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Papilon Savunma-Gflvenlik Sistemleri BiIiim 

Mühendislik Hizmetleri Ithalat !hracat Sanayi ye Ticaret A.$. 

Mebusevieri Mahallesi Ergin Sokak No:9/1 

cankaya Ankara 

06 Kasim 2019 

Ilgi: Borsa Istanbul A.$. ("BIAS" veya "Borsa Istanbul") Kotasyon Yonergesi' nin 7 nd 

maddesinin beinci fikrasi He 8 mci maddesinin birinci fikrasinin (e) bendi kapsaminda talep 

edilen hukukçu raporudur. 

VII-128.1 sayili Pay Teblii'nin ("Teblig") ilgili hUkUmlerl uyannca, Papilon Savunma-

Güvenlik Sistemleri Biliim MUhendislik Hlzmetleri Ithalat thracat Sanayi ye Ticaret Anonim 

$irketi'nin ("Sirket") mevcut paylari He sermaye artinmi neticesinde ihraç edilecek yeni 

paylarinin haika arzi ye Borsa !stanbul'da iIem görmesi çalimalan kapsaminda ibu hukukçu 

raporu ("Hukukçu Raporu" veya "Rapor") tarafiniza, Borsa !stanbul'a ye talep edilmesi 

haiinde Sermaye Piyasasi Kurulu'na ("SPK") sunulmak Uzere arz edilmektedir. 

Ibu Hukukcu Raporu, Borsa tstanbui Kotasyon YUnergesi'nin "Kotasyona P4kin Gene! 

Esaslar" ba1ikli 7 nci maddesinin beinci fikrasi ye "Yildiz Pazar ye Ana Pazar Kotasyon 

artlari" bahkii 8 mci maddesinin birinci fikrasinin (e) bendi çerçevesinde, bagimsiz hukukcu 

sifattyla hazirIanmitir. 

Rapor, Sirket tarafindan tarafimiza sunulan Ek-l'de belirtilen bilgi ye beigeier iiginda 

bazirlanmi olup, ibu Rapor'da aksi belirtilmedigi sUrece söz konusu belgeler orijinailerinden 

incelenmitir. 

Ibu Hukukcu Raporu imzaiandigi 06/11/2019 tarihi itibariyle mevcut durumu yansitmakta 

olup, Rapor konusunda ileriye yonelik gUnceileme taahhUdUmUz bulunmamaktadir. Avukatlik 

büromuz mensubu avukatlar, 1136 sayili Avukatlik Kanunu cercevesinde TUrk hukuku 

konuiannda mUtalaa verebilmekte olup, ibu Hukukçu Raporu bu cercevede Sirket'in TUrk 

mevzuati kapsaminda gerçek1etirdigi faaliyetleri ye hukuki durumu konusunda hazirlanmitir. 

Yukarida bahsedilen belgelerin incelenmesi neticesinde, 06/11/2019 tarihi itibariyle Hukukcu 

Raporu kapsaminda aagida izah edilen sonuçlara van1mitir. 
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1. 	SIRKET BILGILERI 

1.1. Kurulu§ ye Unvan 

Sirket, "Papilon Savunma-GUvenlik Sistemleri Biliim Muhendislik Hizmetleri Ithalat thracat 

Sanayi ye Ticaret Limited Sirketi" unvani ye 10.000,00-TL (on bin Ttrk Lirasi) kurulu 

sennayesi He 18/12/2012 tarihinde, Ankara Ticaret Sicili MudUrlugu'ne 322946 sicil numarasi 

He tescil edilmek suretiyle 99 yil sure için kuru1mutur. 06/12/2016 tarihinde Ankara Ticaret 

Sicili Mudurlugu nezdinde tescil edilen, 01/10/2016 tarihli genel kurul toplantisinda oybiriigi 

He kabul edilen esas s6z1eme degiik1igiy1e 99 yfilik sUre siniri ka1din1mi, 5irket'in sUresiz 

ekilde faaliyetierine devam edecegi kabul ediimitir. 

Sirket'in kuru1utaki ortaklik yapisa, aagida 1 numarali tabioda belirtildigi gibidir. 

Tablo 1: Kuru1u ortaklikyapzsi 

Ortak 

 

Pay Adedi 

 

Pay Deeri 

Papillon AO 80 8.000,00 TL 

GOne! Sadigova 20 2.000,00 TL 

Toplam 100 10.000,00 TL 

5irket'in kuru1uu, TUrkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin ("TTSG") 24 Aralik 2012 tarih ye 8221 

sayih nUshasinda han edi1mitir. Ortakiar kurulunun 01 Ekim 2016 tarih ye 10 sayili karari 

cercevesinde, 5irket tUr degitirerek, limited §irketten anonim §irkete döntimUtUr. TUr 

degiik1igi nedeniyle tadil edilen 5irket esas s6z1emesi, 06/12/2016 tarihinde Ankara Ticaret 

Sicili MudUriugU nezdinde tescil edi1mi ye 12/12/2016 tarih ye 9217 sayih TTSG'de Han 

edi1mitir. TUr degiikiiginden sonra Sirket'in yeni unvani, Papilon Savunma-GUvenlik 

Sistemieri Biiiim Muhendisiik Hizmetieri Ithalat thracat Sanayi ye Ticaret Anonim 5irketi'dir. 

Sirket esas söziemesinin 6362 sayili Sermaye Plyasasi Kanunu'nun ("SPKn") amaç ye ilkeleri 

He SPK dUzenlemelerine uygun hale getirihnesi amaciyla, SPK ye Ticaret Bakanhgi'ndan 

("Bakanlik") aiinan izinler cercevesinde, 17 Nisan 2019 tarihli olaganustU genel kurul 

toplantisinda, 5irket esas s6z1emesi tadil ediimi olup, söz konusu esas sözieme degiikiigi 24 

Nisan 2019 tarihinde Ankara Ticaret Sicili MudUriugU nezdinde tescil ediimitir. 

1.2. Faaliyet Konusu 

24 Nisan 2019 tarihinde Ankara Ticaret Sicili MudurlUgu nezdinde tescil edilen 17 Nisan 2019 

tarihli oiaganustU genel kurul toplantisinda tadil edilen Sirket esas s6z1emesinin "Amac ye 

Konu" balikh maddesine gore, Sirket'in amaci ye bahca faaliyet konulari, aagidaki gibidir: 
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1- Sirket tUrn tUzel kii kurum ye kurulu1arin ihtiyaclarini kari1amak Uzere, bilgisayar ye 

bilgisayar donanim ye sistemleri kurmak, her türlU yazilim ye donanim faaliyetleri lie 

servis hizmetleri vermek, internet uzerinden her türlü bilgi, ses ye gorUntu hizmetleri 

vermek, savunma ye guvenlik alaninda kul Ian iIan her tUrlU araç ye gerecler için yazilim 

sistemleri yazmak, kurulumlarini yapmak ye bunlarin bakim, onarim ye servis 

hizmetlerini vermek, web siteleri hazirlarnak ye hizmetlerini vermek, her türlU bilgi 

gUvenligi ye bilgi tespitine yonelik yazilim, donanim ye sistem geIitirrnesi, her türlü 

biyometrik cihaz, yazilim ye sistemierin Ureti!mesi, ge1itiriIrnesi, entegrasyonu, veri ye 

goruntu i1eme sistemlerinin oiuturuImasi, veri ye görUntU aktarimi, veri ye göruntU 

anaiiz ye veri madenciligi i1em1erinin yapilmasi, bilgi teknoiojileri i zekasi 

çozUrnlerinin üreti!mesi, kuruimasi, alimi, satimi, bakim, servis, garanti ye onarim 

hizmetlerini yapmak ye her tUrlU eiektronik bilgi sistem arac ye gereclerinin Uretirnini 

yapmak, almak, satmak, ithal ye ihraç etmek, yurt içinde ye yurt diinda ihalelere 

katilmak, taahhUtlerde bulunmak, bu amaçia kuru!mu veya kurulacak irketIere ortak 

olmak, ortak almak, devretmek veya devralmak. 

2- Her tUrlü eiektronik cihaziarin ye bu cihaziara ait yedek parcalann alirnini, satimini, 

ithalatini ye ihracatini yapmak, biIiim sistemlerinde kuilanilan her tUrlU maizernelerin, 

bilgisayarlarin, bilgisayar program yazilimlarin alirnini satimini yapmak, ilgili resmi 

kurum ye kuru1u1ardan izinler almak kaydi lie savunma ye guvenlik, kriminal, kamera, 

kimlik yönetim sistemleri, akiiii kart sistemleri, kimlik ye pasaport gibi veri taiyan 

rnekanizrnaiar, yUz tanimi, iris tanimi, parmak izi, parmak darnar, avuç darnar, avuç izi 

ye davranitan kimlik tespit, geqi§ kontrol, gUvenlik ye kriminaiistik sisternier, sinir 

gUvenligi, geni ye dar bolge olay yönetimi, kriz yönetimi alaninda kullanilan yeni 

yazilim sisterni programiari yazmak, bu alanda yazilim ye programiari ge1itirmek, 

donanim, kurulum, servis, entegrasyon, proje ge1itirrne, konusu ile ilgili gerek yurt 

içinden ye gerekse yurt diindan hizmetler satin almak, satmak, ihalelere katiimak, 

taahhUtlerde bulunmak, mUhendisiik hizmetleri vermek, bu konuda yurt icinde ye yurt 

diinda faaliyet gosteren §irketlere ortak olmak veya ortak almak, devralmak ye 

devretrnek. 

3- Tuzel kii, kurum ye kuru!uIarin ihtiyaclarini kariIamak uzere savunrna sanayinde 

ku!laniian rnakine, cihaziari, yedek parca, balistik maizemeler ye sisternierin imalatini 

yapmak, bunlari almak satmak, ithal ye ihraç etmek, yazilim sistemleri kurrnak, kuru1mu 

yazilim sisternierine servis bakim, onarim ye guncelleme hizmetleri vermek, yurt icinden 

ye yurt diindan rnUhendislik hizmetleri satin almak, satmak ye konusu ile ilgili i1etiirn 

ye telekomUnikasyon cihaz, sistem ye hizmetierinin aiim ye satiini yapmak, ithal ye ihrac 

etmek, her nevi bilgi iIem hizmetlerini ifa etmek, bu rnaksatla bilgi haziriarnak, kontrol 
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etmek, bilgisayar programlari yapmak, bu amacia bilgisayar sistemleri kurmak veya 

kuruimu bilgisayar sitemlerinden faydalanmak, kurulmu bilgisayar sistemlerini 

kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak, ithal ye ihraç etmek. 

4- Turn resmi, özel tUzel kii kurum ye kuruiuiar için web tabanh siteler ye e-mail adresieri 

kurmak, kiralamak, kiraya vermek, servis hizmetleri vermek, almak ye satmak, bilgisayar 

ye iletiim sektörU igin gerekli izinleri almak §arti ile her tUrlU egitim hizmetleri vermek, 

egitim hizmetleri almak, gerek yurt içinde ye gerekse yurt diindaki kli, kurum ye 

kuruiu1ara bu amacla verilecek egitim hizmetierine danimanhk ye aracilik etmek, 

lisanslar ye sertifikalar vermek. 

5- Sirket gerek konusu He ilgili ye gerekse baka mal ye hizmet tiretimierinde aratirma ye 

ge1itirme çahmalan yapmak, bu konularda mtihendislik ye mUavirlik hizmetleri 

vermek, kendi alarnnda ar-ge çahmalari yapmak, üretimde kalite ye verimliligin 

arttiriimasi konusunda çalimalar yapmak, bu konu He ilgili egitim faaliyetlerinde 

bulunmak, gerek teknik ye gerekse teknolojik alanda çahma1ar yapmak sureti He faaliyet 

alaninda o1uacak probiemlerin çözUmtine yardimci olacak ça1imalan yapmak ye 

yaptirmak. 

6- Gerek teknik, gerekse bilgisayar ye elektronik maizemelerinin Uretimi yapmak, baka 

fabrika ye tesislerde Uretilen bilgisayar ye eiektronik maizemelerin, her tUrlU yazilirn ye 

otomasyon sistemierinin alirnini ye satimini yapmak, taahhUtlerde bulunmak, bu konuda 

agilmi§ ihalelere katilmak, taahhUt konusu ileri yapmak, devralrnak ye devretmek. 

7- Konusu He ilgili ticaret ye pazariama yapmak, ithaiat, ihracat, mümessiliik hizmetleri 

sunmak ye benzeri iieri yapmak. 

8- Konusu He ilgili olmak arti He temsilcilik, kornisyoncuiuk, acentalik, toptancihk, bayilik, 

ithalat, ihracat, taahhUt pazariamacihk, ticaret i1eri yapmak, acmak. 

9- Sirket'in amaci He ilgili olarak marka, ihtira berati, ilsans, patent, know-how gibi hakiari 

ye her çeit muikiyet hakianni elde etmek, bu hakian geri almak, kendi hakiarini devir 

etmek ye anlamaiar yapmak. 

10- Sirket'in amaci ye herhangi bir ii He alakali ye lUzumiu gayrirnenkui nakil vasitasi, tesis 

ye makineleri ye buniara alt hakian satin almak, kiralamak, kiraya vermek, i1etmek, 

ipoteidi ye serbest her tUriü menkul ye gayrirnenkul He emtiayi geri almak. 

