerinin TTK. 334 ve 335. maddelerinde yazılımı işlemleri ifa edebilmelerine ilişkin 
yetki verilmesi, 
14) 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme, 
15) Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım 
politikası hakkında bilgilendirilmesi, 
16) Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları Teminat Rehin ve İpotekler ve elde etmiş oldukları 
gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesine, 
17) Dilekler ve kapanış 



 
 
İMTİYAZLI A VE B GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU 
 
Toplantı Tarihi   : 29/06/2010  
Toplantı Saati     : A Grubu 14.30, B Grubu 14.40  
Toplantı yeri       : Üsküdar Çamlıca Kısıklı Alemdağ Cad., No:38 
 
1) Açılış ve divan teşekkülü, 
2)  İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 
3) 29.06.2010 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan Ana sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3’üncü 
maddesinin tadilinin onaylanması, 
5- Dilekler ve kapanış 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ 
Ana sözleşme tadili ile ilgili olarak T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.05.2010 tarih B.02.1.SPK.0.13-640-4912 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 31.05.2010 tarih B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02-43952-68873-3036 sayılı yazısı ile izin alınmıştır. 
ESKİ METİN YENİ METİN 
Amaç ve Konu:  

Madde 3: 
Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır. 
A) Bilgisayar ve elektronik sistemler 
1- Mikro mini ve büyük boy bilgisayar sistemleri için özel ve paket program 
yazılımları üretmek ve geliştirmek. 
2- Bilgisayar bilgi işlem ve bilgi iletişim alet makina ve sistemleri ve bunla ilgili 
veya gerekli her türlü aksam yan aksesuar yedek aksam ve tamamlayıcı 
maddeleri. 
3- Bilgi ses ve görüntü kayıt görüntüleme ve elektronik ve elektromanyetik 
nakline ait optik elektrik telekomünikasyon alet cihaz ve sistemleri. 
4- Kopyalamaya hesaplamaya yazmaya ölçmeye çizmeye haberleşmeye kontrol 
etmeye yarayan fotokopi faksimile hesap ve ölçüm makinaları yazıcı ve çizici 
gibi elektrikli elektronik mekanik ve sair cihaz ve sistemleri. 
5- Tıbbi ilmi optik eğitim ve eğlence ile ilgili elektrikli elektronik ve mekanik 
aletler cihazlar ölçekler ve göstergeleri. 
6- Elektrikli elektronik ve solar aydınlatma ısıtma soğutma ve havalandırma 
cihaz ve sistemleri. 
7- Elektronik besleme devreleri regülatörler güçlendiriciler ve diğer ilgili 
sistemler. 
8- Çeşitli kağıt karton mukavva ve bilumum kırtasiye ve matbaa levazımatı.  
B) Diğer Konular. 
ba) Sigortacılık mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla acentalık yapmak  
bb) Turizmli, Turizm ile ilgili İnşaat ve Nakliyecilik  
1- Turizmle ilgili olarak otel, motel tatil köyü deniz hava ve kara taşıtlarına sahip 
olmak veya kiralamak, suretiyle bilfiil veya kiraya vererek işletmek işlettirmek 
yurt dışındaki turizm ve seyahat acentaları ile işbirliği yaparak yurtiçi seyahatler 
düzenlemek , 
2- Muhtelif inşaat işlerine girmekle beraber diğer tip inşaatlarında proje imalatı 
ile uğraşmak, 
3- Yurtiçi ve yurt dışı nakliyecilik işi ile uğraşmak bunun için tır filosu kurmak 
veya diğer gerekli araçlara sahip olmak veya kiralamak suretiyle icra etmek,  
bc) 1- A bendindeki konular başta gelmek üzere bunların eğitimi bunlarla ilgili 
olsun olmasın genel yayıncılık işlerine girmek. Bu yayınlar için matbaa kurmak 
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Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır. 
A) Bilgisayar ve elektronik sistemler 
1- Mikro mini ve büyük boy bilgisayar sistemleri için özel ve paket program 
yazılımları üretmek ve geliştirmek. 
2- Bilgisayar bilgi işlem ve bilgi iletişim alet makina ve sistemleri ve bunla ilgili 
veya gerekli her türlü aksam yan aksesuar yedek aksam ve tamamlayıcı 
maddeleri. 
3- Bilgi ses ve görüntü kayıt görüntüleme ve elektronik ve elektromanyetik 
nakline ait optik elektrik telekomünikasyon alet cihaz ve sistemleri. 
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etmeye yarayan fotokopi faksimile hesap ve ölçüm makinaları yazıcı ve çizici 
gibi elektrikli elektronik mekanik ve sair cihaz ve sistemleri. 
5- Tıbbi ilmi optik eğitim ve eğlence ile ilgili elektrikli elektronik ve mekanik 
aletler cihazlar ölçekler ve göstergeleri. 
6- Elektrikli elektronik ve solar aydınlatma ısıtma soğutma ve havalandırma 
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7- Elektronik besleme devreleri regülatörler güçlendiriciler ve diğer ilgili 
sistemler. 
8- Çeşitli kağıt karton mukavva ve bilumum kırtasiye ve matbaa levazımatı.  
B) Diğer Konular. 
ba) Sigortacılık mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla acentalık yapmak  
bb) Turizmli, Turizm ile ilgili İnşaat ve Nakliyecilik  
1- Turizmle ilgili olarak otel, motel tatil köyü deniz hava ve kara taşıtlarına 
sahip olmak veya kiralamak, suretiyle bilfiil veya kiraya vererek işletmek 
işlettirmek yurt dışındaki turizm ve seyahat acentaları ile işbirliği yaparak yurtiçi 
seyahatler düzenlemek , 
2- Muhtelif inşaat işlerine girmekle beraber diğer tip inşaatlarında proje imalatı 
ile uğraşmak, 
3- Yurtiçi ve yurt dışı nakliyecilik işi ile uğraşmak bunun için tır filosu kurmak 
veya diğer gerekli araçlara sahip olmak veya kiralamak suretiyle icra etmek,  
bc) 1- A bendindeki konular başta gelmek üzere bunların eğitimi bunlarla ilgili 
olsun olmasın genel yayıncılık işlerine girmek. Bu yayınlar için matbaa kurmak 



