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Link Bilgisayar Sistemleri YazrImr ve Donanrmr Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi ($irket)'nin 2021 ytltna

ait Olaf,an Genel KurulToplantrsr 24 Mayrs 2022 tarihinde, saat L4:00'te, $irket merkezi olan "Ktstklt Cad. No:2

nk ig Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Uski.idar, istanbul" adresinde, T.C. istanbul Valilisi Ticaret il

Mi.idiirliifii,ntin 20.05.2022 tarih ve 74817307 sayrh yazrsryla gorevlendirilen Ticaret Bakanlrfr (Bakanhk)

Temsilcisi Sayrn Ayten Kurgun gdzetiminde yaprlmtgttr.

Toplantrya iligkin davet;61A2 sayrh Tiirk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 saytlt Sermaye Piyasast Kanunu

(SpKn) ve girket Esas S6zlegmesinde 6ngori.ildii$ii ilzere, gUndemi, yeri ve saati ihtiva edecek gekilde, Tiirkiye

Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Nisan 2022 tarih ve 10569 sayrh nlishasrnda; ayrtca $irketimizin www.link.coJn.tr

adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydrnlatma Platformu (KAP)'nun www'kap.org.tr

adresindeki web sayfasrnda ve Merkezi Kaytt Kurulu$u A.5. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde

(httns://esk.mk\,Qcm.tfl) ilan edilmek suretiyle sUresiiginde yaprlmrgttr.

Hazrr Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, $irket'in toplam 1L.000.000,-TL tutarrndaki

sermayesine tekabiil eden toplam 1,100.000.000 adet paydan; 7.027.067,51 TL'lik sermayeye karStltk gelen

7A2.LO6.7stadet payrn asaleten fiziki ortamda, toplantrda temsil edildi$inin ve elektronik ortamda herhangi

bir katrlm olmadr$r, TTK, SPKn ve $irket Esas S6zlegmesinde ongciri.ilen asgari toplantr nisabtntn safilandtfit

gdriilmi.igti.ir.
TTK'nrn t5Z7 nci maddesinin be5 ve altrncr frkralarr gerefiince $irket'in elektronik genel kurul

hazrrlklarrnr yasal dUzenlemelere uygun olarak yerine getirdigi tespit edilmigtir. $irket Yonetim Kurulu

Ba5kanr Murat Kasaroflu tarafrndan elektronik genel kurul sistemini kullanmak Uzere Saytn Burak Ozcan

atanmt$ttr. $irket Yonetim Kurulu'nu temsilen Saytn Murat Kasarofilu'nun ve Bafrmsrz Denetgi HSY

Danrgmanlk ve Bafrmsrz Denetim A.$.'ni temsilen Sayrn Selin Karaptnar'tn Genel Kurul toplantrsrnda haztr

bulundufiunun anlagtlmast iizerine toplantrya gegilmiStir.

Toplantr fiziki ve elektronik ortamda aynr anda agtlarak gi.indemin gdrtiSiilmesine baglanmtSttr.

t- TTK, Ticaret Bakanlr$r'nrn "Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlartntn Usul ve Esaslart ile Bu

Toplantrlarda Bulunacak Bakanlrk Temsilcileri Hakkrnda Ydnetmelik" ve $irket'in "Genel Kurul i9 Y6nergesi"

hUk1tmleri gergevesinde, Toplantr Bagkanhgrna Ydnetim Kurulu Bagkanr Sayrn Murat Kasaroflu teklif edildi.

Toplantr Bagkanfufirna Sayrn Murat Kasaroflu'nun segilmesine oybirlifi ile karar verildi. Toplantr BaSkant, Oy

Toplama Memuru olarak Sayrn Arife $ahin'i ve Tutanak Yazmant olarak Sayrn Selma G0naydrn't atadrfrnr

belirtti.

Z- 2O2tyrhydnetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgiligi.indem maddesinin gorUsiJlmesine gegildi. $irketin

ZOZ1yrl y6netim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, $irket'in www.link.com.tr adresindeki internet sitesinde, 24

gubat 2022 tarihinde KAP'ta, MKK'nrn Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve $irket merkezinde hazrr edilmek

suretiyle pay sahiplerinin incelemesine agrldr$r hakkrnda bilgi verildi. Ydnetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun

bijti;n pay sahiplerinin bilgisi dahilinde olmasr nedeniyle okunmug saytlmastteklifi oylamaya sunuldu. Teklif,

yaprlan oylama sonucunda oybirlifi ile kabul edildi. 2O2L ytt Faaliyet Raporu miizakereye agtldr, s6z alan

olmadr. Toplantr Bagkanr igbu giindem maddesinin bilgilendirme amaglt oldu8unu belirterek oylanmayacafir

hakkrnda Genel Kurul'a bilgi verdi.