11- 5irket' in igai konulanni gerçekietirmek igin Sermaye Piyasasi Kuruiu'nun beliriedigi 

esasiara uymak kaydiyia iç ye di§ piyasaiardan kisa uzun ye orta vadeli istikjgtjW  
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akdetmek, krediler temin etmek, herhangi bir senedi tanzim, kabul veya ciro etmek, 

Sirket'in gayrimenkul mallarini kismen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak vermek 

veya sair i1em1er1e bunlarin tediyesini teminat altina almak ye ayrica Sirket alacakiarini 

temin için baka1arinin gayrimenkul mallari uzerinde Sirket lehine ipotek tesis etmek, 

bunlari rehin olarak almak, Sirket lehine ipotekieri fek etmek. 

12- Kamunun aydinlatilmasini teminen sermaye piyasasi mevzuati çerçevesinde gerekli özel 

durum açiklamalarini ye mevzuatin gerektirdigi gerekli i1em1eri yapmak suretiyle, 

sermaye piyasasi mevzuatinin örtulU kazanc aktarimina i1ikin duzenlemelerine aykiri 

olmamak ye yatirim hizmet ye faaliyeti tekiI etmemek kaydiyla; Sirket'in mevzuuna 

giren iIer için ye bu i!er He ilgili itiga1 etmek üzere irket kurmak ye kuruImu ya da 

kurulacak irket!ere kurucu ortak ya da hissedar olarak itirak etmek, bunlarin hisselerini 

veya tahvillerini veya diger menkul kiymetlerini aracilik yapmamak kaydi He satin almak, 

satmak, rehin gostermek, rehin almak, bunlar Uzerinde intifa hakki kurmak, intifa hakki 

edinmek, Sirket'in iIeri He ilgili olarak baka gercek ye tUzel kii1erle vergi kanunlari ye 

sair mevzuat cercevesinde ortakliklar kurmak ye ortak iler yapmak. 

13- Sermaye piyasasi mevzuatina uymak kaydiyla 5irket amaclarrni gercek1etirmek için 

yerli ye yabanci sermaye He i birligi yapmak, deviet tarafindan saglanan tevik1erden 

yararlanmak gayesi He giriim1erde bulunmak, tevik almak, alinml§ olan tevik1eri devir 

almak, kendi Uzerine devir aldigi tevikIeri devir etmek. 

14- Sirket amaçlarini gercek1etirmek için her WHO hakki iktisap ye borcu iltizam etmek, 

lUzum gorecegi menkul ye gayrimenkul mallari iktisap etmek, satmak, devretmek, bunlar 

Uzerinde her tUrlÜ ayni ye ahsi hakiar ye mUkellefiyetler tesis etmek. 

15- Yönetim kurulu karari He ilgili mevzuat hükumlerine uygun olarak tahvil, finansman 

bonosu ye borçlanma araci niteligindeki diger sermaye piyasasi arac!arini ihrac etmek. 

16- Sermaye piyasasi mevzuatinin örtUlÜ kazanç, aktarimi dUzenlemelerine ye ilgili diger 

mevzuat hUkUmlerine aykiri!ik gercek1etirmemek, gerekli özel durum açiklamalarrni 

yapmak ye yil içinde yapilan bagi1ari Genel Kurulda ortakiarin bilgisine sunmak artiy1a, 

5irket amaç,ve konusunu aksatmayacak §ekilde bagi§ ye yardimda bulunmak. 

5irket'in yukarida belirtilen amaç ye konusunda degiik1ik yapilmasi halinde Ticaret 

Bakanligindan ye Sermaye Piyasasi Kurulu'ndan gerekli izinlerin alinmasi gerekmekt( 
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1.3. 	Sermaye, Pay Sahipligi Yapisi ye Paylar 

a. 	Kurulu Sermayesi ye Sermaye Artirimlari 

Yukarida aciklandigi Uzere, Sirket bir limited irket olarak 2012 yilinda 10.000,00 TL kuruIu 

sermayesi He kuru1mutur. 

Sirket'in kurulu§ sermayesi ye kuru1uundan bu yana gercekletirdigi sermaye artirimlari, 

aagida 2 numarali tabloda gosterildigi gibidir. 

Tablo 2: $irket 'in Kurulucundan Bu Yana Gerçekletirdii Sermaye Artirimlari 

Genel Kurul ye TTSG Tarih 
Tescil Tarihi 	ye Sayisi 

Yeni 
Sermaye 

(TL) 
Artirim Kaynagi 

Sirket sermayesinin tamami kurucular 
tarafindan taahhUt edilip, ¼'ü nakden 

10.000 	ödenmitir. Sermayenin ödenmemi 
bölUmunun 30/11/2013 tarihinde 

ödenmesi ongorUImutur. 

Artirilan sermayenin tamami pay 
sahipleri tarafindan taahhUt edilip, 'Ru 

Sirket sermayesinin tescil tarihinden 
once Odenmitir. Odenmemi 
bOlümünUn ortakiar kurulunca 

ahnacak kararlar dogrultusunda 24 ay 
içerisinde Odenmesi Ongoru1mutUr. 

Artirilan sermayenin tamami 
hissedarlar tarafindan taahhüt edilip, 

300.000 IL nakit olarak Günel 
Sadigova tarafindan taahhut edilerek; 

1.200.000,00 IL Papillon AO pay 
sahibinin Sirket'ten olan alacagina 
kari1ik gercek1etiri1mitir. Nakit 

taahhüt edilen sermayenin ¼'U tescil 
tarihinden Once ödenmi olup, kalan 
%'Un ise 24 ay icerisinde Odenmesi 

Ong6rU1mutUr. 

Sirket'in dagitilmami$ 2015, 2016 ye 
2017 yillari karlarindan kari1anmitir. 

 

Genel Kurul: - 	Tarih: 

Tescil: 	24/12/2012 

18/12/2012 	Sayi: 8221 

Kuru1u 
Sermayesi 

 

  

Genel Kurul: 
24/04/2013 

Tescil: 
03/05/2013 

   

   

Tarih: 
08/05/2013 

Sayi: 8315 

 

Sermaye 
Artirimi 

  

200.000 

    

     

  

Genel Kurul: 
15/05/2015 

Tescil: 
27/05/2015 

Tarih: 
01/06/2015 

Sayi: 8831 

 

Sermaye 
Artirimi 

 

1.700.000 

   

  

Tarih: 
03/01/2019 
(DUzeltme 

 

Sermaye 	Genel Kurul: 
Artirimi 	25/12/2018 

 

30.000.000 
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Tescil: 	ilani: 
28/12/2018 	17/01/2019) 

Sap: 9737 

(DUzeitme 
Ilani: 9747) 

b. 	Kayith Sermaye Sistemi ye Gflncel Sermaye Durumu 

Sirket, SPK ye Bakanlik'tan alinan izinler cercevesinde, 17 Nisan 2019 tarihli olaganUstu genel 

kurul toplantisinda, 5irket esas sözlemesini tadil etmi§ ye kayitli sermaye sistemine gecmitir. 

Söz konusu esas s6z1eme degiikligi 24/04/2019 tarihinde Ankara Ticaret Sicili MUdUrlüU 

nezdinde tescil edilmitir. 

Kayith sermaye sisteminde Sirket'in kayith sermaye tavani 150.000.000,00 TL, cikan1mi 

sermayesi ise 30.000.000,00 TL'dir. Kayith sermaye tavani dahilinde yonetim kurulu çikan1mi 

sermayeyi artirmaya yetkilidir. 

SPK tarafindan verilen kayitli sermaye tavani izni 2019-2023 yuan igin toplamda 5 yd 

sUresince gecerlidir. 2023 yili sonunda izin venilen kayith sermaye tavanina ulailamami olsa 

dahi, bu tarihten sonra yOnetim kurulunun sermaye artirim karari alabilmesi için, daha once izin 

venilen tavan ya da yeni bir tavan tutani igin SPK'dan izin alinmak suretiyle gene! kuruldan 5 
ph gecmemek Uzere yeni bir sUre için yetki aimmasi zorunludur. !zah edilen ekilde yetki 

aimmamasi durumunda yönetim kurulu karari He sermaye artirimi yapilamaz. 

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazili olup, bu paylar kaydiletinne esaslari çerçevesinde 

kayden iz!enir. 

Sirket'in sermayesi, gerektiginde 6102 sayili TUrk Ticaret Kanunu ("TTK") ye sermaye 

piyasasi mevzuati hUkUmleri cercevesinde artirilabilir veya azaltilabilir. YOnetim kurulu, TTK 

ye sermaye piyasasi mevzuati hUkUmlerine uygun olarak, gerek!i gordugu zamanlarda (1) kayith 

sermaye tavamna kadar yeni pay ihraç ederek çikanlmi sermayeyi arttlrmaya, (ii) pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakiunin sinirlandirilmasina ye (iii) nominal degeninin Uzerinde veya 

nominal degerinin altrnda pay ihraci konulannda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma 

kisitlama yetkisi, pay sahipleni arasmda eitsizlige yol acacak ekilde kullarnlamaz. 

Yeminli Mali Müavir Mehmet Cavu§ tarafindan 15/03/2019 tarihli YMM.2702/388-007 sayili 

Oz varlik tespit raporunda, yapilan inceleme Uzenine; 

1. 5irket'in 31/12/2018 tarihli bilanco toplaminin 64.715.742,52.-U ol 
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2. Sirket'in 31/12/2018 tarihii biiançosuna gore, Oz varlik topiaminin 62.217.960,72 TL 

oldugu, 

3. Sirket'in Odenmi sermayesinin ise 30.000.000,00 TL oldugu 

sonuç ye kanaatine variimitir. 

Sirket tarafindan verilen beyanda, Sirket kayitlarinda TTK'nin 376 ye 377  nci maddeleri 

kapsaminda herhangi bir sermaye kaybi ye borca batiklik durumu bulunmadigi beyan ediimitir. 

Ankara Ticaret Sicil Mudurlugu'nden alinan 14 Ekim 2019 tarihii ye 2019-GD-74249 sayili 

Iflas Konkordato Beigesi'nde sicil nezdinde Sirket hakkinda herhangi bir kisitiama, iflas ye 

konkordato bilgisi bulunmadigi goruimutur. 

C. 	Güncel Ortakiik Yapisi ye Halka Arz Edilecek Paylar 

Sirket'in guncel çikariimi sermayesi 30.000.000,00 TL, kayitli sermaye tavani ise 

150.000.000,00 TL'dir. 

Sirket'in 17/04/2019 tarihii oiaganUstu genel kurul toplantisinda tanzim edilen hazir bulunaniar 

listesi ye Ankara 11. Noteri tarafindan 25/12/2018 tarih ye 25047 yevmiye numarasi He 

onayIanmi olan Sirket pay defterine gOre, Sirket'in guncel pay sahipligi yapisi aagida 3 

numarali tabioda gosterildigi gibidir. 

Tablo 3: Guncel Ortaklik Yapisi 

Pay Sahibi Pay Tutari (TL) Pay Adedi Pay Orani 

Papilion AO 20.400.000,00 20.400.000 %68 

Günel Sadigova 6.000.000,00 6.000.000 %20 

Dr. Dogan Demir 3.600.000,00 3.600.000 %12 

Toplam 30.000.000,00 30.000.000 %100 

5irket yOnetim kuruiu, 15 Ekim 2019 tarih ye 2019/19 sayiii topiantisrnda haika arz ediiecek 

payiar konusunda karar aimi, bahse konu yOnetim kuruiu karari 24 Ekim 2019 tarih ye 9937 

sayili TTSG'de iian ediimitir. Halka arz edilecek paylar konusunda yOnetim kurulu tarafindan 

airnan 15 Ekim 2019 tarih ye 2019/19 sayiii kararda Ozetle; (ii) yOnetim kuruiunun haika arz 

sUrecine geci konusunda aidigi 24/04/2019 tarih ye 2019/09 sayili kararindan vazgeciimesine, 

(ii) 150.000.000,00 TL tutarindaki kayith sermaye tavani dahiiinde olmak Uzere, 5irket'in 

30.000.000 TL olan gikarilmi§ sermayesinin tamami nakit kariiigi oiarak 30.000.000,00 

TL'den 32.500.000,00 TL'ye artiriimasina ye bu sermaye artirimi neticesinde ihraç ediIq 
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toplamda 2.500.000,00 TL nominal degerli 2.500.000 adet payin, mevcut pay sahiplerinin yeni 

pay alma haklarinin tamamen kisitlanmasi suretiyle Borsa Istanbul A.S.'de  halka arz 

edilmesine, (iii) anilan sermaye artirimi kapsaminda Sirket tarafindan ihrac edilecek 2.500.000 

adet yeni pay ile birlikte, Sirket'in mevcut pay sahiplerinden Papillon AO'nun karari 

dogrultusunda Papillon AO'ya ait toplam 2.500.000,00 TL nominal degerli 2.500.000 adet 

payin Borsa Istanbul A.5.'de halka arz edilmesi için gerekli i ye ilemlerin 

gercekletirilmesine, (iv) Sirket ye Papillon AO tarafindan halka arz edilecek paylar ile 

birlikte, Sirket'in mevcut pay sahiplerinden Gunel Sadigova'nin karari dogrultusunda, GUnel 

Sadigova'ya ait toplam 2.500.000,00 TL nominal degerli 2.500.000 adet payin da, Borsa 

Istanbul A.5.'de halka arz edilmesi için gerekli j  ye ilemlerin gercekletirilmesine, (v) 

boylelikle, toplam 7.500.000,00 TL nominal degerli 7.500.000 adet payin, Borsa Istanbul 

A.5.'de halka arz edilmesi için ilgili mevzuat cercevesinde gerekli i ye ilemlerin 

gercekletirilmesine, (vi) Sermaye Piyasasi Kurulu'nun VII-128.1 sayili Pay Tebligi'nin 9 

uncu maddesinin "Paylari ilk defa halka arz edilecek ortakliklarin ek sati,c haric halka arz 

edilecek paylarinin halka arzfiyati baz alinarak hesaplanacak piyasa degerinin kirk milyon 

