
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş’NİN 

20.07.2018 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 

 

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısını 
yapmak üzere 20.07.2018 tarihinde saat 12:00’da, şirket merkez adresi olan YTÜ Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok 
No:403 Esenler İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 19.07.2018 tarih ve 
35997412 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi ’nin 
gözetiminde toplanıldı. 
 
Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek 
şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 28 Haziran 2018 tarih ve 9609 sayılı baskısında, 
Şirketin www.kafein.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu 
(KAP)’da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek 
suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29’uncu maddesi gereğince 
Genel Kurul Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir. 
 
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin MKK kayıtlarında gözüken toplam 18.850.000-
Türk Liralık sermayesine tekabül eden 18.850.000 adet paydan 2.227.535 adet payın asaleten, 
4.492.466 adet payın temsilen olmak üzere toplam 6.720.001 adet payın toplantıda temsil 
edildiği anlaşılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Kurumsal yönetim ilkeleri” başlıklı 17. 
maddesinin 3. fıkrası kapsamında iş bu genel kurul toplantısı için asgari toplantı nisabı 
öngörülmemiştir.   
 
Toplantı yönetim kurulu üyesi Mehmet Tevfik BAŞKAYA tarafından fiziki ve elektronik ortamda 
açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 
 
1. Gündemin 1. Maddesi gereğince Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet 
Tevfik Başkaya’nın seçilmesi hususunda önerge okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda 
oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Tevfik 
Başkaya’nın, seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet Tevfik Başkaya, 
Türk Ticaret Kanunu’nun 419. Maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sn. Kenan Sübekci’yi, 
oy toplama memuru olarak Sn. Zehra Uluç ’u belirleyerek, toplantı başkanlığını oluşturdu. 
 
2. Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan, 16 Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 

Platformunda duyurulan, 18.500.000 TL ödenmiş sermayeli Smartiks Yazılım A.Ş.'nin 925.000 

adet B grubu nama yazılı pay ve 8.510.000 adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 

9.435.000 adet payının (%51) tamamının Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 16.05.2018 tarihli değerleme raporunda yer alan 

şirket değeri üzerinden toplam 25.432.715 TL bedelle satın alınması (Finansal Duran Varlık 

Alımı) işlemi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki 

işlemleri” başlıklı 23. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-23.1 sayılı Önemli 

Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)’nin “Önemli 

nitelikteki işlemler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi ve “Önemlilik kriteri” başlıklı 6. 

maddesinin 2. fıkrası kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ 

uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının 

kullanılmasına ilişkin olarak;  

a. “Finansal Duran Varlık Alımı” işleminin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 

SPKn.'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı 

fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz 

payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı'nda 

http://www.kafein.com.tr/


sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel 

Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 

 

b. “Finansal Duran Varlık Alımı” işleminin SPKn.'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" 

başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, 

SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, “Finansal Duran Varlık 

Alımı” işleminin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp “Finansal Duran Varlık Alımı” 

işlemine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'na işleten 

pay sahiplerimizin, SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimize satarak 

"ayrılma hakkı"na sahip olacakları, 

 

c. "“Finansal Duran Varlık Alımı” işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben, 

Genel Kurul Toplantısı'nda "olumsuz" oy kullanan ve "muhalefet şerhi"ni Genel Kurul Toplantı 

Tutanağı'na işleten pay sahiplerimizin, "ayrılma hakkı" kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz 

tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "ayrılma hakkı" kullanımı için yetkilendirilen 

aracı kuruma, kamuya açıklanan "ayrılma hakkı"nın kullanım sürecine ilişkin ilan edilen 

çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek "ayrılma hakkı"nın kullanılması 

durumunda; SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 

sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri 

dahilinde; Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım 

fiyatı"nın 4,45 Türk Lirası olduğu,  

 

d. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu 

maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına "“Finansal 

Duran Varlık Alımı”  işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en 

geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş 

günü olacağı,  

 

e. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu 

maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların 

"tamamı" için kullanılmasının zorunlu olduğu,  

 

f. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu 

maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma 

hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, 

ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda 

teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak 

için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü 

ödeneceği, 

 

g. “Finansal Duran Varlık Alımı” işleminin olağanüstü genel kurul kararı ile "ret" edilmesi 

halinde "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı, 

 

hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.  
 
 



3. 16 Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan, 18.500.000 TL 
ödenmiş sermayeli Smartiks Yazılım A.Ş.'nin 925.000 adet B grubu nama yazılı pay ve 8.510.000 
adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 9.435.000 adet payının (%51) tamamının 
Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 
16.05.2018 tarihli değerleme raporunda yer alan şirket değeri üzerinden toplam 25.432.715 TL 
bedelle satın alınması (Finansal Duran Varlık Alımı) işlemi Genel Kurul’un onayına sunulmuştur. 
Yapılan müzakere ve oylama sonucunda söz konusu işlem oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
 
Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya 
son verilerek, işbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurulun huzurunda tanzim 
edilerek okundu ve imza edildi. 
 
