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Aztek Teknoloji Ürtlnleri Ticaret A.Ş'nin yönetim kurulunun 22Ja.2022 tarih ve 21 sayılı karan uyannca
2022 yılı Olağanüstii Genel Kurul Toplantısı 22-1|-2ü22 Salı günü saat 10-00'da aşğıda yazılı gündemi
görüşmek ve karara bağlamak iieere, İstanbul ticaret İl lvltıOıırlııgı'niin 21.1 1-2022 tarih ve 80208506 sayılı
YaZıSı ile görevlendirilen bakanlık tenısilcisi Fatma Yazıcı'nın gözteminde Mııstafa Kemal Alışveriş Merkezi
l. Kat No: 7 Beşiktaş - İstanbul adresinde yapılmı$ır.

ToPlaııtıya ait davet, Türk Ticaret Karıunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşnıe'')
öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 3LJa.2ü22 tarih ve 10693 sayılı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde" Kamulnı Aydınlatma Flatformıı'nda Şirketimirin htlps:,iiıvtı,u.azteİısb.11ata.İ.ıüd adıesli
kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruiuşu A-Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket
Portalında toplantr tarihinden en az üç hafta önce ilan editmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

ToPlantıda hazır bulunanlar listesiniır tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL çıkarılınış sermayesini
temsilen her biri 1 TL nominal değerde toplam 100.000.000 adet paydan (t 18.000-000 adet oy hakkına denk
gelmektedir); toplam itibaıi değeri 74.1,3.5.aa2 TL oları 74.135-üa2 adet payın (Genel Kuıul'da her pay için 5
oy hakkına sahip 4.500.000 adet A grubu ve Genel Kurul'da her pay için l oy hakkına sahip 69.635.002 B
grubu oy olmak üzere toplam 92.135.002 adet oy hakkında denk getmektedir) asaleten toplantıda temsil
edildiği ve toplaırı itibari değeri 865.000 TL olan 865.ü00 adet payın (Genel Kuruida her pay için 1 oy hakkına
sahip 865.000 adet B grubu pay olmak iizere toplam 865.000 oy hakkına denk gelınektedir) vekaleten temsil
edildiği, böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörüIen toplantı nisabınrn mevcut olduğu
belirlenmiştir.

lIlTKnın 152?. maddesinin beşinci ve altıncı fikrası gereğince, Şirket'in eleltronik genel kurul hazırlıklanııı
düzenlemelerc uygun olarak yerine getirdiği tespit edilıniştir. Yönetim Kunılu Yardımcısı Sayın Mazlum
Hüseyin Ütebay taralından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tolga Sevinçli atanmış, toplantı
fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıIarak gündemin görüşülrnesine geçilmiştir.

Yönetinı Kurulu Başkan Yardınıcısr Mazluın Hüseyin Ütebay hazır buluııanlaıı saygı dunışuna ve İstiklal
Marşı'nın okunrnasrna davet etti.

Yönetim Kurulu Başkaıı Yardımcısı Mazlııın Hüseyin Ütebay genel kıınılda söz alma ve oy kullanma hakkında
bilgilendiımede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımr
düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyl4 toplantı salonuırda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el
kaldırma usulü r,eya ayağa kal,kmak ya da ayrı ay'r kabul demek suretiyle ile oy kullanmaları. ret oyu
kullanacak pay sahiplerinin ise ret o3runu stizlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtrrıiştir.

Toplantı nİsabının ıneı,cut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olrnadığı görüldüğünden toplantı
elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mazlum Hüseı,iır Üteba1.
tarafindan açılaıak gündem geıeğince yapılan müzakere neticesiııde aşağıdaH kararlar alınmıştir_

Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kunıl'un yönetimi ile görevli toplantı divanııra
seÇimine geçildi. Şiıtet pay sahiplerinden Hasan Hüseyin Ütebay tarafindan veriierı toptaııtı
başkaırlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına imza yetkisi verilnıesine dairl.azılı önerş okundu.
Öırerge oylamaya sunuldu ve toplantı başkanı olarak Can Ata Ünal'ın, tutanak yazmaıı olaralı Özge
Aydenıir'in ve oy Toplama Mernunı olarak Tolga Sevinçli'nin seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı
tutanağının imzalanması için Toplantı Divanı'na 1,etki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündeınin ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Kunımsal Yönetim İiketeri gereğ-ince