TL'nin altinda olmasi durumunda, halka arza ili,ckin izahnamenin onaylanmasindan Once 

halka arz edilecek paylarin nominal degerinin yuzde yirmi be,cine tekabül eden paylar da 

ortaklarin yeni pay alma hakiari tamamen kisitlanmak suretiyle satica hazir bir ekilde 

bekietilir. "hükmüne gore, halka arz edilecek 7.500.000,00 TL nominal degerli 7.500.000 adet 

payin %25'ine tekabül eden toplam 1.875.000,00 TL nominal degerli 1.875.000 adet payin da, 

Sirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarinin tamamen kisitlanmasi suretiyle, 'Satia Hazir 

Bekletilen Pay" kapsamina alinmasina ye sermaye artirimi yOntemiyle Borsa Istanbul A.5.'de 

satilabilir hale getirilerek hazirda bekietilmesine, bu hususta sermaye piyasasi mevzuati 

dogrultusunda hareket edilmesine, (vii) 5irket paylarinin birincil halka arzini takiben, paylarin 

Borsa Istanbul A.5.'de ilem gOrmeye baladigi tarihten itibaren I (bir) yil sUreyle 5irket 

paylarinda herhangi bir bedelli sermaye artirimi gercekletirmemesine, dolaimdaki pay 

miktarinin iç kaynaklardan yapilacak sermaye artirimlari haricinde artirilmamasina ye bu sUre 

boyunca ileride yeni bir sati veya halka arz yapilmasina yonelik bir karar alinmamasina, (viii) 

sermaye piyasasl mevzuati çerçevesinde halka arza edilecek paylarin Borsa Istanbul A.5.'de 

satiina aracilik etmek üzere "Halka Arza Aracilik ye YUklenim SOzIemesi" kapsaminda 

Gedik Yatirim Menkul Degerler A.$. He çalii1masina, (ix) halka arz için Sermaye Piyasasi 

Kurulu, Borsa Istanbul A.$., Merkezi Kayit Kuruluu A.$., Istanbul Takas ye Saklama 

Bankasi A.$. ye ilgili diger tUm kurum ye kurululara bavuruda bulunulmasina ye bunlar 

nezdinde gerekli her tUrlU i§ ye ilemin gercekletirilmesine oybirligi He karar verilmi.' 

d. 	Pay Türü, Pay Gruplari ye Imtiyazlar 

5irket'in paylarmin tamami nama yazilidir. 
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$irket paylari arasinda grup ayrimi ya da belirli pay gruplarina taninan imtiyaz 

bulunmamaktadir. 

e. 	Paylarin Devir ye Tedavülü 

Ankara 11. Noterligi tarafindan 25/12/2018 tarih ye 25047 yevmiye numarasi He onay1anmi 

olan Sirket pay defterinin incelenmesi neticesinde, Sirket paylari Uzerinde herhangi bir takyidat 

tespit edi1ememitir. 

Sirket'in Borsa Istanbul'da i1em görmesi planlanan paylari üzerinde paylarin devir veya 

tedavülUnU kisitlayici veya pay sahibinin hakiarini kullanmasina engel teki1 edici herhangi bir 

kayit bulunmamaktadir. 

2. 	S!RKET'!N YONETIM YAPISI 

2.1. 	Yönetim Kurulu 

a. 	Yönetim Kurulunun O1uumu ye Uyeler 

TTK madde 408 uyarinca genel kurulun devredilemez yetkileri sakli kalmak kaydiyla, Sirket'in 

tOrn i1eri ye idaresi, 24 Nisan 2019 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Mudurlugu nezdinde tescil 

edilen 17 Nisan 2019 tarihli olaganustu genel kurul toplantisinda oybirligi He seçi!mi olan 5 

uyeden o1uan bir yönetim kurulu tarafindan yUrutulmektedir. 5irket'in mevcut yonetim kurulu 

uyelerine iIikin bilgilere, aagida 4 numarali tabloda yer verilmektedir. 

Tablo 4: 17/04/2019 tarihli olaganustu genel kurul toplantisinda 1 yil gorev süresi i!e seçilen 

yonetim kurulu uyeleri 

Adi Soyadi 

 

Görevi 

Murat Kerimoglu 

Ahmet cagri Demirta 

Dr. Dogan Demir 

Feyza Arda 

Handan Duray 

YOnetim Kurulu Bakani 

Yönetim Kurulu Bakan Yardimcisi 

Yönetim Kurulu Uyesi 

Yönetim Kurulu Uyesi 

Yönetim Kurulu Uyesi 

Sirket esas s6z1emesinin 7 nci maddesi uyarinca, 5irket'in i1eri ye idaresi, genel kurul 

tarafindan sermaye piyasasi rnevzuati ye TTK hUkurn!erine gore en faz!a 3 yil için seçilecek en 

az 5 Uyeden oIuacak bir yOnetim kurulu tarafindan yUrütu!Ur. YOnetirn kurulu Oye saylsi, geji 
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kurul tarafindan belirlenir. Genel kurul gerekli gorUrse, TTK ye ilgili diger mevzuata uymak 

kaydiyla, yönetim kurulu uyelerini her zaman degitirebi!ir. SUresi biten Uyenin yeniden 

seçilmesi mUmkundUr. Yii içinde yönetim kurulu uye!iklerinde boa1ma olmasi durumunda 

TTK'nin 363 üncU maddesi hükümleri uyguianir. 

b. 	Bagimsiz Yönetim Kuruiu Uyeleri 

Sirket esas söziemesinin 7 nci maddesine gore, yOnetim kuruluna SPK'nin Kurumsal YOnetim 

tikelerinde belirtilen yOnetim kurulu uyeierinin bagimsizligina iiikin esaslar cercevesinde 

yeterli sayida bagimsiz yOnetim kurulu üyesi genel kurul tarafindan seçiiir. Bagimsiz uyelerin 

SPK'nin kurumsal yOnetime ilikin duzenlemeierinde yer alan §artlari taimasi arttir. Bagimsiz 

yOnetim kurulu uyeierinin gOrev sUreleri He iigiii olarak SPK'nin kurumsal yOnetime iiikin 

dUzenleme!erine uyulur. 

5irket'in bagimsiz yOnetim kurulu uyeleri olarak Feyza Arda ye Handan Duray, 5irket'in 24 

Nisan 2019 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Muduriugu nezdinde tesci! edilen 17/04/2019 tarihli 

olaganüstu genel kurul topiantisinda I yd sure He gOrev yapmak üzere oybirligi ile seçiimitir. 

C. 	Yetki Devri, Temsil ye ilzam 

YOnetim kurulu, TTK, SPKn ye iigi!i diger mevzuat He 5irket esas sOziemesi uyarinca genel 

kuru!ca a!inmasi gereken karariar diinda kalan karariari aimaya yetkilidir. Esas sOz!emenin 8 

mci maddesi uyarinca 5irket, yOnetim kurulu tarafindan yOnetilir ye temsi! oiunur. 5irket 

tarafindan veriiecek beige!erin ye yapilacak sOzieme!erinin gecerli o!abi!mesi için, bunlarin 

5irket'in unvani aitina konmu ye Sirket'i i!zama yetkiii kii veya kiiierin imzasini taimasi 

gereklidir. 

YOnetim kurulu, TTK hOkUmieri çerçevesinde duzenieyecegi bir iç yOnergeye gore, yönetim 

yetki ye sorum!ulukiarini, kismen veya tamamen bir veya birkaç yOnetim kurulu Uyesine veya 

ücUncU kiiye devretmeye yetki!idir. 

YOnetim kuru!unun aiacagi karar uzerine, $irket'in temsil yetkisi tek imza i!e yOnetim kurulu 

Uye!erinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas uyeye veya mUdUr olarak üçüncU kii!ere 

devredebiiir. Bu eki!de tayin o!unan üye ye mUdUrierin yetkiIeri yOnetim kurulu tarafindan her 

zaman kaidirilabi!ir. En az bir yOnetim kurulu Uyesinin temsii yetkisini haiz oimasi arttir. 

Temsi!e yetkili kii!eri ye buniarin temsil ekillerini gOsterir karar ticaret sicilinde tescil ye Han 

edi!medikce, temsil yetkisinin devri gecerii oimaz. Temsii yetkisinin siniriandiri!masi, iyi niyet 

sahibi UçOncü kiiiere kari hükUm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya 

bir ubenin ilerine ozgu!endigmne veya birlikte kuilanilmasina iiikin tescil ye ilan ed] 
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sinirlamalar gecerlidir. T'I'K'nin 371, 374 ye 375  mci maddeleri ye diger maddelerdeki 

devredilemez görev ye yetki hüktlmleri saklidir. 

Yönetim kurulu, temsile yetkili oimayan yönetlm kurulu uyeierini veya $irket'e hizmet akdi He 

bagli olanian sinirli yetkiye sahip ticarl vekil veya diger tacir yardimciiari olarak atayabilir. Bu 

ekiide atanacak olanlann görev ye yetkiieri, TTK madde 367'ye gore hazirianacak iç 

yonergede açikça beiirienir. Bu durumda iç yonergenin tescil ye 11am zoruniudur. 

Sirket yOnetim kurulunun Ankara Ticaret Sicil MudUriugu tarafindan 24 Nisan 2019 tarihinde 

tescil edilen 17 Nisan 2019 tarih ye 2019/08 sayili kararinda, mUnferit imzaiari He Sirket'i en 

geni§ manada temsil ye ilzam etmek konusunda, Dr. Dogan Demir ye Murat Kerlmogiu'nun, I 

yil sure için yetkili kilindigi gorUimektedir. 

d. YOnetim Kurulu Komiteleri 

Esas sOziemenin 7 nci maddesi uyarinca, yOnetim kurulu tarafindan, yOnetim kurulunun gorev 

ye sorumiulukiarmin saghkli bir bicimde yerine getirilmesi igin yOnetim kurulu bunyesinde 

TTK, SPKn, SPK'mn kurumsal yonetime ilikin dUzenlemeleri ye ilgili diger mevzuat 

hUkumierine gore gerekii komiteler oluturuiur. Komiteierin oiuumu, gOrev aianian, çaiima 

esasian, hangi Uyelerden o1uacagi ye yOnetim kurulu He iIiki1erl TTK, SPKn, SPK'nin 

kurumsal yonetime i1ikin dUzeniemeleri ye ilgili diger mevzuat hUkumlerine gore yOnetim 

kurulu tarafindan belirlenir ye kamuya açikianir. YOnetim kurulu bunyesinde, Sirket'in 

varligmi, ge1imesini ye devamini tehiikeye dUUren sebepierin erken tehisi, bunun igin gerekil 

Onlemier He çareierin uyguianmasi ye riskin yonetilmesi amaciyia, riskin erken saptanmasi 

komitesi oiuturuiur. YOnetim kurulu, iierin iierieyiini taklp etmek, kendisine arz olunacak 

hususian haziriamak, butUn Onemii meseleler hususiyie biiançonun hazirianmasina karar 

vermek ye aiinan kararlarin uygulanmasrni gozetmek gibi çeitii konuiarda uyeier arasindan 

gerektigi kadar komite veya komisyon kurabilir. 

YOnetim kurulu komitelerinin teekkUiUne iiikin yOnetim kurulu karan henUz ahnmami oiup, 

11-17.1 sayili Kurumsal YOnetim Tebligi'ne uyum kapsaminda bahse konu komiteierin en geç 

Sirket paylanmn haiku arzindan sonra gercekietiriiecek ilk genel kurul topiantisinin 

gercek1etiriiecegi tarih itibariyle faaiiyete gecmesinin pianiandigi Sirket tarafindan tarafimiza 

bi 1diriimitir. 

e. Yönetim Kurulu Toplantilari 

Esas s6z1emenin 9 uncu maddesine gore, yfilik olagan genei kurul toplantisini taklp eden ilk 

yOnetlm kurulu toplantisinda uyeler, bir yOnetim kurulu bakani ye bakan bulunmadigi 

zamanlarda da ona vekaiet etmek uzere bir yOnetim kurulu bakan yardimcisi seçer1' 
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Yönetim kurulu toplantilari, yonetim kurulu tarafindan belirlenen düzenli aralikiarla yapilir. 

Yönetim kurulu toplantilarinda toplanti ye karar yeter sayilari bakimindan TTK'nin ilgili 

hükUmleri uygulanir. 

Yönetim kurulu, Sirket'in i5 ye i1em1eri iüzum gosterdikce, üye tam sayisinin cogun!uguy!a 

toplanir ye toplantida bulunan üye!erin cogunlugu lie karar alinir. Oylar eit oldugu takdirde o 

konu gelecek toplantiya birakilir. Ikinci toplantida da eitlik olursa soz konusu öneri reddedi1mi 

sayilir. Yönetim kurulunda her Uyenin bir oy hakki bulunur. 

CJyelerden hiçbiri toplanti yapilmasi isteminde bulunmadigi takdirde, yönetim kurulu kararlari, 

kurul uye!erinden birinin belirli bir konuda yaptigi, karar ek!inde yaziImi önerisine, en az Uye 

tam sayisinin çogun!ugunun yazili onayi alinmak suretlyle de verilebilir. 

Yönetim kurulu Sirket merkezinde veya Turkiye'nin herhangi bir §ehrinde toplanabilir. 

Yönetim kurulu toplantilari fiziken ya da elektronik ortamda yapilabilir. Sirket'in yonetim 

kurulu toplantisina katilma hakkina sahip olanlar bu toplantilara, TTK'nin 1527 nci maddesi 

uyarinca elektronik ortamda da katilabilir. Sirket, Ticaret Sirketlerinde Anonim Sirket Gene! 