Tarih: 20.07.2018 
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Şirketin Sermayesi 18.850.000

Asgari Toplantı Nisabı

Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı 2.227.535

Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı 4.492.466

Mevcut Toplantı Nisabı 6.720.001
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VEKALETNAME 
   KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA 
 
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş’nin 20.07.2018 Cuma günü saat 12:00'de YTÜ Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 
Esenler-İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim 
görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya 
yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ............................................. 
........................................ ‘yı vekil tayin ediyorum. 
Vekilin(*);  
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
  

A)      TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil 

yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.  
  
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
  
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde 

talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek 
(kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması 
talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.  

  
Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,       
2. Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan, 16 
Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 
Platformunda duyurulan, 18.500.000 TL ödenmiş 
sermayeli Smartiks Yazılım A.Ş.'nin 925.000 adet B 
grubu nama yazılı pay ve 8.510.000 adet C grubu 
hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 9.435.000 
adet payının (%51) tamamının Aday Bağımsız 
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
A.Ş. tarafından düzenlenen 16.05.2018 tarihli 
değerleme raporunda yer alan şirket değeri 
üzerinden toplam 25.432.715 TL bedelle satın 
alınması (Finansal Duran Varlık Alımı) işlemi, 6362 
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)’nun 
“Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” başlıklı 
23. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-
23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak 
Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)’nin 
“Önemli nitelikteki işlemler” başlıklı 5. maddesinin 
1. fıkrasının (e) bendi ve “Önemlilik kriteri” başlıklı 
6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında önemli 

      



nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ 
uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta 
olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının 
kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki 
şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 
 
a. “Finansal Duran Varlık Alımı” işleminin Genel 
Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 
SPKn.'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin 
esaslar" başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı 
fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, 
Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz 
payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının 
aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı'nda 
sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en 
az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul 
Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların 
çoğunluğu ile karar alınacağı, 
 
b. “Finansal Duran Varlık Alımı” işleminin 
SPKn.'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki 
işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde 
sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu 
nedenle, SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını 
taşıyan 24'üncü maddesine göre, “Finansal Duran 
Varlık Alımı” işleminin onaylanacağı Genel Kurul 
Toplantısı'na katılıp “Finansal Duran Varlık Alımı” 
işlemine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini 
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'na işleten pay 
sahiplerimizin, SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği 
kapsamında paylarını Şirketimize satarak "ayrılma 
hakkı"na sahip olacakları, 
 
c. "“Finansal Duran Varlık Alımı” işleminin onaya 
sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben, Genel 
Kurul Toplantısı'nda "olumsuz" oy kullanan ve 
"muhalefet şerhi"ni Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı'na işleten pay sahiplerimizin, "ayrılma 
hakkı" kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz 
tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere 
"ayrılma hakkı" kullanımı için yetkilendirilen aracı 
kuruma, kamuya açıklanan "ayrılma hakkı"nın 
kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, 
genel hükümler doğrultusunda teslim ederek 
"ayrılma hakkı"nın kullanılması durumunda; 
SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü 
maddesi ve SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 
"Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 
10'uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin 
1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma 
hakkı kullanım fiyatı"nın 4,45 Türk Lirası olduğu,  
 



 
 
d. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma 
hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu 
maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, 
"ayrılma hakkı" kullandırılmasına "“Finansal Duran 
Varlık Alımı”  işleminin onaya sunulacağı Genel 
Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş 
günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" 
kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,  
 
e. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma 
hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu 
maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "Ayrılma 
hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların 
"tamamı" için kullanılmasının zorunlu olduğu,  
 
f. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının 
kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci 
fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay 
sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, 
Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek 
aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine 
ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler 
doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" 
kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı 
kullanmak için aracı kuruma başvuran pay 
sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip 
eden iş günü ödeneceği, 
 
g. “Finansal Duran Varlık Alımı” işleminin 
olağanüstü genel kurul kararı ile "ret" edilmesi 
halinde "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı, 
 
hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta 
olup, Genel Kurul’da da bu hususlarda pay 
sahiplerine bilgi verilecektir. 
3. 16 Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 
Platformunda duyurulan, 18.500.000 TL ödenmiş 
sermayeli Smartiks Yazılım A.Ş'nin 925.000 adet B 
grubu nama yazılı pay ve 8.510.000 adet C grubu 
hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 9.435.000 
adet payının (%51) tamamının Aday Bağımsız 
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
A.Ş. tarafından düzenlenen 16.05.2018 tarihli 
değerleme raporunda yer alan şirket değeri 
üzerinden toplam 25.432.715 TL bedelle satın 
alınması (Finansal Duran Varlık Alımı) işleminin pay 
sahiplerimizin onayına sunulması. 
 