3- 2021yrhna iligkin Baflmslz Denetim Raporunun 24 $ubat 2O22larihinde KAP'ta ve e$ zamanh olarak

girket'in www.link.com,tt adresindeki internet sitesinde yayrmlandr$rve $irket merkezi ile MKK'ntn Elektronik

Genel Kurul Sistemi'nElortaklann bilgisine sunuldufu belirtildi. 2O2t yth Bafitmsrz Denetim Raporu'nun

btltgn pay sahiplerinin pitgisi Oahitinde olmasr nedeniyle okunmu5 saytlmast teklifi oylamaya sunuldu'

Toplantr Bagkanr i5bu gi]rldem maddesinin bilgilendirme amagh oldufunu belirterek oylanmayacafir hakktnda

Genel Kurul'a bi!$iverdi. 
'
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4- Sirket'rd 2O2tyrltfinansaltablolgrifrn g6rU5iilmesine gegildi. $irketin 2O2Lyrhfinansaltablolarrnrn 24

gubat 2022.jtarihinde KAP'ta ve;fiket'ln www"lirlk.com.tr adresindeki internet sitesinde, $irket

merkezinde,ve MKK'nrn Elektronik Gpnel Kurul Siifeflnde agrklanarak RaV sahil]prine duyuruldufu Genele Me MKK.'^',;;;, 
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Kurul,un bilgisine sunuldu. Finansal tablolarrn pay sahiplerinin bilgisi dahilinde olmast nedeniyle okunmug

sayrlmasr teklif edildi. Oylamaya sunulan teklif oybirlifii ile kabul edildi'

girket'in ZOZLyrltfinansaltablolarrg0rtigmeye agrldrve soz alan olmadrgrndan onaylanmasrna gegildi.

yaprlan oylama sonucunda 2O2Lytr finansal tablolartnrn onaylanmasrna oybirlifi ile kabul edildi'

5- 2O2Lythfaaliyetlerinden dolayrY6netim Kurulu iiyelerinin ibrastna gegildi. Pay sahibi olan ve Genel

Kurul toplantrsrna katrlan y6netim Kurulu tiyeleri Sayrn Murat Kasaroflu ve Saytn Hayguyi Antikactoflu kendi

ibralarrnda oy kullanmaksrzrn toplantrya katrlan difer hissedarlartn oybirlifi ile Yonetim Kurulu Uyeleri ayrr

ayrr ibra edildiler.

6- ZO2t ytr net donem k6rrnrn dafirtrlmasrna iligkin gi.indem maddesinin g6ri.i5tilmesine gegildi.

GUndemin bu maddesinde Toplantr Bagkant Murat Kasarofrlu, $irket'in 2O2Lyrlfaaliyetleri sonucunda SPK'ntn

ll-14.1sayr1,'Sermaye piyasasrnda FinansalRaporlamaya iligt<in EsaslarTeblifi" hUkiimleriuyartnca haztrlanan

bafirmsrz denetimden gegmig finansal tablolarrnda yer alan net ddnem k6rtntn 26.393.268,-TL, Vergi Usul

Kanunu htrki;mleri gergevesinde di.izenlenmig finansal tablolarrnda yer alan net d6nem k6rrnrn ise

19.039.253,74 TL oldufu; finansal tablolarda yer alan 2O2L ytlt net d6nem kSrrnrn da$rtrmr konusundaki

yonetim Kurulu 6nerisinin 21 Nisan 2022 tarihinde yaprlan toplantrda karara baflandrfir ve aynl tarihte

kamuya agrklandrfr konusunda Genel Kurul'a bilgi verdi. Antlan 2]. Nisan 2022 tarihli Y6netim Kurulu

toplantlsrnda karara bafilanan kdr da$rtrm onerisi a5afrda verilmektedir:

o girket'in SpK'nrn ll-L1.t sayrh Tebli$i htlkiimleri uyannca haztrlanan bafirmsrz denetimden gegmi$

finansal tablolarrnda yer alan 26.393.268,-TL tutarrndaki net donem kdrrndan;

o TTK'ntn 519 uncu maddesi uyannca, yasal kayltlarda yer alan 19.039.253,74 TLtutarrndaki net

donem k61ndan, genel kanuni yedek akge toplamrnrn $irket sermayesinin %2O'sine ulaSmast

nedeniyle 5O0.277,44 TL tutarrnda Genel Kanuni Yedek Akge olarak ayrtlmastna,

o Kdr Dafirtrm Politikasr gergevesinde, SPK diizenlemeleri uyartnca haztrlanan finansal tablolara

