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ıİnk. ül|tsi§şyaİ. §iştğmleİ{ Y5z iıfl ve Do,nanmı Sanayl ve Ticaret Anonim Şlrketi (Şirİett'nln ıOEÖ,yılına aıt
1 Haziran }Oz1.tarihinde, saat 14:00'te, Şirket merkezio|an "Kısıklı Cad. No:2 Ak

Üsküdar, lstanbul" adresinde, T.C. lstanbul Valiliği Ticaret lt ıvıuoulltlğü'nün
yazısryla görevlendiııilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık} Temsilcisi Sayın Nevin

Topla$ıyı,,ilişkiıidaınt, 6102 Jayılı ülrtTiorct Xanunu Ffl0,,6aOZ sayih Seımaye Piyasası Xçnunıı. §P(n} ve
Şırket Esas s6zleşı.İıesinde öngörüldüğıı tıİer€, gündemı, yGri ve §aatı ıhtıva edecelı şekilde, Tüıkİye Tcar€t sicıli

sayfesında ve Meı,kezi l(ayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elekı,onik Genel Kurul Slşterniınde
lan edilmek suretitle süresi içinde yapılmışır.

}Jıı*ri8ülunanlar List$İhın,iirceıenmeslndon, Şlrket'in todam u.(m.mo,-Tl tutarındaki sermaye§İne tekabül
eden toFtarn 1.1(x}.0ü):000 adet paydın; 6.:}68.09ı51 TL'ıik serınayeye kaşılık gehn 696.8Gı.151,20 adet
payın. arjbten,fİzıkı oitanıda, 70.124 TL'lık seİmayeye karşılık gelen 7.oı2.ıı0o adet payın asaleten elettronik
ortaİada olmak üzete toplam 7.038.21151 TLlık §€rmay,eye kaşılık gelen 703.s;ıı.551,rc adet payln
toplafitİdb tğm§ıl edildiğınin ve böylece TnÇ sPl(n ve Şıİket Esas sözleşme§inde öngöriıhn a§8arİ topıantl
nİsi hnın sağlandığl 8ör.iılntüştür.

TTı(ım 1527 noı maddeslııİn beş ve aıtınd flkralan geİ€ğince Şirkefin elektronİk genel kurul hazırlıklaııııı yasal
düıeiıltrnelbre ırytun o|arak yeılnĞ,*etıİdiği t€spit edılmi$İİ. şi*et Yönetim l(uru]u Başkam Murat Kasaroğlu
taıtfından elektronik genel kurul sbteınlnl kullanmak üzere sayln trdl lnanç atanm§tlr. Şırket Yönetlm
Kurulu'nu temsİl€n sayın Murat Kasaıoğı,ı|nun.ııe Bağıırsız Denetçl HsY Dsn§manl* rre Bığm$ı Defetım
A.Ş.'ni temsilen Sayın Gökay ÖnoPln Geııel Kuİul tophntısınd8 haıır bulunduğunun anhşlmesı üzerine
toplantrya 8eçılmiştir.

Tophnttfiıikİ ve tlektronİk ortamda ayhınnd, açıla.ak 8ündemin göriışiılmesırıe başlanm|ştlr.

ı- TTK Ticaret Bakanlığlınlh "Anonim Şıİketlerİn Genel Kurul Toplantllannın usul ve Efaslan ıle Bu
Toplantılardı auıunacak Bakanıik T,em§ııclleİl }lİkkıiıda Yönetmeİr v€ Şirİetin 'Genel (urol lç vöırr.gesi"
hükümleıi çeıçevesinde, Toplanü Başkaolığna Yönetim Kurulu 8aşkanı Sayın Murat Kasaıoğlu tekllf edildi.
Toplantı 8aşkantığına Sayın Murat Kasaroğlırnun seçilnıesine ve Tamer lzzet BeyazoğlıJnun 1 Trft çekirn§er
oyuna karşlık tophntrya katllan toplam 7.038.21451 T(lik "Kabur oyu ile katıhnların ekserlyeti ile karar
verildi. To9hnt Başkant, oy Toptama Memuru olrak Saytn Arİf€ Şahln'İve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Selma
Günaydın'ı atadığını belirtti.