Kuru!Ian Diinda Eiektronik Ortamda Yapi!acak Kurul!ar Hakkinda Teblig hUkUm!eri uyarinca 

hak sahiplerinin bu top!antiiara elektronik ortamda kati!malarina ye oy verme!erine imkân 

taniyacak elektronik toplanti sistemini kurabilecegi gibi bu amaç 19m oIutumlmu sistem!erden 

de hizmet satin a!abilir. Yapi!acak top!antilarda irket söziemesinin bu htikmU uyarinca 

kuru!mu o!an sistem Uzerinden veya destek hizmeti alinacak sistem Uzerinden hak sahiplerinin 

ilgili mevzuatta be!irtilen hakiarini teb!ig hükUmlerinde be!irtilen çerçevede ku!lanabilmesi 

saglanir. 

$ irket'in ince!enen yönetim kurulu kararlarinda, toplanti ye karar nisap!arina aykirilik, 

uye!erden bir veya birkacinin karariara i!ikin cekimser oyu, §erhi ye sair duruma 

rastlanmamitir. 

2.2. 	Kotasyon Yonergesi'nin 7 nci Maddesinin Beinci Fikrasi Kapsaminda Yapilan 

Açiklamalar 

Kotasyon Yonergesi'nin 7 nci maddesinin beinci fikrasi kapsaminda tarafimiza sunulan beige 

ye beyanlar cercevesinde yapilan inceleme sonucunda; (1) 5irket'in yönetim kurulu Uye!erinin, 

(ii) 5irket'in gene! müdUrUnUn, (iii) 5irket'in tUzel kii pay sahibi olan Papillon A0'nun 

(Papi!lon A0'nun tek pay sahibi o!an Adis 000 dolayisiyla) do!ay!i pay sahip!eri o!duk!ari 

tarafimiza bildiri!en Ivan Shapsha!, Aleksandr Moksin, Sergey Ivin, Pavel Zaitsev, Ne!!i 

Greshneva (Isenbaeva), Igor Greshnev ye Vladimir Bichigov'un ye (iv) Sirket'mn gercek k i 
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pay sahipleri olan Günel Sadigova ye Dogan Demir'in, sermaye piyasasl mevzuatinda ye 19 

Ekim 2005 tarih ye 5411 sayili Bankacilik Kanununda yer alan suçlar, 26 EylUl 2004 tarih ye 

5237 sayili TUrk Ceza Kanunu'nun 282 nci maddesinde dUzenlenen suçlardan kaynakianan 

malvarligi degerlerini aklama suçlari ye odUnç para verme ileri hakkindaki mevzuata 

aykiriliktan kaynakianan suçlar, Devietin guvenligine kari suclar, Anayasal dUzene ye bu 

düzenin i1eyiine kari suçlar, milli savunmaya kari suçlar, deviet sirlarina kari suçlar ye 

casusluk, zimmet, irtikap, rUvet, hirsizlik, dolandiricilik, sahtecilik, gUveni kotUye kullanma, 

hileli iflas, biliim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya degitirme, banka veya 

kredi kartlarinin kotuye kullanilmasi, kacakci!ik, vergi kacakciligi veya haksiz mal edinme gibi 

suclardan hUkUm giymemi§ olmasi §artim sagladikiari; ayrica, TCK 53 üncu maddesinde 

belirtilen sUre!er gecmi olsa bile kasten i!enen bir suçtan do!ayi be yil veya daha fazia sUrey!e 

hapis cezasina carpt1ri!mI o!madiklari tespit edi!mitir. 

Konuya yonelik inceleme, (i) Sirket'in yonetim kurulu uyelerinin, Sirket genel mUdUrUnUn ye 

Sirket'in gercek kii pay sahipleri Günel Sadigova ye Dogan Demir'in T.C. Ankara 

Basavci!igi'ndan alinan ariv!i adli sici! kayitlari, (ii) Ivan Shapshal, Aleksandr Moksin, 

Sergey Ivin, Pave! Zaitsev, Nelli Greshneva (Isenbaeva), Igor Greshnev ye Vladimir 

Bichigov'un ise hem T.C. Ankara Basavcihgi'ndan alinan arivli adli sicil kayit!ari hem de 

Rusya Federasyonu Ici!eri Bakanligi Chelabinsk Genel MUdurlugu tarafindan düzen!enen adli 

sicil kaydi belgeleri cercevesinde gercek!etiri!mitir. Sirket'in Yönetim Kurulu Uye!eri He 

genel mUdUrUnUn ayrica bu yonde kendi beyanlari oldugu g6ru1mutUr. Anilan kiiIere i!ikin 

o!arak ayrica Ulusal Yargi Agi Biliim Sistemi (UYAP) Uzerinden inceleme yap1!mamitir. 

3. GENELKURUL 

Esas sOzlemenin 11 mci maddesine gore, Sirket genel kurulu, TTK ye sermaye piyasasi 

mevzuati hUkUmlerine gOre olagan veya olaganustu olarak toplanir. Olagan genel kurul, 

$irket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ye yilda en az bir defa toplanir. 

OlaganUstU genel kurul toplanti!ari ise $irket i!erinin icap ettigi ha!!erde ye zaman!arda yapilir. 

Genel kurul top!anti yen 5irket merkezidir. Ancak gerek!i ha!lerde yOnetim kurulu, genel kurulu 

Sirket merkezinin bu!undugu §ehrin elveri!i baka bir yerinde top!antiya cagirabilir. Genel 

kurulun toplantiya cagri!masinda, TTK, SPKn ye ilgili diger mevzuat hUkUmleri uygu!anir. 

Genel kurul top!anti i!ani, mevzuatta ongOrUlen usul!erin yam sira, e!ektronik haber!eme dahil 

her WHO i!etiim vasitasi ku!!ani!mak suretiy!e Han ye top!antl gUn!eri haric olmak Uzere genel 

kurul top!anti tarihinden asgari üç hafta Once yapi!ir. 

Genel kurul top!anti!arina bakan!ik edecek kii genel kurul tarafindan seçi!ir. Genel kurul 

toplanti bakaninin gOrevi, gOrUme!erin gundeme uygun o!arak dUzen!i bir  e6i1 
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yUrUtulmesini, tutanain yasalara ye esas s6z1eme hUkUmlerine uygun bir eki1de tutulmasini 

saglamaktir. 

Yönetim kurulu, TTK ye TTK çerçevesinde cikari!an ikincil mevzuat çerçevesinde genel 

kurulun ca1ima usul ye esas!arina i1ikin kura!!ari içeren bir iç yonerge hazirlayarak genel 

kurulun onayina sunar. Genel kurulun onay!adii iç yönerge tescil ye i!an edi!ir. 

Sirket'in yapi!acak o!agan ye o!aganustu genel kurul toplantilarinda her bir pay sahibinin 1 oy 

hakki vardir. 

Genel kurul toplantilarinda pay sahipleri kendi!erini diger pay sahipleri veya pay sahipleri 

diindan tayin edecek!eri vekil vasitasiyla temsil ettirebilirler. 

Veka!eten oy verme i!em1erinde sermaye piyasasi mevzuati ye ilgi!i mevzuata uyu!ur. 

Genel kurula katilma ye oy ku!!anma hakki, pay sahibinin pay!arini herhangi bir kuruIu 

nezdinde depo etmesi artina bag!anamaz. 

Genel kurul toplanti ye karar nisap!ari konusunda TTK hükümlerine, sermaye piyasasl mevzuati 

hükümleri He SPK'nin kurumsal yOnetim ilkelerine i1ikin düzenlemelerine uyulur. 

Sirket'in genel kurul toplantilarina kati!ma hakki bulunan hak sahipleri bu toplantilara, TTK'nin 

1527 nci maddesi uyarinca e!ektronik ortamda da katilabilir. Sirket, Anonim Sirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapilacak Genel Kurul!ara !Iikin Yönetmelik hUkUmleri uyarinca hak 

sahiplerinin genel kurul toplanti!arina e!ektronik ortamda katilma!arina, g6rU§ acik!ama!arina, 

öneride bu!unmalarina ye oy ku!lanma!arina imkan taniyacak elektronik genel kurul sistemini 

kurabi!ecegi gibi bu amaç için o1uturu!mu sistemlerden de hizmet satin alabilir. Yapi!acak 

turn genel kurul toplantilarinda esas sözIernenin bu hükmü uyarinca, kurulmu§ olan sistem 

üzerinden hak sahip!erinin ye temsilcilerinin, anilan yonetmelik hUkUrnlerinde belirti!en 

hakiarini kul!anabi!rnesi sag!anir. 

5irket'in olagan ye olaganUstU genel kurul toplantilarinda Ticaret Bakanligi'ni temsilen 

bakan!ik ternsi!cisinin gorev!endirilmesinde TTK hUküm!eri He Anonim 5irket!erin Gene! 

Kurul Toplantilarinin Usul ye Esas!ari He Bu Toplanti!arda Bulunacak Ticaret Bakan!igi 

Temsilcileri Hakkinda Yönetmelik'in ilgili hükürnleri uygulanir. 

5irket'in incelenen genel kurul toplanti tutanak!arinda, toplanti ye karar nisap!arina aykiril 

cekirnser oy, erh ye sair duruma rast1anmamitir. 
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4. BAIMSIZ DENETIM 

Sirket esas sOzlemesinin 10 uncu maddesi uyarinca, Sirket'in ye mevzuatta ongorulen diger 

hususlarin denetimi hakkinda TTK'nin ye sermaye piyasasl mevzuatinin ilgili hükUmleri 

uygulanir. 

!hracci bilgi dokumanindayeralmasi planlanan 31 Aralik2Ol6, 31 Arahk2Ol7, 31 Aralik2Ol8 

ye 30 Haziran 2019 finansal tablolarinin bagimsiz denetimini gercekletiren kurulu PwC 

Bagimsiz Denetim ye Serbest Mali Müavirlik A.$. olup, bütUn bu donemler için sorumlu ba 

denetçi Murat Sancar'dir. 

5. RUHSATLAR YE IZINLER 

5.1. !yeri Açma ye Calima Ruhsati 

Ankara'daki merkez adresinde faaliyet gOsteren 5irket, 3572 sayili Kanun ile buna dayanilarak 

çikarilan yonetmelik hUkümlerine gore cankaya Belediye Bakanligi tarafindan 26/12/2016 

tarihinde tanzim edilen !yeri Acma ye calima Ruhsati'na sahiptir. 

5.2. 	Ar-ge Merkezi Belgesi 

Tarafimiza saglanan belgeler kapsaminda gercekletirdigimiz incelemede, Sanayi ye Teknoloji 

Bakanligi Bilim ye Teknoloji Genel Mudurlugu Ar-Ge Merkezi Degerlendirme ye Denetim 

Komisyonu'nun, 2 Temmuz 2018 tarihli toplantisinda, 5irket'e Ar-Ge Merkezi Belgesi 

verilmesine ye 5irket'in 5746 sayili Kanun kapsaminda saglanan tevik ye muafiyetlerden 2 

Temmuz 2018 tarihinden itibaren yararlanmasina toplantiya katilanlarin oy birligi He karar 

verildigi gorUlmektedir. 

Ar-Ge Merkezi Degerlendirme ye Denetim Komisyonu'nun yukarida bahsi gecen kararinda 

5irket'in bir sonraki denetim dOnemine kadar aagida belirtilen hususlarda iyiletirme 

gel itirmesi gerektigi belirtilmektedir: 

(I) 	Universitelerle ibirl iklerinin artirilmasi, 

(ii) Ar-Ge merkezi personelinin lisansUstU egitime özendirilmesi, 

(iii) Patent bavurularinin artiri imasi, 

(iv) Ulusal ye uluslararasi kamu destekli proje bavurularinin yapilmasi, 

(v) Ar-Ge merkezi tevik sisteminin somutIatirilmasj,.# 

16 



LBF 
PARTNERS 
Avukathk ye DanimanIik 

5.3. 	Yerli Mali Belgeleri 

Tarafimiza saglanan belgeler kapsaminda gercekletirdigimiz incelemede, Sanayi ye Teknoloji 

Bakanhgi'nin 13/09/2014 tarih ye 29118 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Yerli Mali Tebligi 

(SGM 2014/35) ye Turkiye Odalar ye Borsalar Birligi'nin (TOBB) Yerli Mali Belgesinin 

DUzenlenmesi Uygulama Esaslan çerçevesinde, Ankara Sanayi Odasi'nca Sirket'e her bin 

farkh cihazian konu alan toplamda 14 adet yerli mall belgesi verildigi gorUlmekte ye 

(i) yerli mall belgelerinin tamaminin 19/07/2019 tarihinde ye 1 yillik gecerlilik süresi ile 

verildigi, 

(ii) belgelere konu cihaz ye sistemlerin biyometrik el terminali, biyometrik entegre 

fotograflama sistemi, biyometrik entregre otomatik geçi sistemi, otomatik balistik 

tespit sistemi, iris tarayici, tainabilir biyometrik kimlik tespiti terminali, parmak ye 

avuç içi tarayici, tainabilir profesyonel i§ istasyonu, 3D sensor ye goruntUleme cihazi 

ye iskelet analizi cihazi gibi Sirket'in faaliyet alanini ilgilendiren cihaz ye sistemler 

oldugu, 

(iii) yerli mall belgelerinde bu cihazlarin ye sistemlerin tamaminin teknolojik duzeyinin 

"yUksek" olarak tespit edildigi, 

(iv) yerli mail belgelerinde yerli katki oranlannin her bir cihaz/sistem için farkh tespit 

edildigi, yerli katki orani en dtlUk cihazdaki/sistemdeki katki oranmin %54,71, en 

yuksek cihazdakilsistemdeki katki oranmin ise %97,93 oldugu 

anlailmaktadir. 