96re bafrglar eklenmig net da$rtrlabilir donem kdrtnrn %5'ine tekabtil eden 1.294.649,53 TL

tutarrnda birinci kdr payr ayrrlmasrna ve ortaklara nakden da[tttlmastna,

o Kalan net donem k6rrndan 11.795.350,47 TL tutartnda ikinci kdr paylnln, $irket Esas

Sozlegmesinin 23 i.inci.r madde htikmti gergevesinde ortaklartmtza nakden dafilttlmastna,

o TTK'nrn 5L9 uncu maddesi uyannca, dafrtrma konu edilen toplam 13.090.000,-TL tutarrndaki k6r

payrndan girket sermayesinin %5'ine tekabi.il eden 550.000,-TL diigiildiikten sonra kalan tutartn

Y'LO'u oranrndaki 1.254.000,-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akge olarak ayrtlmastna,

o Kalan 11.548.990,56 TL tutarrndaki kdrrn Ola$ani.istli Yedek olarak ayrtlmastna,

o Ortaklara nakden dafirttlmasr ongdri.ilen birincive ikinci k6r payrntn toplamtntn brtit 13'000'000,-TL

ve net 11.781.000,-TL (1,00 TL nominal de$erli paya isabet eden k6r payl tutarl brtit 1,19T1, net 1,071

TL olup, sermayeye oranr brtrt %119, nel%107,7) olarak tespit edilmesine,

o Kdr paytntn da$rttmrna Genel Kurultoplantrstnttakiben 26 Mayrs 2022larihinde baglanmaslna ve

. i$bu k6r da$rtrm onerisinin 2O2tyhOlafan Genel Kurultoplantrsrnda ortaklann onaylna sunulmastna.

yonetim Kurulunun yukarrda verilen k6r dafirtrmr onerisi oylamaya sunuldu ve oybirli[i ile kabul edildi.

l- 2021 yrlnda yaprlan ba[r5 ve yardrmlar hakkrnda ortaklartn bilgilendirilmesi ve 2021ytr ba[t5 ve

yardrmlar ljst srnrrrnrn belirlenmesine ait giindem maddesinin gori.i5Ulmesine gegildi. Toplantr Ba5kantSaytn

Murat Kasarofilu SpK'nrn Kurumsal Y6netim Tebli$i'nin Ekinde yer alan L.3.10. numaralt Kurumsal Yonetim

ilkesi uyalnca, herhangi bir bbgrs yaprlmadrf,r hususunda pay sahiplerine bilgi verdi. 2022 yilt igerisinde

herhangi bir ba$lg ve yardrm yaprlrr ise bu tutann $irketin "Bafrt5 ve Yardtmlara iliSkin Politikast" gerepi 2021

yrlna ait bilango aktif toplamrnrn %L'ini a$mamastna oybirli$i ile karar verildi.



9- 2A22 yrh hesap donemi igin Bafirmsrz Denetleme Kurulugu segimine iligkin gUndem maddesinin
gortigi.ilmesine gegildi. TTK ile SPKn ile Kamu Gozetim, Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu ve SPK'nrn

d[izenlemeleri gergevesinde, $irketimizin 2022 yrh hesap donemi finansal raporlarrnrn denetlenmesi igin

Denetimden Sorumlu Komitenin onerisi dofirultusunda, Ydnetim Kurulu tarafrndan <inerilen, merkezi
"Fulya Mahallesi Mevltit Pehlivan Sokak Yrlmaz igmerkezi No:26 Kat:5 gigli / |STANBUL" adresinde bulunan,
istanbulTicaret Sicili'ne 866048 numarasr ile kayrth, 0773025085395666 MERS|S numarah ve773 025 0853
vergi sicil numarah HSY Danrqmanhk ve Bafrmsrz Denetim A.$.'nin 01.0L.2022-3L.L2.2022 mali yrh finansal
tablolarrnrn denetlenmesi ve ilgili dtizenlemeler kapsamrnda bafirmsrz denetim 5irketi olarak atanmasrna
oybirli$i ile kabul edildi.