Toplantıya fiıİkı katlhn yatlr]mcı Tamer lzet Beyazoğİu söz aldı. Toplantıya katılmak için blna glr§ine
gLıoığımde gııwrıik bana önceden kayt tapüİınaın gerektığİİıi stiy]adı. Dif€tmeın üzefino şıfketın yatrıİn€ı
ilişkileri arıınma§ı toplanüya girebildim. Toplantıya kaülabilmek için pay sahlbl olmam dışında başka
bir yükümlül olmadğını soruyorum. Ayrıca toplantıda konuşulan|arı duyamayacağırn bir yerde

sebepterden dolayı top|antının yapılması için sağlık!ı koşullar yoktur. Toplantının
erte istiyoru dedi. Cevaben şirket yetkilisi söz alarak "katılımcının topiantıya katılması için yasal
engeİ bİr rum olmadğını, yatırımd]nızın toplantıdan çok kısa bir süre önce binap gelmesl sebebiyle Merkezi
Kayıt luşu sisteminden pay sahlbinin olup olmadığının kontrolü için biraz bekletilmek durumunda

. Ayrıca pandemi se toplantıya katı|anlar arasında mesafe bırakma zorunlu|uğu sebebiyle

bulunuyorum. um

katılırncımızın bundan rahatsızlığını dile getirmesl üzerine toplantıyı daha
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rahat duyabileceği şekilde toplantı odasında yer tahsis edildiği belirtilmiştlr. Katılımcırnızın heı,hangi bir

mağd uriyeti ne sebebiyet veri t mem işti r. " ded i.

2- 2020,yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündern maddesinin görüşülmesine,geçildl. Şirketin
2o2o
Şubat
suııetiyle pay sahi:plerinin .incelemesine açıldığı hakkında bilgi ver,ildi.

butün,pay saıdpıer,inın bltğIrl dahııinde olması nedenlyle okunouş sayılmas teklİfi ogamaya sunııldu. Te*lÜ
yapıbn,oylama,,sonucundğ'i todanuya katılao top]am 7.038.2ı5,51 TL lik pav *aşılüı ovbırıığl ıla,kabul edildi.

açıldı, söz alan olmadı. 2020 yılı Faaliyet Rapoı?u , yaplan oylama
toplam 7.038.2L5,51 TL 'lik pay kaşılığı oybirliği ile kabul edildi.

] 3-, 2020 yılına ilişkin BağlmsE Denetim Raporunun 25 Şubat 2021 tarİhinde K,APta ve eş zanıan[ olarak

şirket'in ı,ılww.link.com..tr adresind€ki ınterrret sitesinde yayımlandüı ı/e $fk€t merkezi ile M(l('nın Eıektronik

i ],;,, . 
,oa,tİütİiğİııtı(,ve Bığmsilüehdtlın A.§.'nıtemsılerı Geneı Kuİula |€tdan Sayın Gökay Öno| tarafından okıındu.

... Topıenfi Başkanl lşbu gündcm maddesinin bıbllendlrme amaçh olduğunu b€llrt€İ€k oylanmayacağı, hatkında
: ::,; , @rıEl *ufül'a bilBİ verdı.

4. §tİetlıı 202o,yıh fina.isal,tibıolannın görüşüimesine geçııdl. Şrtetın 2020 $İ finansel tablolannın 25

şııFtıgl_ıtaııtıınde l(APüı,w§ltkefın rüliüü.;Eilc*qİİlçi adreslndeki internet sİt€sırde, şırket ıne*eılnde
ve M{('nın Ebktıonİk Genel Kurul Slstemtnde agHonerak pay sahiplerıne dııyuruHuğu G€nel Kurul'un
bilgisine sunuldu. Finansal tablolerın pay sahlplerlnin bilgisi dahillnde olması nedeniyle okunmuş sayılması
trl{tr*d]lüüi,,oy|ğniara,ğürtulen to*fifr, yıpılan oylaını s,onucunda, topl.ntrya ı(atllın toplam 7.038.2,15,51TL
!ıik 0dy:,karşıl|ğı oybıİlıği ıie.*Ebul €dildi.

Şff,kiğffiıı 1oı0 yüh ffİİansal.tablolın 8öriişmeye açıldı ııe söz alan olınadğından onaylanmasına geçİldi. Yapılan
oyleıta sonucunda 2020 yİh fiıiansal tablolannın onaylanması, , yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan
toplam 7.038.215,51 TL 'llk pay kaşılğ oybİr,liğ ıh ıobul edıldi.