Şirketimizin 2a22 yılındayaptığı bağış ve yardıınlar hakkında bilgi Verdi. Gündem maddesi hakkında
pay süiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. 2022 yılının kalanındayapılacak bağış ve yardınılar
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yazılı önerge doğıılfusunda, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlann iist sınırının 100.000 TI-
olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.
3" Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Ktırumsal Yönetim İlkeleri'niır 4.6.2 numaralı ilkesi
gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları
lrakkında SPK düzeırleıneleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulrı üyelerinin ve
üst diizeY Yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyeıı Şirket'in ücretleııdirme politikası
ÇerÇevesinde Şirket'in 30 Haziraı:ı 2022 tarihinde soııa eıen finarısal dönem itibanyla yönetiın orgaı.ıl
üYelerİ ile üst dtizey yöneticİlerİne sağladığı faydalar toplamınıır 3.3g7.&20 TL olduğu hakkında bilgi
verildi. PaY sahiPlerine söz haklıı taııındç söz alan olmadı. Giindemiıı bu ırıaddesi oylaıııaya tabi
olınadığından sadece bilgi veritmiştir.

4. Gündemiır döırlüncü maddesi gereğince, yönetiın kıırulu üyelerine aylık olarak verilecek
huzur hakkının miizalıeresi ve onaylatuilası görüşüldü" Şirket pay sahiplerinden Hasan Hüseyin Ütebay
tarafindan verilen yazılı öııerge doğrultustıırda bağrnsız 1,örıetirn kurutu iiyeleriııe kişi başına aylık net
l8.000'|L, Yönetim kunılu başkan ve yöııetim kurulu başkaıı yardınrcısııra kişi başına aylık net 75.000
TL diğer Yöııetiın krırulu üyelerine ise kişi başına aylık net 25.000 TL verilınesi lralikında yazılı önerge
okuırdu. Yazı|ı öneıge oybirliği ile kabrıi edildi.

Gündemin beŞiııci ınaddesi gereğince, Tiirk Ticaret Kaırıınu ve Senıaye Piyasası Kurulu diizeıılemeleri
gereğince, Bağımsız Denetleıne Kurulıışu seçiıninin onaylaırması görüşiildü. Yöııetinr Kıırulu'nun
22-rc.2022 tarih ve 2a22l2a sayılı kararı uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuıru. 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nıın 28 No'lu Tebliğ ile Değiştirilen 'Seıınaye
Piyasasında Bağımsız Denetiın Staııdaılları Hakkıııda TebIiğ' ile İlgit Diğer Düzeırleıneler
ÇerÇevesiııde, 2a22 yılı İıesap döııeırıindeki finaıısal rapoı{arın denetteırınesi ile ilgili düzenleıneler
kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütınek iizere KPMG Bağımsız Denetim vç Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş seçilnresi oybirliği ile kabııledildi"

Giindeınin altıırcı ınaddesi gereği, 2022 yı|ı içeıisinde, yönetim konü,olüııü elincle buiunduraıı pay
salriPleriıriıı, yönetiın kurulu üyeleriırin, idari soıuıırlulı_ığu brılunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci
dereceYe kadar kaıı ve sıhri lrısımlarrnıı1 ortaklık ile çıkar çatışına§ırla neden olabilecek bilgileırdirme
gerektiren öneınli bir işIemi olınadığı; ayrıca, söz konusu kişileriıı, ortaklığın işletme koırusuna giren
ticari iŞ tiiri.indeıı bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapınadığı ya da aynı ttir ticari işIerle uğraşan
bir baŞka ortaklığa sorunıluluğıı sıııIrstz ortak sıfatıyla girmediği konusunda bilgi verildi. Gündemiıı bu
maddesi oylaınaya tabi olınadığından sadece bilgi verilmistir.

Cüırdeıırin Yedinci ırıaddesi gereğince, pay sahipleri dilek ve görüşleriııi srıırdular. pay sahibi Hamza
İnan söz alarak Şirketin başanlannın devamını diledi ı,e Şirket'in bağış ve yardıııı kapsamındateknoloji
lisesi açması dileğini iletti. Yöırştirıı l(ıırulu Başkan Yardııııcısı Mazlurn Flüseyin Ütebay pay sahibine
teŞekkürleriıri iletti. Şiıket'in pay sahibi Erkan Umut Mergeıı elektronik ortaında şiı-ket,in oluınlu
Perfbımaıısınııı devamını diledi. Yönetinr Kurulu Başkan Yaıdımcısı Mazluın Hüseyin Ütebay pay
salribine teşekkürlerini ilefti.

Gündernde görüşülecek başka konu kalmadığı için Toplantı Başkanı toplaırtıyı kapattı. Sayın Mazluın
Hiiseyiır Üteba_v söz alarak kapaıuş koıruşmasıırı yaptı ve teşekl*ürlerini itetti,

İŞbu tutanak toplantıyı miiteakip toplaırtı yerinde dıizenleneı,ek okuırdu ve iınzalandı. 22 Kasım 2022
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