10- GUndemin bu maddesi gere$ince Sermaye Piyasasr Kurulu ve Ticaret Bakanhfirndan gerekli izinleri
alrnmrg olan Esas Sozlegmesinin "Y6netim ve Temsil " baglrklr 13 iincU maddesi ile "Yonetim Kurulu Gorev
Bdltim[i" baghkh 14 lincti maddesinin tadil metninin goriJgi.ilmesine gegildi.

$irket Ydnetim Kurulu'nun 6 Nisan 2022tarihli toplantrsrnda karara ba$lanan Esas Sdzlegmenin "Ytinetim ve
Temsil " ba5hkh 13 UncU maddesi ile "Ydnetim Kurulu Gdrev BoliimU" baglrkh L4 tinc0 maddesinin tadil metni,
T.C.Bagbakanhk Sermaye Piyasasr Kurulu'nun L3.04.2022 tarih ve 20L42 sayrh yazrsr ile onaylanmrg olup, T.C.

Ticaret Bakanh[r ig Ticaret Genel Mi.idUrl0[U'nUn 20.04.2022 tarih ve 74018089 sayrh yazrsr ile de uygun
bulunmugtur. Divan Bagkanr Sayrn Murat KASAROGLU, Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Nisan 2022 tarih
ve 10569 sayrlr ntishasrnda, $irketimizin www.link.com.tr adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydrnlatma
Platformu ve Merkezi Kayrt Kurulugu A.$.'nin E-Genel Kurul Sistemi lizerinde ilan edilen ve Genel Kurul
Toplantr doktimanlarr igerisinde pay sahiplerinin bilgisine sunulan sdz konusu Esas Sozlegme tadil metninin
okunmayarak okunmu5 sayrlmasrnr teklif etti. Teklif, yaprlan oylama sonucunda oybirlifii ile kabul edildi.

Esas Sdzlegme tadil metni gdrtigmeye agrldr ve sdz alan olmadr$rndan oylamaya gegildi. Yaprlan oylama
sonucunda $irket Esas S6zlegmesinin L3 ve 14 lincti maddelerinin, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 73.04.2022
tarih ve 20t42 ile T.C. Ticaret Bakanh[r ig Ticaret Genel Miidt]rliifU'ni.in 20.04.2022 tarih ve 74018089 sayrh

yazrlarr ile onaylanan igbu Tutanak Ekinde sunuldufiu gekilde tadil edilmesine oybirlifii ile karar verildi.

LI- TTK'nrn '$irketle iglem Yapma, $irkete Borglanma Yasa$r' ba5lrkh 395 ve 'Rekabet Yasafr' baghklr 395
ncr maddeleri kapsamrnda Y6netim Kurulu Uyelerine izin ve yetkilerin verilmesi oylamaya sunuldu. oybirlifii
ile kabuledildi.

L2- Toplantr g[indeminin 11 inci maddesine gegildi. Toplantr Bagkanr, "SPK'nrn ll-17.L sayrh Kurumsal
Ydnetim Tebli$i'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayrh Kurumsal Yonetim ilkesi kapsamrnda 2021 yrhnda

gergeklegtirilen herhangi bir iglem bulunmadrfr hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi. Toplantr Bagkanr

gtindemin bu maddesinin bilgilendirme amagh oldufiunu ve oylanmayacafirnr belirtti.

13- Kurumsal Ydnetim Tebli$i'nin 12 nci maddesi uyannca 2021 yrhnda $irketimiz tarafrndan iigtincii
kigiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadr$r pay

sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantr Bagkanr gUndemin bu maddesinin bilgilendirme amagh oldu$unu ve
oylanmayacaIrnr belirtti.

1,4- Dilekler ve kapanr5 b6li.lmi.lne gegildi. Toplantrya katrlanlardan Bekir Can Abay sdz aldr. Toplantr
Ba5kanr ve Yonetim Kurulu Ba5kanr Sn. Murat Kasaroflu'na hitaben girkette bedelli sermaye artr5r yaprlrp

yaprlmayacaflrnr sordu. Cevaben Yonetim Kurulu Bagkanr "girketin gimdilik bedelli sermaye artr$rna ihtiyact
olmadr[rnr" belirtti. Aynr hissedar temenni olarakr" girketin ortaklara temettti da[rtrmr yaprlmamasrnr, girketin

istikrarrve bliyiJmesi igin ilgilitutann girket bii'ny'esinde brrakrlmasrnr" belirtti. Giindemde gdri)giilecek ba5ka

konu kalmadrf;rndan ve bagka sdz alan da olm/drfirndan Genel Kurul Toplantrsr, Toplantr Bagkanr tarafrndan
saat L4:56'da kapatrldr. i
Bu tutanak toplantryr miiteakip topla6d yerinfie di.izenlenerek imza edildi.
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ESAS SOZLESME TAD|L METNi