5- Yö46tlm Kurulu aiyEleri seyh Munt Kasaroğlu, sayn Hayguyi Antikacıoğlu, sayln Kemal ksaroğlu,
say|n }laı€n Gümüş ve sayln Kürşet Ahıtot Koçdağın 2o2o yılı faalİyetlerinden dohyı ayrı ayn ibra edikİeleri
6eneİ xüİurun onayına sunuldu. PaY sıhıbı olan ve Genel xurul toplamı$m katllan Yön€tırn Kurulu üyeieri
ktndl,ibrahnnda sahip oldutlan top§m 6;968.058,5l Rtlk,paydan doğan oy haklarını kullanmaülar. Yapılan
oylıma :§onucunda yğ'neüm kurulu İİyelaıl Taıner lızet Beyazoİffnun 1 TL'ıık çe*lm§er oyuna .kar,$hk

toplaıınıpa ltatılan todam 7G156 tL'İİ 'fiabull' ryı ile l(atılhnıinn ebedıretı ıle İbra Gdildlbr.

& 2020 ylİ net dönem, klnnıntağİlıma§rİtüİıEkİn gündem maddesının 8öİüşülmesine 8eçıldi. Gündemin
bu maddesınde Toplantr Başkanı Mur8t xasaroÜlu, Şi*et'ın 2oa) yıh faılİyeüeıİ §onucunda sPKhm 11-14.1

saylh "sermaye Fiyasasında Finan§al Repdİaİüaya ll§kİn Esaslar Teülğl' hükümlerİ uyannca hazırlanan
b,ağın§E deıietımden gĞçmış fihensdl tabıolarındı yer alan net dön€m kİrının 12.101.598,-T! Veıgi Usul
Kanunu hükümığrı çBrçaıeslnde dilzenlinmiş finansal tablolannda yer alan net dönem ldnnın İse
10.336.077,76 TL
yönetim kurulu
açıklandığı; a

toplantısının
panma" tedbirleri kapsamında 5 Mayıs }OzLtarihinde gerçekleştirilğcek Genel Kurul

inn 1tarihine ertelenmek zorunda kalınması nedenlyle k6r dağıtım önerisinin 29 Nisan
2o2I Kurulu toplantısında yeniden karara bağlananık güncellendiği ve kamuya açıklandığı

Genel Kurul'a bilgiverdi. Anıian 29 Nisan Z:Ozt.tarihliYönetim Kuru]u toplantısında'karara bağlanan

finansal tablolaı:da yer alan 2020 yılı net dönem k6rının dağıtımı konusundak|
6 Nisan z1}ltarihinde yapılan toplantıda karara bağlandığı ve aynı tarihte kamuya
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a Şiııket'in SPK'nın 11-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyannca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş

finansal tablolarıhda yer alan 12.1O1.598,-TL tutarındaki net dönem kğrından;

5tr9 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarda yer alan 10.336.077,76 TL tutarındaki net
%S'ine tekabül eden 516.803,89 TL tutaı,ında Genel Kanuni Yedek Akçe o}eııak

çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansa! ta'blolarına
dönem ki rının %5' ine tekabill eden 579.2*,7 L TLtuta,rı nd a

oriaklara nakden dağttılması na,

2,6§6.039,41 TL tutarında'ikinci kör payının, Şirket Esas S«izleşmesi
nakden dağıtılınası na,

o rnaddesi uyarınca, dağıtıma konu edilen,toplarn 3.235.294,L2TL tutaııındaki k6r
%5'ine tekabül edqn S5O.ü)O,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın

Tlınin| Genel l(a n uhi Yedek Akçe,olara k ayrılmasına,
tu anndaki k8rın,Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

öngörülen birinci ve lkinci kir payının toplamının brüt 3.2g5.29i,4,,l2 TL
ve net (i;o0 TL nomina! değerli paya isabet eden k6r payı tutarı brüt 0,29TL, net 0,25 TL

net % 25,00) olarak tespit edilmesine,
K6r payının dağıtımına Genel Kurultoplantısını takiben 3 HaziranZ0?Ltarihirıde başlarırnas]na ve
İşbu kir dağıtım önerisinin 2020 yılı Olağan Genel Kurultoplantısında ortaklann onayına sunıılmasına.

yukarıda veııilen klr dağıtıını önerisi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda,
7:o38.2l$,S!. Tt 1ik pay'karşılığı oybiııliği ile kabul edildi.