5.4. FBI Uygunluk Sertifikalari 

Tarafimiza saglanan belgeler kapsamrnda gercekletirdigimiz incelemede, Amerika Federal 

Soruturma BUrosu'nun (Federal Bureau of Investigation) ("FBI") Sirket'e Sirket'in belirli 

cihaziannin FBI'in Ceza Yargilamasi Bilgi Sistemleri Yeni Nesil Kimlik Tespiti GörUntti 

Kalitesi Spesifikasyonlan'na (Criminal Justice Information Services Next Generation 

Identification System Image Quality Specifications) uygun oldugunu gosterir toplamda üç adet 

sertifika verdigi anlai1mitir. 

Sertifikalann ikisinin 18/07/2016 tarihinde birinin ise 06/01/2016 tarihinde duzenlendigi ye 

sertifikalarda gecen Sirket unvaninin "Papilon Savunma-Guvenlik Ltd" oldugu gorUlmektedir. 

Bahse konu tarihierde Sirket'in henUz tUr degiikligi He anonim irkete dönUmemi o 'a 

nedeniyle sertifikalardaki Sirket unvaninda "ltd" ibaresinin yer aldigi anlailmaktad - 
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6. SOZLESMELER 

Tarafimizca incelenmek Uzere Sirket tarafindan saglanan Sirket'in faaliyetlerini yürütmesi için 

imzaladigi sözlemeler, aagida ilgili bahk1ar altinda incelenmektedir. 

	

6.1. 	Lisans Söz1emesi 

Sirket ye Sirket'in mevcut pay sahiplerinden Papillon AO (eski unvani He Papillon ZAO) 

arasinda, 5irket'in yazilimlar Uzerindeki lisans haklarini ye taraflarin konuya ilikin hak ye 

yukumlUlUlderini dUzenlemek Uzere 01/08/2013 tarihli Lisans Sözlemesi (License Agreement) 

Turkce ye Ingilizce olmak Uzere iki dude akdedi1mitir. 

Lisans Söz1emesi uyarinca, aksi münferiden yazilimlar özelinde akdedilebilecek s6zleme1erde 

karar1atirilmadikça (karar1atiri1masi durumunda münferit sUzlemelerde karar1atirilan 

detaylara s6z1emeye konu yazilim bakimindan yuksek öncelik taninacaktir), Papillon AO, 

bahse konu s6z1eme ekinde belirtilen yazilimlar konusunda, $irket'e her tUrlU takyidattan ye 

Uçüncü kii1erin hak ye taleplerinden ari §ekilde, daimI ye gayri kabul rucu olarak lisans hakki 

vermitir. 

Aksi mUnferiden yazilimlar özelinde akdedilebilecek sözlemelerde kararlatirilmadikça 

(karar1atirilmasi durumunda münferit s6z1eme1erde karar1atirilan detaylara sozlemeye konu 

yazilim bakimmdan yUksek öncelik taninacaktir), Sözleme uyannca 5irket'e taninan lisans 

hakki, 5irket'e yazilimlari sUresiz olarak, Turkiye ye Rusya Federasyonu da dahil dunyanin her 

yerinde, herhangi bir amac, eki1, arac veya yöntemle, tamamen veya kismen, dogrudan veya 

dolayli olarak her ekilde i1eme hakki, cogaltma hakki ye yayma hakki tanimakta ye 

sirnrlandirici olmamak Uzere, Sirket'i aagida belirtilen konularda kesin yetkili kilmaktadir: 

	

(i) 
	

lisans hakiurn kismen veya tamamen kullanmak, alt lisans vermek, pazarlamak, satmak, 

devretmek, tescil ye Han ettirmek ye lisans hakiari Uzerinde diger herhangi bir tasarrufta 

bulunmak, 

yazilimlan i1emek, ge1itirmek, degitirmek, parcalara ayirmak, derlemek, 

farkhlatirmak, Urünler ye tUrev eserler imal etmek, meydana getirmek ye bundan dogan 

tasarruf hakiarini kullanmak, 

yazilimlar, lisans hakki ye irtibath konularda kendi adina her tUrlU iddia ye sa'vunmada 

bulunmak, her tUrlü davayi açmak, bavuru, takip ye talepte bulunmak, bu dava ye 

takiplerde her tUriti hak, delil ye imkândan faydalanmak ye diger her tUrlU hukuki careye 

bavurmak ye 	
40~~ 
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(iv) sözIemeden veya ilgili mevzuattan dogan hakiarini herkese kari, her zaman ye her 

yerde kullanmak, beyan etmek ye ileri sUrmek. 

Lisans Sözlemesi ' nde Sirket' e taninan lisans hakkinin Turkiye Cumhuriyeti sinirlari icerisinde 

münhasir nitelikte oldugu, ancak Papillon AO'nun fikri mulkiyet hakiarinin maliki olarak, 

yazilimlari TUrkiye diinda kullanabilecegi ye yazilimlar Uzerinde TUrkiye diinda lisans 

verebilecegi kararlatirilmitir. 

Lisans Sözlemesi'nde Papillon AO, ayrica dunyanin her yerinde ye her zaman 5irket'in lisans 

hakkini tanimayl, kabul etmeyi, lisans hakkini gecersiz kilabilecek veya bu hakka zarar 

verebilecek veya bu hakkin tesciline, kabulüne veya taninmasina mâni olabilecek ihmal, i ye 

ilemlerden kacinmayi kabul ye taahhüt etmektedir. 

Lisans Sözlemesi uyarinca Papillon AO'nun herhangi bir zamanda herhangi bir yazilim 

üzerindeki turn fikri mulkiyet hakiarini devretmek istemesi dururnunda, devir ilemini, olasi 

devir tarihini ye devraiani, devirden en az 1 ay once yazili surette Sirket'e bildirmesi 

gerekmekte, devir ileminin 5irket'in haklarina zarar veremeyecegini, devralandan Lisans 

Sözlemesi ye varsa eki niteligindeki sözlernelerdeki hükUrnleri kabul ettigine dair, icerik ye 

ekli Sirket tarafindan uygun gorulecek yazili bir beyan ye taahhüt almayi üstienmektedir. Ayni 

hUkrnUn devami uyarinca devirden sonra Papillon AO'nun Lisans Sözlemesi hUkümieri 

çerçevesinde devre konu yazilimlardan kaynakianan sorumiulugu, devralanin garantorU 

sifattyla, 10 yil sUresince devam edecektir. 

Lisans Sözlemesi'nde ayrica, 5irket'in herhangi bir zamanda, bir veya birden fazia yazilim 

Uzerindeki turn fikri mulkiyet haklarini devralmak istemesi halinde, Papillon AO'ya bildirimde 

bulunacagi, bildirim üzerine Taraflarin konuya ilikin yazili mutabakata varmasi halinde, 

yazilimlarin turn fikri rnulkiyet haklarinin her WHO takyidat ye üçUncu kiilerin haklarindan an 

surette Sirket' e devredilecegi kararlatirilmitir. 

Papillon AO, sözlemede, sözlemenin imza tarihi itibariyle yazilimlarin mevcut versiyonlarini 

ye ilgili fiziki ye elektronik bilgi, beige ye veriyi, her WHO takyidattan ye UçüncU kii1erin hak 

ye talepierinden an ekilde, Sirket'e teslim ettigini kabul etmi, sözleme süresince ye sözleme 

kapsarninda yazilimlarda degiiklik gercekletirildikce, yeni bir versiyon çiktikça veya 

yazilimlarin kapsarni geniledikce, degiiklikleri takiben yeni yazilimlari ye rnevcut 

yazilimlarin en guncel versiyonunu her türlü takyidattan ye üçüncü kiilerin hak ye 

taleplerinden ari §ekilde Sirket ile paylamayi taahhut etmitir. 

Lisans Sözlemesi 'nde ayrica Papillon AO'nun sözlemenin ekinde belirtilmeyen yazilimlari 

konusunda Sirket'in Turkiye'de satia ye pazarlamaya yetkili tek kii oldugu hukme baglanrni 
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bu yetkinin Sirket bakimindan yazilimiari pazarlama, önerme, teklif etme veya satmak 

konusunda bir yukUmlUluk tekii etmedii dUzenienmitir. 

Lisans Sözlemesi'nde yazilimlar üzerindeki fikri mUlkiyet hakiarinin Papillon AO'ya ait 

oldugu ye söziemenin ilgili hUkUmleri cercevesinde devir gercekiemedikce Papillon AO'ya 

ait oimaya devam edecegi hUkme bagianmaktadir. Sözieme'nin "Fikri Mülkiyet" balikIi 

maddesinde ise Papillon AO, 

(i) sözIeme He Sirket'e taninan lisans hakkinin gecerli oldugunu ye gecerliligini 

koruyacagini, bu hakkin kismen veya tamamen gecersizligini, sona erdigini, iptalini 

Sirket'in açik yazili izni olmaksizin hiçbir kouida iddia etmeyecegini, 

savunmayacagini, üçUncü kiiierin bu yondeki iddia veya savunmalarini dogrudan veya 

dolayli olarak desteklemeyecegini, bu yonde beyan, feragat, kabul veya bu sonucu 

dogurabilecek i ye ilemierde bulunmayacagini, ihmai suretiyle de olsa bu sonuçlarin 

meydana gelmesine sebebiyet vermeyecegini, 

(ii) UçUncü kii1erin kaynak kodiarina iIikin bir Hal iddiasi veya talepte bulunmasi 

durumunda, UçUncü kii1erin bu iddia veya taleplerine kari, Sirket'i, Sirket'in 

mUterilerini, yoneticiierini, çaiianIarini, i§ ortakiarini, lisans-alt lisans hakki 

sahiplerini, hizmet saglayicilarini ye diger iIikiii kiiIerini savunmayl, sorumsuz 

kilmayi ye bahse konu iddia ye talepler nedeniyle Sirket veya i1iki1i kii1erce i1ikiIi 

kii1ere yahut diger UçüncU kiiIere ödenmek zorunda kahnan tutarlar bakimindan §irket 

ye iIikiIi kii1eri tazmin etmek igin kendisi için mümkUn olan en iyi cabayi göstermeyi, 

(iii) 5irket veya iIiki1i kiilerin üçOncü kii1erin ihial iddialari veya talepleri lie kari kariya 

kalmasi durumunda ödeme yukumlulugu 1.000.0000 ABD Dolari'ni gecmemek 

kaydiyia gerekirse, gerekli Ucretleri ödemek suretiyle, iddialtalep sahibi üçüncü 

kii1erden $irket ye iiikiii kiiier yararina lisans ye diger hakiari edinmeyi 

kabul ye taahhüt etmektedir. 

Söz1emenin "Sorumluluk" bahkii maddesinde de Papillon AO'nun sorumlulukiari 

düzenlenmekte olup, anilan maddede Papillon AO, s6z1emeden kaynakianan 

yUkUmluiuklerinden herhangi birini Hal etmesi dolayisiyla Sirket'in müteri1erine, 

calianiarina, yoneticiierine, pay sahiplerine, i ortakiarina, lisans verdigi kiiiere, hizmet 

saglayicilarina, idari makamlara ye diger UçUncU kiiIere kari sorumlu oldugu turn zarar ye 

taleplere kari SözIeme süresi ile bagli oimaksizin $irket'i savunmayl, sorumsuz kiirnayi ye 

tazmin etmeyi kabul ye taahhüt etmitir. Taraflar, anilan hUkmün devarninda, Papillon AO'ya 

yonelik finansal talepler olmasi halinde, finansal taleplerin 1.000.000 ABD Dolari'ni 

gecmeyecegini kabul etmektedir. 
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S6z1emenin "Pay Sahiplii Yapisi" maddesinde, Papillon AO, bir1eme, bölUnme, pay devri 

veya diger herhangi bir sebeple Papillon AO'nun ortaklik yapisinin degiecek olmasi halinde, 

söz konusu deiik1igi, degiik1ige sebebiyet veren i1emi ye degiik1ik sonrasi pay sahipligi 

yapisini, Sirket'e yazili olarak bildirmeyi Ust1enmitir. Sirket'in ise bu konuda Papillon AO'ya 

yonelik bir yukumlulügU bulunmamaktadir. 

Söziemede Sirket'e kendisine taninan lisans hakki mukabilinde Papillon AOya lisans bedeli 

veya sair ad altrnda ödeme yUkUmlulUgU getirilmemektedir. 

Lisans Söz1emesi'nin sUresi, 50 yil olup, taraflardan her birinin 1 Agustos 2063 tarihinden en 

fazia 6 ay ye en az 3 ay Onceden yazili fesih bildiriminde bulunmak suretiyle 1 Agustos 2063 

tarihi itibariyie Lisans Söz1emesi'ni sona erdirme hakki bulunmaktadir. Belirtilen eki1de fesih 

hakkinin kullanilmamasi halinde, Lisans Söz1emesi 10 yillik periyotlar için kendiliginden 

yenilenecektir. Lisans S6z1emesi'nin sona ermesi halinde, fesih tarihi itibariyle yazilimlarm en 

guncel versiyonlari tizerinde Sirket'in lisans hakki sUresiz olarak Sözleme hüktimleri 

cercevesinde devam edecek ye s6z1emenin lisans hakkrni dUzenleyen 4.1 ha 4.6 hükümieri her 

zaman gecerliligini koruyacaktir. 