kiralamak ve bastırmak. 
2- Mevzuatın izin verdiği çerçevede mali ve hukuki danışmanlık yapmak üzere 
bürolar açmak ve bu sahalarda üretilen tüketilen ve bu sahalarda üretilen 
tüketilen ve bu sahalarda dolayısı ile veya doğrudan doğruya ilgili ham yarı 
mamulü mamul esas tamamlayıcı yardımcı maddelerin alet edevat cihaz makina 
yan ve komple tesislerin emtianın pazarlaması ithali ihracı transit ticareti gibi 
her türlü iç ve dış ticareti dahili ve uluslararası mümessilliği komisyonculuğu 
bayiliği acentalığı ve vekalet hizmetleri alım ve satımı imali bakımı onarımı 
montajı satış ve tesis öncesiyle sonrası için kullanım bakım tamir geliştirme için 
gerekli servis hizmetlerinin ve bunlar için gerekli tesis ve eğitiminin sağlanması 
ambalajlanması depolanması işletmesi işlettirilmesi nakliyesi tanıtılması yurt içi 
ve yurt dışı fuarlarda teşhiri yurtiçi ve yurt dışı ihalelere iştirak ile taahhütlerinin 
ifası gibi faaliyetleri kendine amaç ve konu etmiştir.  
 
Şirket yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir.  
 

1- Gayesine uygun olmak kaydı ile her türlü taşınabilir, taşınamaz malları ve 
maddi olmayan hakları Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin hükmi şahıslara 
tanıdığı imkanlar dahine elde etmek satın almak satmak, satış vaadi sözleşmesini 
yapmak  kiralamak kiraya vermek devir ve ferağ etmek taşınabilir ve taşınmaz 
malları inşa etmek ettirmek, işletmek veya işlettirmek her türlü ihalelere girmek, 
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası 
Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefil ve müteselsil 
kefil olmak ve ihalelere çıkartmak, taahhüt işlerine girmek,  
2- Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmesi-ne yarayan her türlü emtea ve 
maddelerin imalat bakım onarım ve montajını yapmak satış ve tesis öncesiyle 
sonrası için gerekli kullanım bakım onarım ve diğer hizmetler için gerekli servis 
hizmetlerini ve bunlar için gerekli eğitim tesislerini sağlamak bu emtia ve 
malların nakliyesini sağlamak tanıtmak yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek 
amaç ve konusu ile ilgili araştırma ve etütler yapmak ve yaptırmak,    
3- Gayesi ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve 
yabancı şirketlere işletmelere iştirak etmek ortak olmak bunlarla birlikte yeni 
ortaklıklar kurmak, 
4- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar 
akdetmek emval ve kefalet kredileri emtia akreditif yatırım kredileri açık krediler 
esham ve tahvilat üzerine avans kredileri temin etmek, 
5- Şirketin Faaliyet konularına giren mali sınai ticari ve idari tasarruf ve 
faaliyetlerde bulunmak 
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maddi olmayan hakları Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin hükmi şahıslara 
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sözleşmesini yapmak  kiralamak kiraya vermek devir ve ferağ etmek taşınabilir 
ve taşınmaz malları inşa etmek ettirmek, işletmek veya işlettirmek her türlü 
ihalelere girmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla 
kefil ve müteselsil kefil olmak ve ihalelere çıkartmak, taahhüt işlerine girmek,  
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6- Şirketin amacı ile ilgili şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için 
yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası 
Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek rehin 
kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları 
almak, 
7- Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek devretmek ve bunlar üzerinde 
aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak, 
8- Bilgisayarlar ile ilgili servis büro hizmetleri yapabilirlik çalışma ve 
araştırmaları bilgisayar ve teknik teçhizatın seçimi sistemlerin analizi ve 
kurulması bu sistemler için programlama ve modelleme hizmetleri ve sair 
mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek, 
9- Reklam ve reklamcılık hizmetleri vermek, 
10- İştigal mevzuu ile ilgili olarak marka ihtira berat ustalık ve diğer sınai 
mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunların üzerinde lisans 
anlaşmaları yapmak, 
11- Şirketin gayesine ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile 
gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiraya almak 
gayri menkullerin üzerine irtifak Intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat 
mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap devi ferağ etmek fabrika ve idare 
binaları inşa etmek 
12- Amaç ve faaliyetleri için gerekli izin imtiyaz patent , lisans, teknik yardım ve 
ruhsatlar gibi maddi olmayan hakları devir almak iktisap etmek, devretmek, 
teminat olarak göstermek ve diğer hukuki tasarruflarda bulunmak teknik bilgi 
anlaşmaları yapmak. 
 