      

 



2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının 
kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
 
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 
 
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları 

belirtir.  
 
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  
 
a) Tertip ve serisi:* 
b) Numarası/Grubu:** 
c) Adet-Nominal değeri: 
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* 
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.  
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek 

pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  
 
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 
 
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 
 
Adresi: 
 
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
İMZASI  
 



    KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI 
 
 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 
Ticaret Sicil No: 563336 
 

Şirketimizin Önemli Nitelikteki İşlem onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20 Temmuz 
2018 Cuma günü, saat 12:00'de YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar 
Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde 
yapılacaktır. 

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda 
bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula 
elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile 
mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu 
A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli 
elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli 
elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula 
katılmaları mümkün değildir.  

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim 
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim 
Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" 
hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak 
düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.kafein.com.tr adresindeki 
şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy 
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde” öngörülen hususları da yerine getirerek, 
vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş 
imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri 
gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir 
vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. 

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Genel Kurul Toplantısı’na Katılım Prosedürü, 
Vekaletname Formu ve Gündeme ilişkin açıklamalar, YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa 
Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbul adresindeki 
Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve www.kafein.com.tr şirket 
internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır. 

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için 
ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. 

 

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

 

Saygılarımızla, 

 
 
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
YÖNETİM KURULU 



 KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
20 TEMMUZ 2018 TARİHLİ 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ 
 
 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,  
 
2. Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan, 16 Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 
Platformunda duyurulan, 18.500.000 TL ödenmiş sermayeli Smartiks Yazılım A.Ş.'nin 925.000 
adet B grubu nama yazılı pay ve 8.510.000 adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 
9.435.000 adet payının (%51) tamamının Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 16.05.2018 tarihli değerleme raporunda yer alan 
şirket değeri üzerinden toplam 25.432.715 TL bedelle satın alınması (Finansal Duran Varlık 
Alımı) işlemi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)’nun “Ortaklıkların önemli 
nitelikteki işlemleri” başlıklı 23. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-23.1 sayılı 
Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)’nin 
“Önemli nitelikteki işlemler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi ve “Önemlilik kriteri” 
başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 
Tebliğ uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma 
hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine 
sunulmasına,  
 
a. “Finansal Duran Varlık Alımı” işleminin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 
SPKn.'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı 
fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz 
payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı'nda 
sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel 
Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 
 
b. “Finansal Duran Varlık Alımı” işleminin SPKn.'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki 
işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu 
nedenle, SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, “Finansal Duran 
Varlık Alımı” işleminin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp “Finansal Duran Varlık 
Alımı” işlemine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'na 
işleten pay sahiplerimizin, SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimize 
satarak "ayrılma hakkı"na sahip olacakları, 
 
c. "“Finansal Duran Varlık Alımı” işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben, 
Genel Kurul Toplantısı'nda "olumsuz" oy kullanan ve "muhalefet şerhi"ni Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı'na işleten pay sahiplerimizin, "ayrılma hakkı" kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz 
tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "ayrılma hakkı" kullanımı için yetkilendirilen 
aracı kuruma, kamuya açıklanan "ayrılma hakkı"nın kullanım sürecine ilişkin ilan edilen 
çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek "ayrılma hakkı"nın kullanılması 
durumunda; SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 
sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri 
dahilinde; Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım 
fiyatı"nın 4,45 Türk Lirası olduğu,  
 



 
 
d. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu 
maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına "“Finansal 
Duran Varlık Alımı”  işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en 
geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş 
günü olacağı,  
 
e. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu 
maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların 
"tamamı" için kullanılmasının zorunlu olduğu,  
 
f. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu 
maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma 
hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, 
ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda 
teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak 
için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü 
ödeneceği, 
 
g. “Finansal Duran Varlık Alımı” işleminin olağanüstü genel kurul kararı ile "ret" edilmesi 
halinde "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı, 
 
hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul’da da bu hususlarda pay 
sahiplerine bilgi verilecektir.  
 
3. 16 Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan, 18.500.000 TL 
ödenmiş sermayeli Smartiks Yazılım A.Ş'nin 925.000 adet B grubu nama yazılı pay ve 8.510.000 
adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 9.435.000 adet payının (%51) tamamının 
Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 
16.05.2018 tarihli değerleme raporunda yer alan şirket değeri üzerinden toplam 25.432.715 TL 
bedelle satın alınması (Finansal Duran Varlık Alımı) işleminin pay sahiplerimizin onayına 
sunulması. 
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