Söz1emenin Papillon AO tarafindan yukarida izah edilen fesih hakki diinda haksiz 

feshedilmesi halinde, taraflar, yazilimlarin sahipliginin (mUlkiyet hakkinin) kendiliginden 

Sirket'e devroImu kabul edilecegini ye Sirket'in yazilimlarin tek ye mUnhasir sahibi haline 

gelecegini, bu halde, Sirket'in yazihmlann sahibi olarak, kendiliginden, yazilimlan Turkiye ye 

Rusya Federasyonu da dahil dunyanin her yerinde, herhangi bir amac, ekil, arac veya yontemle, 

tamamen veya lusmen, dogrudan veya dolayli olarak her ekilde ileme hakki, cogaltma hakki, 

yayma haklu, temsil hakki ye umuma iletim hakki da dahil ancak belirtilenler He smirli 

olmaksizm yazilimlar Uzerindeki her tUrlU fikri mulkiyet hakkini, herhangi bir sure veya kayit 

He sirnrii olmaksizin, daimi ye gayri kabul rUcu olarak mUnhasiran haiz olacagini, yazthmlarm 

sahipliginin Sirket'e deyri için Papillon AO'nun kabultine gerek bulunmadigini, devrin 

kendiliginden gercek1eecegini, aynca Sirket tarafmdan talep edhlmesi halinde yazilimlarin 

devrinin Papillon AO tarafindan yazili olarak da teyit ye teysik edilecegini ye bu amacla gerekli 

ye i1emlerin gerçekletirhiecegini kabul ye taahhut etmitir. 

S6z1emenin "Uygulanacak Hukuk ye Uyzqmazlzk çozumu" maddesinde, sözlemenhn esasina 
ye yorumianmasina, kanunlar ihthiafi kurallari haric oimak Uzere Turkiye Cumhuriyeti 
kanuniarinin uyguianacagi; sözlemeden veya onunla baglantili olarak ortaya çikacak turn iddia, 
çekime ye uyumazlikiann çözUmUnde Ankara mahkemeleri ye icra dairelerinin yetkili oldugu, 
uyumazlik halinde dahi, s6z1eme hUkUmlerinin uygulanrnaya devarn edecegi ye Papillon 
AO'nun hizmet sunmayi surdurecegi kabul edilmektedir. 
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6.2. 	Ibirligi Sözlemesi 

Sirket ye Sirket'in mevcut pay sahiplerinden Papillon AO (eski unvani He Papillon ZAO) 

arasinda, 01/08/2013 tarihli !birligi Sözlemesi (Cooperation Agreement) TUrkce ye !ngilizce 

olmak Uzere iki dude akdedilmitir. 

!birligi Sözlemesi, özetle Papillon AO'nun 5irket'e faaliyet alani konusunda hizmet sunmak, 

5irket'i destekiemek ye 5irket He ibirligi içerisinde hareket etmek konusundaki kabul ye 

taahhütlerini konu almaktadir. Sözlemede dtizenlenen one çikan hak ye yukumlUlukler 

aagidaki gibi özetienebilir: 

(i) Sözlemede Papillon AO, 5irket'in yazili olarak talep etmesi durumunda, 5irket 

tarafindan talep edilen UrUnleri, taraflarca belirlenecek bir bedel mukabilinde, Sirket 19m 

hazirlamayi, üretmeyi ye gelitirmeyi ye ürunleri 5irket'in talebine gore tam mamul olarak, yari 

mamul olarak, son ttlketiciye sunulmak Uzere hazirlanan CD, DVD ve/veya Blue-Ray diski 

formatinda ve/veya Sirket tarafindan talep edilebilecek ye taraflann yazili olarak mutabik 

kalacaklari dier bir ekilde hazirlayarak, uçUncU kiilerin hak ye taleplerinden ari §ekilde, ilgili 

fiziki ye elektronik bilgi ye beige He birlikte, teslim etmeyi kabul ye taahhUt etmektedir. Aynca 

Papillon AO'nun, her bir ürUn 19m teklif edecegi bedeli, 5irket He arasindaki aiii1agelen ticari 

iliki He tutarli §ekilde belirlemeyi ye bu bedellerin üzerinde fahi§ flyatlandirma yapmamayi 

taahhUt ettigi gorUlmektedir. SOzleme uyannca Odenecek bedellenin, gereklilik arz eden istisnai 

durumlar hariç, her zaman TUrk Lirasi uzeninden belirlenmesi ye 5irket tarafindan bu ekilde 

Odenmesi gerekmektedir. 

(ii) Sozlemede 5irket'in Papillon AO'dan hizmet talebinde bulunma hakkinin 5irket'in 

Papillon AO'dan hizmet almakla yUkUmlU oldugu anlamina gelmedigi yonunde hUkUm 

bulunmaktadir. 

(iii) SOzleme uyannca, Sirket'in ürUn talebinde bulunmasi durumunda, 5irket He Papillon 

AO arasinda her Urün için ayri ayri mutabakat yapilarak iin içerigi, koullan, teslim tanihi ye 

bedeli belirlenmekte ye bu mutabakat hUkUmlerince hareket edilmektedir. 

(iv) 5irket'in UrUnU, teslimata kadar ye teslimattan sonra inceleme, test etme ye tespit edilen 

eksiklik, hata ye sair hususlar konusunda degiiklik talep etme hakki bulunmakta, 5irket'in 

teslimattan Once bu hakiarindan herhangi birini kullanmamasinin, teslimattan sonra inceleme, 

test etme ye degiik1ik talep etme hakianni etkilemeyecegi ye teslimat sonrasi haklanndan 

feragat ettigi §eklinde yorumlanamayacagi dflzenlenmektedir. 

(v) SOzlemede Papillon AO, her bir UrUn bakimindan, 5irket, o UrUn He mUtenilenine 

hizmet sundugu sUrece, tirUne ilikin bakim ye destek hizmetlenini, 7 gUn ye 24 saat sUrekJj 
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surette ye sektörde gecerli uluslararasi profesyonel standartlara uygun ekiIde sunmayt ye bakim 

ye destek hizmetlerinde, alaninda uzman, profesyonel ye tecrubeli bir hizmet saglayicinin dikkat 

ye özenini esas almayl kabul etmektedir. Sirket'in veya Papillon AO'nun yazili talebi üzerine, 

taraflarin Sirket'in her bir mUterisi Ozelinde yahut genel mahiyette bakim ye destek 

sOzlemeIeri imzalayacagi, bu dogrultuda imzalanacak hizmet s6z1emesi/s6zlemelerinin bu 

paragraf He aagida bir alt paragrafta Ozetlenen hUkUmler ile kiyaslandiginda, Sirket ye Papillon 

AO için daha az lehe olan hUkümler icermeyecegi hükme baglanmitir. 

(vi) 	Papillon AO, bakim ye destek hizmetlerini sunarken, Urünlerin mUteri tarafindan 

Sirket'in hizmet standartiarina gore kuilanimina mâni olmamayi ye kulianimi kisitlamamayi ye 

Sirket'in hizmet standartiarinda OngOruien gecici ye kesin çOzUm süreleri dahilinde bakim ye 

destek hizmeti sagiamayi kabul ye taahhüt etmektedir. SOzIeme uyarinca sunulacak bakim 

destek hizmetleri, yukarida bir üst paragrafta belirtildigi üzere Sirket ye Papillon AO arasinda 

imzalanacak bakim ye destek hizmetleri sOziemeierinde belirienecek hizmet bedelleri 

mukabilinde sunuiacaktir. Ayni hUkmUn devamina gore, Papillon AO'nun kusur veya 

ihmaiinden kaynakianmayan problemlere yonelik bakim destek hizmetlerinde, ihtiyac 

durumunda, Sirket, kendisi tarafindan Onceden onaylanan ekipman ye sair tedarik masraflarini, 

Papillon AO tarafindan faturalandirilmalari kaydiyia Odemektedir. 

(vii) Papillon AO, hazirladigi her bir ürUnUn gelitirilmesi, teslime hazir hale getirilmesi, 

kuilanimi, sistem ye donanim gereksinimleri ye bakimi da dahil ürUn He ilgili olarak 5irket'e 

egitim hizmeti vermeyi kabul etmektedir. 

(viii) SOzlemede Papillon AO'nun, ayrica 5irket'i stratejik olarak desteklemeyi ye 

devamlilik arz edecek ekilde 5irket'e aagida belirtilen konularda kendi ekiplerini oluturmak 

ye iyiietirmek hususunda ye mUteriIerine sundugu hizmetlerde hizmet sunmayi kabul ye 

taahhüt ettigi gOrUlmektedir: 

Pazarlama, 

MUteri ihtiyaclarinin, gorevierin ye teknik gereklilikierin tespitine ilikin teknik 

geIitirme, RFP'lerin anal izi ye yeni Ozeilik ye OrUnlerin kefi, geiitirilmesi ye bunlara 

ilikin problem cozumu ye sati§ Oncesi hizmetler, 

5irket mUterilerinin sistemierine ilikin kurulum ye destek, 

Operator ye yonetici fonksiyonlari için yerinde mUteri egitimi, 

Papillon AO'nun biyolojik teknolojilere iiikin çekirdek modülleri Uzerinden yeni 

yazilim ürUnlerinin gelitirilmesi için yazilim gelitirme ye 

23 



LBF 
PARTNERS 
Avukatlik ye Daniman1ik 

• Ge1itirilmesi Papillon AO tarafindan destekienecek olan Sirket'in kendi Uretim 
alaninda, canli taraylci ye diger Urtlnlerin Uretimi. 

(ix) Papillon AO, Sirket'in kendi ekibini oluturmasi ye gelitirmesi sUrecinde Sirket'i 

özellikie aagida belirtilenleri gercekletirmek suretiyie desteklemeyi kabul ye taahhüt etmitir: 

Pazarlama ekibi için rekiam materyali, kurulum ye destek ekibi igin ise dokumantasyon 
ye yazilim araclan ye teknik materyaller de dahil ancak bunlar He smirli oimaksizin 
Sirket'e her turiU materyali sagiamak, 

Pazarlama ekibi igin reklam haziriayacak, tanitim yapmak, fikir ye bilgi saglamak, 

Her tUrlu soru ye talebe ilikin çevrimiçi danimanlik sagiamak, 

Yazilim geiitirme ekibi, Uretim ekibi ye kurulum ye destek ekibi için yazilim destegi 
ye dUzenli egitim ye danimanhk vermek. 

(x) Sözieme uyannca ürUnier üzerindeki fikri mUikiyet hakian Papillon AO'ya aittir ye 

devir gerceklemedikçe Papillon AO'ya ait oimaya devam etmektedir. Lisansin ye fikri 

mUlkiyet hakiannin kapsam ye koullarina yonelik detaylarin her bir münferit söziemede aksi 

yonde belirlenmemesi durumunda (belirlenmesi durumunda munferit s6zieme1erde 

karariatin1an detaylara s6z1emeye konu Urün bakimrndan yuksek öncelik tanrnmaktadir), 

Papillon AO otomatik olarak Sözieme He Sirket'e UrUnler Uzerinde, her tUrlU takyidat 

ye üçUncu kii1erin haklanndan ari §ekilde, lisans hakki tanimaktadir. 

Sirket'in lisans hakki, UrUnieri, Ttirkiye ye Rusya Federasyonu da dahil dUnyanin her 

yerinde, herhangi bir amaç, ekil, araç veya yontemie, tamamen veya kismen, dogrudan 

veya dolayli olarak her ekilde iieme hakki, cogaltma hakki ye yayma hakkini 

kapsamaktadir. 

Sirket lisans hakkini sözleme sUresi veya herhangi bir hak dUUrUcU sUre lie sinirii 

olmaksizin, daimI ye gayni kabiii rUcu olarak haizdir. 

Papiion TR'ye taninan lisans hakki, siniriandirici oimamak Uzere, Papilon TR'yi lisans 

hakkini kismen veya tamamen kuilanmak, alt lisans yermek, pazariamak, satmak, 

deyretmek, tescii ye han ettirmek ye lisans hakki Uzerinde diger herhangi bir tasarrufta 

bulunmak; Urlinieni ilemek, geiitinnek, degitirmek, deriemek, parcalara ayirmak, 

farkh1atirmak, UrUnier ye tilrev eserier imal etmek, meydana getirmek ye bundan dogan 

tasarrufhaklanni kuiianmak; Urunler, lisans hakki ye irtibath konularda kendi adina her 

tUriti iddia ye savunmada buiunmak, her tUriU davayi açmak, bavuru, takip ye talepte 
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bulunmak, bu dava ye takiplerde her tUrlü hak, delil ye imkândan faydalanmak ye diger 

her türlU hukuki careye bavurmak ye sözlemeden veya ilgili mevzuattan dogan 

hakiarini herkese kari, her zaman ye her yerde kullanmak, beyan etmek ye ileri sUrmek 

konusunda kesin yetkili kilmaktadir. 

(xi) SOzleme uyarinca $irket'e taninan lisans hakki, Turkiye Cumhuriyeti sinirlari 

içerisinde münhasir niteliktedir. SOzlemede Papillon AO'nun fikri mulkiyet haklarinin sahibi 

olarak, UrUnleri Turkiye diinda kullanabilecegi ye ürünler uzerinde Turkiye sinirlari diinda 

lisans verebilecegi dUzenlenmektedir. 

(xii) SOzlemede Papillon AO'nun dunyanin her yerinde ye her zaman Sirket'in ürUnler 

Uzerindeki lisans hakiarini tanimayl, kabul etmeyi, bu hakiari gecersiz kilabilecek veya bu 

hakiara zarar verebilecek veya tesciline, kabulUne veya taninmasina mâni olabilecek ihmal, i 

ye ilemlerden kacinmayi kabul ye taahhUt ettigi gortilmektedir. 