1ı- yönetim kuruıu ııye say]$ ve görev dheleılnin belirlenmesi ile belırlenen aiye sayElna göre,yönetım
Kurulü iıYĞlerlnih,§eçiımogine ilişıin gıındeın ınaddEsihin görüşülrnerlne geçııdi. Şhket Esas sözleşıİİösınin 10
ve ,11 inelloıddaM.!ıüa4ııca,,6"o*r".'ı(ııı sİnda tğreırl}Epa€k Yöı|etirn xuruıu üy€ gğyr§t. Yc §ıhğ§nİn
karan bSlanması &rektlği Topla]üı'Badıam taialindan Genel Kurul'a açıklandı. Yönetlm l(urulu üye say§mın
5 (bBş) ve görev sürcslnin 3 (üçl yıl olmasına ilişkin öheıge okuhdu. Önergenln oya sunulmao rcnucunüo Şhket
Yö İğııın Kur,uıu İiye say§ının ikiri boülmstı ife oımak üz.İe toplaıh 5 (beşl üYedĞn olüğriıaslna, görev
sürdefinin 3 (üçl yl olmas|na toplant]ya *etlıan toplam 7.038.215,51 Tl- 'lik pay kaşılığı ovbiılıği ile kabul
edildi.

Toplant Başkahı, Yönetim Kurulu üye adaylannın özgeçmişleri ib Bağımsız Yönetam Kurulu Ü!e aday|arının
bağımsiııi* bĞyanlannln daha önce kaınuya.açıklandğnı lfade etti. Gene| l(uru| toplantElnda haar bulunan ve
söılü olarak aday olduğunu bellrtĞn,Sayın Murat X"saıoğlu , Sayın Hayguyi Antikagoğlu , Sayın Avedis Müıat
Pekmeıyan ve say|n Mehmet Nalbantoğlı/ndan siizel olarak adayhk kabul beyanı ahndı. Aynca saym Kemal
(asaroğlu'nun Bodrum g.notefliğinden 28.05iO21 tarih ve 05016 y§mlye numarah mixafakatnaınesi ile
yönetim kurulu üyeliğane aday olduğu Bakanlık Temsllğlsi tarafrndan göıüldü. Bu çerçevede, yapılan seçirn
neticesinde;
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, rC lr_lmllk No'lu Sayın,Murat Kasaroğlu,
TC,Kirntik No §ayın HCy8$yl,Antikacıoğlu,

l TC Kimlik No Sayın Kemal Ka.sar.oğlu,
-1

ı'

yönetim kurulu
karar verildi.

_j T Kimlik No Sayın Avedis Murat Pekrneryan (Bağımsız Üye) ve

/c xımllk No Sayın Mehmet Nalbantoğlu'nun (Bağımsız üye)

/-
Uyel{kbrine seçitrnesine toplantıya katılan toplam 7.038.215,51TL'llk pay kaçıiığı oybirlği ile

8- Yönetim Kuruıu üyeleİinın İıcretıerine ilişkin 3ündem madd6ınin 3iirüşülmesine 8edldı. sPK ve Tİcaret
nın ilgili düzenlemeleri ile Şiı,ket'in Ücret|endirme Politikası çerçevesinde, Kurumsa| Yönetirn

2027 yılında görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık
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üftlt 3ıs0 TL üar_€t ödEİınegı, dğer vöııetlm Kurulu üyehrine lse bu göıwlerİ neden,ıylĞ ücr€t ı,,€ya huzur

ha|tlçl:.ödçnİtığ|ts$ hüşu$ı yapdüi oY|ama sodıG0ııdo, toplantrya kaİlen topıam 7;038.21ğ51 Tt 'lİk pay

kafş,hü o$irüüiilo bbid edml.