6- Şirketin amacı ile ilgili şirketin alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve 
diğer teminatları almak, lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fekketmek, 
üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını 
teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli 
açıklamaların yapılması kaydıyla, şirketin sahip bulunduğu menkul ve 
gayrimenkullerı ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere 
kendisi adına veya mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon 
kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin 
yürütülmesi amacı dahilinde olmak kaydıyla diğer üçüncü kişiler lehine her ne 
nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak göstermek, (Şirketin kendi adına 
ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin 
hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 
belirlenen esaslara uyulur),  
7- Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek devretmek ve bunlar 
üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak, 
8- Bilgisayarlar ile ilgili servis büro hizmetleri yapabilirlik çalışma ve 
araştırmaları bilgisayar ve teknik teçhizatın seçimi sistemlerin analizi ve 
kurulması bu sistemler için programlama ve modelleme hizmetleri ve sair 
mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek, 
9- Reklam ve reklamcılık hizmetleri vermek, 
10- İştigal mevzuu ile ilgili olarak marka ihtira berat ustalık ve diğer sınai 
mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunların üzerinde lisans 
anlaşmaları yapmak, 
11- Şirketin gayesine ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile 
gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiraya almak 
gayri menkullerin üzerine irtifak Intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat 
mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap devi ferağ etmek fabrika ve idare 
binaları inşa etmek 
12- Amaç ve faaliyetleri için gerekli izin imtiyaz patent , lisans, teknik yardım ve 
ruhsatlar gibi maddi olmayan hakları devir almak iktisap etmek, devretmek, 
teminat olarak göstermek ve diğer hukuki tasarruflarda bulunmak teknik bilgi 
anlaşmaları yapmak. 
 

 
 

 
 

 



 
 

VEKALETNAME 
 
 
 
Hissedarı bulunduğum LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ’nin Çamlıca Kısıklı Alemdağ Cad. No:38 Üsküdar/İSTANBUL adresinde 29.06.2010 Salı Günü 
Saat:14.00’da yapılacak Olağan Genel Kurul / Saat:14.30’da yapılacak İmtiyazlı (A) Grubu Hissedarları Genel Kurulu / 
Saat:14.40’da yapılacak İmtiyazlı (B) Grubu Hissedarları Genel Kurulu Toplantılarında, aşağıda belirttiğim görüşler 
doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak 
üzere Sayın ........................................’nu vekil ve yetkili kıldığımı arz ederim. 
                                                                                                                                                                                                                                                  

 
A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
a- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 
Talimatlar(Özel talimatlar yazılır.) 
c- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya 
yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır). 
Talimatlar(Özel talimatlar yazılır.) 
 
B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 
a) Tertip ve serisi   :  
b) Numarası    :  
c) Adet- Nominal değeri   :  
d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı  :  
     
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu              :  
 
 
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI :  
ADRESİ    :      
İMZASI     :....................................... 
 
 
 
 
 
NOT: (A) Bölümünde,(a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 
 

 
 
 
 
 
 