(xiii) SOzleme uyarinca, Papillon AO'nun herhangi bir zamanda herhangi bir ürUn Uzerindeki 

tUrn fikri mUlkiyet haklarini devretrnek istemesi durumunda, devir ilernini, olasi devir tarihini 

ye devralani, devirden en az I ay Once yazili surette $irket'e bildirmesi, devir ileminin Sirket'in 

bizatihi lisans hakkindan veya ibirligi SOzlemesi'nden kaynakianan hakiarina zarar 

veremeyecegini, devralandan sözlemede ye varsa eki niteligindeki sOzlemelerdeki hUkümleri 

kabul ettigine dair, içerik ye ekli $irket tarafindan uygun gOrulecek yazili bir beyan ye taahhUt 

alarak en geç devirden 7 gUn Once yazili olarak Sirket He paylarnasi gerekmektedir. Ayni 

hükmUn devarninda devirden sonra Papillon AO'nun sözleme hUkUmleri çerçevesinde ilgili 

ürUnlere ilikin sorumlulugunun devralanin garantorU sifatiyla, 10 yil sUresince devarn edecegi 

dtizenlenmektedir. 

(xiv) $irket'in herhangi bir zarnanda, bir ya da birden fazla (irOn Uzerindeki tUrn fikri mUlkiyet 

haklarini devralrnak isternesi ye taraflarin konuya ilikin yazili mutabakata varmasi halinde, 

Papillon AO, ilgili UrUnlere ilikin tUrn fikri mulkiyet hakiarini her WHO takyidat ye UçUncü 

kiilerin haklarindan ari surette $irket'e devredecektir. 

(xv) Sözlernede, ayrica Papillon AO'nun !birligi SOzlernesi kapsarninda Sirket'in talebi 

Uzerine $irket'e sagladigi ürünler diinda kalan diger Urünleri konusunda 5irket'in Turkiye'de 

satia ye pazarlarnaya yetkili tek kii oldugu, ancak $irket'e verilen bu yetkinin 5irket 

bakirnindan ürUnleri pazarlarna, önerme, teklif etme veya satmak konusunda bir yUkurnlUluk 

tekil etmedigi duzenlenrnektedir. 

(xvi) SOzlernede Papillon AO'nun "Papilon" ye "Papilon Savunma" ismine ye aagida Tablo 

6'da yer alan Papilon markasina ilikin tUrn haklarin, sOzlerne sUresi He sinirli olrnaksizrn, 

dUnyanin her yerinde ye dairnI surette mUnhasir olarak $irket'e ait oldugu ye Papillon AO'nun 
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$ irket'in bu hakiarini tanimayl, kabul etmeyi, bu hakiari gecersiz kilabilecek veya bunlara zarar 

verebilecek veya bunlarin tesciline, kabulUne veya taninmasina mâni olabilecek ihmal, i§ ye 

ilemlerden kacinmayi kabul ettigi hUkme baglanmaktadir. 

(xvii) SözIeme'de $irket'in Turkiye ye Rusya diinda yabanci pazarlarda faaliyet gostermek 

veya mevcut faaliyet alanini geni1etmek!degitirmek istemesi halinde, bu pazarlarda Papillon 

AO He kar-zarar ortakligi modeli çerçevesinde çalimak veya diger ibir1igi formiarini 

kullanmak konusunda teklifte bulunabilecegi, bu durumda, taraflarin teklif konusu ibirligi 

modeli ye ibir1igine iIikin hüküm ye koullar konusunda iyi niyetli müzakereler 

gercek1etirecegi ye mUzakereler neticesinde mutabakata varilmasi durumunda, bu konuda 

yazili bir sözleme akdedecegi düzenlenmektedir. $irket tarafindan tarafimiza saglanan bilgiye 

gore, Papillon AO He $irket arasinda bu kapsamda akdedilen herhangi bir sOzIeme 

bulunmamaktadir. 

(xviii) Lisans SözIemesi'nde yazilimlar uzerindeki fikri mulkiyet haklarinin Papillon AO'ya 

ait oldugu ye sOzlemenin ilgili hUkümleri çerçevesinde devir gercekIemedikce Papillon 

AO'ya ait olmaya devam edecegi hükme baglanmaktadir. SOz1eme'nin "Fikri Mulkiyet" 

baIik!i maddesinde ise Papillon AO, 

SOz1eme He $irket'e taninan lisans hakkinin gecerli oldugunu ye gecerliligini 

koruyacagini, bu hakkin kismen veya tamamen gecersizligini, sona erdigini, iptalini 

$irket'in açik yazili izni olmaksizin hiçbir koulda iddia etmeyecegini, 

savunmayacagini, UçUncu kiilerin bu yondeki iddia veya savunmalarini dogrudan veya 

dolayli olarak desteklemeyecegini, bu yonde beyan, feragat, kabul veya bu sonucu 

dogurabilecek i§ ye i1emlerde bulunmayacagini, ihmal suretiyle de olsa bu sonuçlarin 

meydana gelmesine sebebiyet vermeyecegini, 

Uçuncti kii1erin kaynak kodlarina ilikin bir Hal iddiasi veya talepte bulunmasi 

durumunda, ticUncU kii1erin bu iddia veya taleplerine kari, $irket'i, $irket'in 

mOterilerini, yOneticilerini, ça1ianlarini, i ortakiarmi, lisans-alt lisans hakki 

sahiplerini, hizmet saglayicilarini ye diger i1ikili kiilerini savunmayl, sorumsuz 

kilmayi ye bahse konu iddia ye talepler nedeniyle $irket veya i1ikiIi kii1erce ilikili 

kiilere yahut diger UçUncU kii!ere Odenmek zorunda kalinan tutarlar bakimindan irket 

ye i1ikili kii1eri tazmin etmek için kendisi için mUmkUn olan en iyi cabayi gOstermeyi, 

$irket veya ilikili kii1erin UçUncO kiiIerin Hal iddialari veya talepleri He kari kariya 

kalmasi durumunda Odeme yukumlulugu 1.000.0000 ABD Dolari'ni gecmemek 

kaydiyla gerekirse, gerekli ücretleri Odemek suretiyle, iddia/talep sahibi UcUncü 

kiilerden $irket ye ilikili kiiler yararina lisans ye diger hakiari edinmeyi 
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kabul ye taahhüt etmektedir. 

(xix) SOzlemenin "Sorumluluk" bahkh maddesinde de Papillon AO'nun sorumlulukiari 

dUzenlenrnekte olup, anilan maddede Papillon AO, sözlemeden kaynakianan 

yükUmlulüklerinden herhangi birini Hal etmesi dolayisiyla Sirket'in müterilerine, 

çahanlanna, yoneticilerine, pay sahiplerine, i§ ortakiarina, lisans verdigi kiilere, hizmet 

saglayicilarina, idari makamlara ye diger üçUncU kiilere kari sorumlu oldugu tUrn zarar ye 

taleplere kari Söz1eme sUresi He bagh olmaksizin Sirket'i savunmayl, sorumsuz kilmayi ye 

tannin etrneyi kabul ye taahhUt etrnitir. Taraflar, anilan hUkrnUn devanunda, Papillon AO'ya 

yonelik finansal talepler olmasi halinde, finansal taleplerin 1.000.000 ABD Dolari'ni 

gecmeyecegini kabul etmektedir. 

(xx) Sözlemenin "Pay Sahipli,i Yapisi" maddesinde, Papillon AO, birleme, bölUnme, pay 

devri veya diger herhangi bir sebeple Papillon AO'nun ortaklik yapisinin degiecek olmasi 

halinde, söz konusu degiikligi, degiik1ige sebebiyet veren i1emi ye degiildik sonrasi pay 

sahipligi yapisini, Sirket'e yazili olarak bildirmeyi üstlenmitir. Sirket'in ise bu konuda Papillon 

AO'ya yonelik bir yuktlrnlUlugU bulunmamaktadir. 

(xxi) Ibirligi Sözlernesi'nin sUresi, 50 yil olup, tarafiardan her birinin 1 Agustos 2063 

tarihinden en fazia 6 ay ye en az 3 ay önceden yazili fesih bildiriminde bulunrnak suretiyle 1 

Agustos 2063 tarihi itibariyle !birligi Sözlemesi'ni sona erdirme hakki bulunmaktadir. 

Belirtilen ekilde fesih haklurnn kullanilmamasi halinde, !birligi Sözlemesi 10 yillik periyotlar 

için kendiliginden yenilenecektir. 

(xxii) Papillon AO'nun !birligi Sözlemesi'nden dogan yUkt)mlUlulderinden herhangi birini 

Hal etmesi ye yazili bildirime ragmen bildirirn tarihinden itibaren 30 gun içerisinde ihlali sona 

erdirmernesi halinde, Sirket tek tarafli olarak ye Have sure vermeksizin sozlemeyi sona erdirme 

hakkini haizdir. 

(xxiii) Sirket'in sözlemede dUzenlenen ödeme ytikümlUlUklerini, ilgili vade tarihinde 

ödemernesi ye yazili bildirime ragrnen, bildirim tarihinden itibaren 30 gUn içerisinde öderne 

yUkUmlulUklerini yerine getirmemeyi sUrdtinnesi durumunda, Papillon AO, bahse konu 30 

gunluk sonunda !birligi Sözlemesi'ni tek tarafli olarak ye Have sure vermeksizin sona erdirme 

hakiuni haizdir. 

(xxiv) Sözlemenin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda, Sirket, belirleyecegi bir geçi 

sUresi boyunca, Papillon AO'dan hizmetleri ye sözleme He bagli olmayi sUrdUrmesini talep 

etme hakkirn haizdir. Sözleme uyarinca Sirket'in yazili geci sUreci talebi Uzerine, Papillon 

AO, azami 36 ay sUresince 5irket'e hizmet sunrnayi ye sözleme He bagh olmayi sUrdUrmekle 

yukUmlu olacaktir. 5irket'in yeni hizmet saglayici(lar) He çalimasi halinde, Papillon AO, geci 
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stirecinde yeni hizmet saglayici(!ar) ile ibir1igi halinde hareket etmeyi ye hizmetlerin yeni 

hizmet saglayici(lar) tarafindan Ustlenilmesi için Uzerine düen gerekli ibir1igi ye destegi 

saglamayi kabul etmektedir. 

(xxv) SOzIemenin "Uygulanacak Hukuk ye Uyumazlik cozumu" maddesinde, sOzlemenin 

esasina ye yorumlanmasina, kanunlar ihtilafi kurallari haric olmak tizere TUrkiye Cumhuriyeti 

kanunlarinin uygulanacagi; sözlemeden veya onunla baglantili olarak ortaya çikacak tUrn iddia, 

çekime ye uyumazliklarin çozUmUnde Ankara rnahkemeleri ye icra dairelerinin yetkili olduu, 

uyumazlik halinde dahi, s6z1eme hUkümlerinin uygulanmaya devarn edecegi ye Papillon 

AO'nun hizmet sunmayi surdUrecegi kabul edilmektedir. 

6.3. Papillon AO He Akdedilen Tedarik SözIemeleri 

Sirket tarafindan tarafirniza saglanan bilgilere gore, Sirket ile Sirket'in mevcut pay 

sahiplerinden Papillon AO arasinda, Papillon AO tarafindan tedarik edilecek UrUn ye hizmetleri 

konu alan birden fazla tedarik sOzlemesi akdediImi olup, akdedilen sözlemeler arasindan üç 

adet UrUn tedariki ye bir adet hizmet tedariki sOzlernesinin ifasina ibu Rapor tarihi itibariyle 

halen devarn edilmektedir. (Sozlemeler imzali fotokopi evraklarindan ince1enrnitir.) 

Sirket, ürUnlhizrnet bilgileri, Ucret, avans bilgileri ye teslim ye sona erme tarihi gibi her bir ie 

ozgU belirlenmesi gereken ticari kou1lar diinda, Papillon AO He akdedilen sOzlemelerin 

standart bir s6z1erne formati Uzerinden !ngilizce irnzalandigi bilgisini tarafirniz ile paylamitir. 

1bu Rapor tarihi itibariyle ifasi devarn ettigi bildirilen yukarida anilan tic adet ürUn tedarik 

sOz1emesinin tarafimizca incelenmesi neticesinde, sOzlemelerin tarnarninda 

(i) sOzlerne bedelinin TUrk Lirasi cinsinden sabit bir tutar olarak belirlendigi, 

(ii) UrUnlerin teslim yerinin Ankara olarak tayin edildigi, teslirnin Incoterms 2010'a gore 

gercekletirilrnesi ye uluslararasi taima kural ye standartlari çerçevesinde uçak yolu 

He yapilmasinin kararlatiri1digi, 

(iii) mallarin uçaga teslim edildigi anda teslim edilmi kabul edildigi, 

(iv) Papillon AO'nun tirUnlerin paketlernesini ürünlerin farkli taima araclarinda tainrnasi 

ye depolanmasi stireçlerinde zararlara ye korozyona ugrarnarnasini garanti edecek 

ekilde gercek1etiriImeyi taahhüt ettigi ye duzgUn olrnayan paketlerne nedeniyle 

meydana gelebilecek tUrn zarar ye tirUnlerdeki problemlere kari sorumlulugu 

tistlendigi ye 

(v) sOzlerneden dogan uyumazhklarin Rusya Chelyabinsk ehrinde bulunan Di§ Ticaret 

Tahkirn Kornisyonu tarafindan çOztirn!enmesinin karar1atirildigi 
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g6rU1mUtUr. Hizmet tedarik s6z1emesinin tarafimizca incelenmesi neticesinde ise, 

(I) 	sözIeme bedelinin Turk Lirasi cinsinden sabit bir tutar olarak beliriendigi, 

(ii) hizmet sunum yerinin Ankara olarak tayin edildigi, hizmetierin Papillon AO tarafindan 

yetkilendirilerek gonderiiecek uzmanlar tarafindan sagianacagi ye 

(iii) söziemeden dogan uyumazIikiarin Rusya Chelyabinsk ehrinde bulunan Di§ Ticaret 

Tahkim Komisyonu tarafindan cozumienmesinin karariatiriIdigi 

gorUImutur. 