Y6netim ve Temsil :

Madde 13:

$irketin yonetimi ve drgarrya kargr temsili y6netirn
kuruluna aittir. Ycjnetim kurulunun bu husustaki yetkisi

5irketin maksat ve kcnusuna mriteallik iglerdir. girket
tarafrndan verilecek biittin belgelerin ve akdolunacak
sozleqmelerin gegerli olabilmesi igin bunlarrn girket
ilnvanrnr ve aynca yrinetim kurulu kararr ile saptanacak
esaslar iqerisinde yetkili krhnacak Eift lmzalan tagrmast
gereklidir"

Ydnetim kuru{u, temsile yetkili ki5ileri ve bunlarrn
temsil 5ekitlerini gosterir kararrnrn noterce onaylanmrg
suretini tescil ve ilan ettirir.

Yrinetim kurulu, Trirk Ticaret Kanunu ve 5ermaye
Piyasasr Kurulu diieenlemeleri Eergevesinde, yOnetimi
ve temsil i5lerini riyeler arastnda taksime karar
verebilir. Uyeler ar"asrnda kuraca$r bir icra kornitesine
murahhas veya murahhaslara pay sahibi clan veya
olmayan miidtir veya miidiirlere brrakabilir. Murahhas
iiye miidilr olarak tayin edilebilir. Mtidrirlere verilecek
ticreti y0netim kurulu tayin eder.

Yonetim Kurulu b0nyesind* olugturulacak Komitelerin
sayrsr ve niteliklerl Tijrk Ticaret Kanunu ile Sermaye
Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yrinetime iliskin
diizenlemelerine gdre tespit edilir.

YENIMETIN

Madde 13:

$irket'in yrinetimi ve dr5arrya kar5r temsili yonetim
Kuruluna aittir. Yonetim Kurulu, Tiirk Ticaret Kanununun
375 nci maddesinde tanrmlanan devredilemez gorev ve
yetkiler hariq olmak ijzere, Tiirk Ticaret Kanununun 367
nci maddesi uyannca hazrrlayacair bir iE ydnerge ile
yonetimi krsmen veya tamamen bir veya birkag ydnetim
kurulu r"iyesine veya iiErincri ki5iye devretmeye yetkilidir.

$irket taraflndan verilecek biittin belgelerin ve
akdolunacak sozle5melerin geEerli olabilmesi igin
bunlarrn $irket'in ticaret unvanlnl ve iE yonergede
belirlenecek esaslar qergevesinde yetkili krhnacak kigi
veya kigilerin imzasrnt taStrnast gereklidir. Ti-irk Ticaret
Kanununun 371, 374 ve 375 inci madde hriki]mleri
saklrdrr.

Yonetim Kurulunun alacafr karar uzerine, girketin temsil
yetkisi tek imza ile yrinetim kurulu ilyelerinden birine ya
da bir veya daha fazla murahhas riyeye veya rnLidrir
olarak iiEiincri kigilere devredebilir. Ancak, Tilrk Ticaret
Kanununun 370 nci maddesi uyannca, en az bir ytjnetim
Kurulu iiyesinin girketi temsil yetkisini haiz olmast gartttr.
femsile yetkili kiqileri ve bunlarrn temsil pekillerini
g{isterir karar ticaret sicilinde tescil ve iian edilmedikge,
temsil yetkisinin devri geqerli olmaz" Temsil yetkisinin
srnrrlandrrrlmasr, iyiniyet sahibi rigrincr_i kigitere kargr
hrikiim ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece
merkezin veya bir Subenin i5lerine rizgrilendi$ine veya
birlikte kuilanrlmasrna ili;kin tescil ve ilan edilen
srnrrlamalar geEerlidir.

Ydnetim Kurulu, temsile yetkili olmayan yonetim Kurulu
tiyelerini veya girket'e hizmet akdi ile bagh olanlarr srnrrlr
yetkiye sahip ticari vekil veya di$er tacir yardlmcrlarr
olarak atayabilir. Bu Sekilde atanacak olanlarrn gorev ve
yetkileri, Tiirk Ticaret Kanunun 371/7 maddesi uyarrnca
hazrrlanacak i6 yrinergede aqtkga belirlenir. Bu durumda
i9 yOnergenin tescil ve ilanr zorunludur. yetkilendirilen
ticari vekil veya diger tacir yardrmcllarr da ticaret siciline
tescil ve ilan edilir"
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