s, 20ıİ, ytıi itüF§8p dönĞml için Wım*n Denetleıne Kurrııuşu seçlmlne llişhn gündeın İEndğEİiİİln
görişğlmesine geçildi.'Yapıhn oylama Jniıcunda TTX lle SPKn lle Kamİ Gözetlm, lvlİhasebe vc Denetim
sürldıiıtlan kurutnu ve spk nln dlızenleıneleıi seıçerresınde, şrıetimiııh 2021 yıll hesap 'döneml fıunsal
rütıir,da]rının &,n€tlenıireşl.içln Deneüınden soıuınlu koınitenin önerisi doğrultusunda, yönğüın küfulu
tei,d,aüdan önedıed, m6ia(ezı 'fuh/ı Mıhaıl€si Mevliıt Pehlİtİah sokök Yrlmaz hneıteıi Noi26 xat:s Şİşlİ /
lsTAı,ı8W' adıesinde bulunaD lstanbul ılcaret sİcİlrn€ 8680.ı8 numara$ ile kayıtlı, o77:rc25o85395556
MERsls numarEh ve 773 025 0853 vegl sicil numaBh Hsi Eanşmanhk Yt Bağmııı DeİEtım A.Ş.'nin
o1;01n011€112:2021 mnıı $h ffiransaltabıoıannln denetl€nmesIve ııgllldüzenlemeler kapssründa bağlmslz
denetim şldĞtı olarak sĞçılmesine toplantrya kat|ıan toplam 7.038.215,51 TL 'lik pay kaşılğı oybİrliğl ile kanr
verildi.

1{t, TTx'ntn 'şlİıetıe lşlem vrpma, şırlete .Boıcanıüa Yaşğ' ba$ıu :ı!ı5 ve 'Rekabet Yasağt' bışhldı 396
nol iınüdğğ],eİi, ıapEğınlhda Yöıl€ğııİ,|(uİr4lıl,{İl.hİlnĞ liin ve,yetkİteıln verllmesİ oylamaya sunulöı5k yapılan
dy|a.fi*§önırcunda, töplği4İy{i .k rı8ıa;@laın 7.038.2İ5,s1 TL '{k pay kaİşdÜ],oytİİltğl ıle kabuı edlldl.

1l- Toplantı gündeminin 11 inci maddesine geçlldi. Toplantı Başkanı, "SPKnın 11-17.1 sayılı Kuı,urnsal

Yönetirn nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı Kuruınsa| Yönetim llkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde
bir işlom ıbulunmadğ hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi. Toplantı Başkanı

rtıaddesinin,bilgilendi.rrne arnaçlı olduğunu ve oylanrnayacağını,beJlrtti.

!'7. 2olo yılıfıda yapılın bağş ve yardımlar hakkında oitakların bil8llendirllmesl ve 2021 ylı bağış ve
ysfdİdrİaf .tı,6t gırtlİ|nln bclif.lcnmegine lllşkln 8ondern maddesinin tiiİiışülmesine geçildl. Toplant Başka s6yın
ıeltıot,ıcagıoğıtı sPK'.nm,ıfuİ,umsğ| tğnetım Teblğİ'nin Ekinde yer alan 1.3.10. numarah l(urumsal Yönetim
ilkesi ııyarınca, 2o2o yİhnda 3o0,-Tt tutannda Tü* Eğıtım vakffna kurumuna bağış yapıldğ hususunda pay
.§atıİfrlbrine bi!ği v€rdi. 2021 yılı içerlsinde herhangi bir bağiş ve yarü]İı yaplhr ise bu tİttann ŞlİkEt}n "Bağış ve
Yaİrıİrılara İ|ışltin ıolıtlkasf .geıeğiıoElD,yılına ıit bihnço aktİftoplamlnln %l'inı aşmamasına yapılan oyhma
§onr,ic{ındal toplamtıya l(atııan tirplam 7;,o!t8,.215,51 TL 'lık pay kary ğı oyblrllği ile kabul edildi.

l+ Kurumsal Yönetim Teblİği'nİn ı2 ncl madde§ı uyannca 2o!ıo yrllnda Şlrt€ümlı tarafrndan üçüncü kişiler
ıĞhine w.İıen t€ınınat r€ırın, ]İpotelt ııe kefatetler ıle elde ediıen teıır qa m€nfaathr bulıınırudığ pay
sahipleıirdn biğhine sunuldu. Topbırtı Bışkar güııdemin bu maddesinin bilglbndlıme aınıçh oB$unu ve
oylanmayacağınl belirtti.

'.ıı- 
Dilekler vĞ ,kapanış bölüınmĞ.taçıldı. Güıdamde göriışiılecek başka konu kalmadığından rre söz a|an

oıınadığmdın Genel'Kurul Toplantısı, Tosantı Başkanl tarafından kapatlldl.

Bu tutanak toplantryı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek iınza edildl. (}1 Hazlran2üzt
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