6.4. Donanim Temini SözIemesi 

Sirket He bir kamu kurumu arasinda 18/05/2017 tarihinde sözieme imzalanmi ye sözieme 

kapsaminda Sirket, donanim temini iini Ust1enmitir. (Imzali fotokopi evrakiarindan 

inceIenmitir.) 

SözIeme süresi, imza tarihinden itibaren 45 gundur. Söziemede 5irket tarafindan 

maizemelerin teslim edilmemesi durumunda gecikilen her gun ye zamaninda cozuimeyen 

soruniar için her gun sözleme bedeli Uzerinden 1/1000 oraninda cezai yaptirim uyguianacagi, 

gecikmeden kaynakianan aykiriiigin iin niteligi geregi giderilmesinin mUmkUn olmadigi 

halierde ise söziemenin feshedilebilecegi hükUm altina alinmitir. Ayrica zamaninda 

cozuimeyen sorunlar için de her gUn sözIeme bedelinin 1/1000 oraninda ceza hak ediinden 

kesilecegi dUzenienmitir. Garanti konusunda teknik §artnamenin "Garanti art1ari" maddesi 

uygulanmaktadir. 

Sözleme kapsaminda verilen teminat mektubunun sUresi 20/12/2019 tarihinde sona erecektir. 

6.5. Cihaz Alimi Sözlemesi 

Sözleme, 06/12/2018 tarihinde 5irket He bir kamu itiraki arasinda akdedilmi olup, sUzieme 

kapsaminda 5irket, sözlemede belirtilen sayida cihaz satimi iini üstienmitir. (Imzaii fotokopi 

evrakiarindan inceIenmitir.) 

SözIeme sUresi, ie baiama tarihinden itibaren 1000 gundur. Sözleme konusu cihaziarin 

tesliminin imza tarihini takip eden 15 gUn içerisinde tamamianmasi gerekmektedir. Söziemede 

5irket'in soziemeye uygun olarak mali sUresinde teslim etmemesi halinde, 10 gUn süreli yaziii 

ihtarda bulunularak gecikilen her takvim gUnü için sOz1eme bedelinin %0,2'si oraninda 

gecikme cezasi uygulanacagi, ihtarda belirtilen sUre sonunda ihialin devam etmesi haiinde kesin 

teminatin gelir kaydediiip sUzieme feshediierek iin tasfiye ediiecegi hUkUm aitina aIinmitir. 
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Garanti sUresi mallarin kabulünden itibaren asgari 2 yildir. Ariza durumunda tamirde gecen sure 

garanti sUresine eklenmektedir. 

Sözleme kapsaminda süresiz teminat mektubu verilmitir. 

6.6. Cihaz Temini Sözlemesi 

Sözleme, bir kamu kurumu ile Sirket arasinda 09/10/2017 tarihinde imzalanmi ye sözIeme 

kapsaminda $irket, sözlemede belirtilen sayida cihaz satimi iini Ustlenmitir. (Imzali fotokopi 

evraklarindan ince1enmitir.) 

Sözlemede imza tarihini takip eden 1 gUn içerisinde ie balanacagi ye mallarin imza tarihini 

takiben 20 takvim gUnU içerisinde teslim edilecegi hUkme baglanmaktadir. SUzleme süresi ie 

balama tarihinden itibaren 24 aydir. SUzlemede Sirket'in sozlemeye uygun olarak mali 

sUresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim gUnU igin sözleme bedelinin on binde 

üçü oraninda gecikme cezasi uygulanacagi hüküm altina alinmitir. Garanti sUresi mallarin 

kabulünden itibaren asgari 2 yildir. Ariza durumunda, tamirde gecen sUre garanti sUresine 

eklenmektedir. 

Sözleme kapsaminda verilen teminat mektubunun sUresi 15/10/2019 tarihinde sona ermitir. 

6.7. 	Cihaz Temini Sözlemeleri 

Uluslararasi bir orgUt ile $irket arasinda 31/01/2019 tarihine kadar gecerli olmak Uzere 

09/10/2017 tarihinde ye 31/12/2018 tarihine kadar gecerli olmak uzere 17/12/2018 tarihinde 

cihaz satimina ilikin iki farkli sözleme imzalanmitir. (Sözlemelerden biri imzali fotokopi 

evraklarindan, dieri de e-evrak Uzerinden incelenmitir.) 

17/12/2018 tarihli sözlemede, maIm teslimine ilikin hükUmlere uyulmamasi ye 15 gunluk 

gecikme durumunda toplam satin alma deerinin %5'i tutarinda gecikme cezasinin 

uygulanacagi dUzenlenmitir. Her iki sözleme ile de sUzleme konusu mallar için 2 yillik 

garanti sUresi ongorulmutUr. 

6.8. Sistem Mal Alimi SözIemesi 

S6z1eme, bir kamu kurumu ile $irket arasinda 17/10/2017 tarihinde imzalanmi ye sözleme 

kapsaminda $irket, cihaz satimi iini Ustlenmitir. (!mzali fotokopi evraklarindan inceIenmitir.) 

Sözleme sUresi, ie balama tarihinden itibaren 1095 takvim gUnUdUr. SUzleme konusu 

teslimin imza tarihini takip eden gUnden itibaren 75 gUn icerisinde tamamlanmasi 

gerekmektedir. SUzlemede 5irket'in sozlemeye uygun olarak mali sUresinde teslim etmemesi 

halinde, 20 gun sUreli yazili ihtar yapilarak gecikilen her takvim gUnU için sUzleme bedelinin 
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on binde bei oraninda gecikme cezasi uyguianacagi, ihtarda belirtilen sure sonunda ihialin 

devam etmesi halinde kesin teminatin gelir kaydedilip sözieme feshedilerek iin tasfiye 

edilecegi hUküm altina aiinmitir. Garanti sUresi mallarin kabulUnden itibaren asgari 24 aydir. 

Ariza durumunda, ariza giderilene kadar gecen sUre garanti süresine Have edilmektedir. 

Sözleme kapsaminda verilen teminat mektubunun süresi 10/10/2020 tarihinde sona ermektedir. 

6.9. Sistem Idame, Periyodik Bakim ye Onarim Hizmet Alimina Alt SUzieme Tasarisi 

Sozleme, Sirket He bir kamu kurumu arasinda 29/06/2018 tarihinde akdedilmi§ ye sözleme 

kapsaminda Sirket 2018-2019 yili sistem idame, periyodik bakim ye onarim iini Ustlenmitir. 

(!mzaii fotokopi evrakiarindan incelenmitir.) 

Söz1emede ie baiama tarihi 01/07/2018, iin biti tarihi ise 30/06/2019 olarak belirlenmitir. 

Sözleme bedelinin eit ayiik taksitier halinde aylik olarak odenecegi ye Sirket'in ie geç 

baIamasi durumunda ie balama tarihinden önceki ödemelerin yapilmayacagi 

kararlatiriimitir. Söziemede iin tekrar eden kisimlarinin sözlemeye uygun 

gercek1etirilmemesi halinde her bir aykirihk için sözleme bedelinin %0,05'i oraninda ceza 

kesilecegi, bu aykirilikiarin 1 O'dan fazia olmasi halinde sözlemenin feshedilebilecegi, ayrica 

bildirilen bir arizaya 7 gUn boyunca hicbir mUdahalede bulunulmamasi halinde s6z1emenin 

feshedilebilecegi dUzenlenmektedir. 5irket'in bahse konu hailer diinda kalan aykirilikiari için 

$irket'e en az 10 gUn süreii ihtar yapiiarak gecikiien her takvim gUnU için sözleme bedelinin 

%0,05'i oraninda gecikme cezasi uygulanacagi sözlemede hUkme bag!anmitir. Sözlemede 

kesiiecek cezanin List tutari sözleme bedelinin %30'u olarak beiirIenmi, ceza tutarinin bu orani 

gecmesi halinde sözlemenin feshedilecegi dtizenlenmektedir. 

Sözleme kapsaminda verilen teminat mektubunun sUresi 15/05/2020 tarihinde sona ermektedir. 

6.10. Cihaz Tedarikine !iikin S6z1eme 

Sözleme, bir kamu itiraki He Sirket arasinda 02/05/2018 tarihinde imzaianmi ye sözleme 

kapsaminda 5irket, cihaz tedariki iini Ustienmitir. (Imzali fotokopi evraklarindan 

incelenmitir.) 

Teslimi Ustieniien cihazlarin teslim sUresi, imza tarihinden itibaren en fazla 135 gundUr. 

Sözlemede gecikme halinde gUnluk %0,03 oraninda gecikme cezasi odenecegi 

dUzenlenmektedir. Garanti sUresi tesiimden itibaren 2 yiidir. Ariza durumunda teslime kadar 

gecen sUre garanti sUresine eklenmektedir. 

Sözieme kapsaminda Sirket tarafrndan sUresiz teminat mektubu verilmitir. 
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6.11. Sistem Yazilim ye Donanim Satimi SözIemesi 

Söz1eme, bir kamu itiraki He Sirket arasinda 28/12/2017 tarihinde imzalamni§ ye s6z1eme 

He 5irket, kamu itirakine sözlemede belirtilen sayida yazilim ye donarnm satimi iini 

Ustienmitir. (!mzah fotokopi evrakiarindan inceienmitir.) 

tigiii kamu itirakinin 5irket'e yoneiik 08 Ocak 2018 tarihil yazisinda, idarenin Ucreti 

mukabiiinde sözlemede belirtiien sayiya ek Have cihaz taiebinde bulundugu aniailmaktadir. 

Sözlemenin imza tarihini takip eden gun ie baianmakta ye teknik artnamede belirlenen 

programa gore teslimat gercekietiriimektedir. SOzieme sUresi ie balama tarihinden itibaren 

1000 gUndtir. SOziemede 5irket' in s6z1emeye uygun olarak mali sUresinde teslim etmemesi 

halinde, 10 gUn sUreli yazih ihtar yapilarak gecikiien her takvim gUnU için s6z1eme bedelinin 

%0,2'si oraninda gecikme cezasi uygulanacagi hUkiim aitina aimmitir. Garanti sflresi mailarin 

kabuitinden itibaren asgari 24 ay oiup, anza durumunda tamirde gecen sUre garanti sUresine 

ekienmektedir. 

SOzieme kapsaminda 5irket tarafindan süresiz teminat mektubu veri1mitir. 

6.12. Yazihm Alimi Söztemesi 

5irket He bir kamu kurumu arasinda 12/10/2018 tarihinde s6z1eme imza1anmi ye s6z1eme 

kapsaminda 5irket yazilim temini iini Ustienmitir. (tmzali fotokopi evraklanndan 

inceienmitir.) 

S6z1eme'de ii bitirme tarihinin 30 Kasim 2018 olarak beliriendigi gorulmektedir. SOziemede 

5irket'in ii suresinde tamamlamamasi haiinde, en az 10 gun sUreli yazih ihtar yapilarak 

gecikiien her takvim gUnu igin sUresinde tamamlanmayan kismrn bedeiinin %0,3'U oraninda 

gecikme cezasi uyguianacagi, ancak gecikmeden kaynakianan aylunligin iin niteligi geregi 

giderilmesinin mtimkUn oimadigi hailerde sOziemenin feshediiecegi hUkUm altina aiinmitir. 

SOzieme kapsaminda kesiiecek cezanin topiam tutarinin, hicbir durumda, sOzieme bedeiinin 

%30'unu geçememektedir. Garanti konusunda teknik artnamenin "Garanti $artlari" maddesi 

uygulanmaktadir. 

SOz1eme kapsammda verilen teminat mektubunun sUresi 31/03/2021 tarihinde sona ermektedir. 

6.13. Sistem Bakim, Onarim ye Idame Hizmet Temini Söz1emesi 

5irket He bir kamu kurumu arasinda 22/05/2019 tarihinde sOzieme imzalamni§ ye s6z1eme 

kapsaminda 5irket, sistem bakim onarim ye idame hizmeti iini üstienmitir. (!mzali fotokopi 

evraklarmdan ince1enmitir.) 	
00*140000, 

32 



LBF 
PARTNERS 
Avukatlik ye Daniman1ik 

S6z1eme sUresi, s6z1eme tarihinden itibaren 6 ay olarak be1irIenmi, fakat sözIeme bitim 

tarihi itibariyle 6 ay daha s6z1eme hUkUmlerinin devam edecegi düzen1enmitir. S6z1emede 

$irket'in s6z1emeye uygun olarak ii sUresinde bitirmemesi halinde, idare tarafindan en az 10 

gUn sUreli yazili ihtar yapilarak gecikilen her takvim gUnU için s6z1eme bedelinin %0,5'i 

oraninda gecikme cezasi uygulanacagi, ancak gecikmeden kaynakianan aykiriligin niteligi 

geregi giderilmesinin mümkUn olmadigi ha! lerde söz!emenin feshedilecegi, sözIemenin 

feshedilmemesi halinde ise s6z1eme bedelinin %2'si oraninda ceza uygulanacagi hUkUm altina 

a1inmitir. Garanti konusunda teknik artnamenin "Garanti Fartlari" maddesi 

uygulanmaktadir. 

SözIeme kapsaminda verilen teminat mektubunun süresi 30/06/2020 tarihinde sona ermektedir. 

6.14. Bakim ye Onarim Söz1emesi 

Sirket He bir kamu kurumu arasinda 24/05/2019 tarihinde s6z1eme imza1anmi ye sözIeme 

kapsaminda Sirket donanim ye yazilimlara i1ikin bakim ye onarim iini üst1enmitir. 

Söz1eme imza tarihinde yururlUge girmekte ye 31 Aralik 2019 tarihinde sona ermektedir. 

SözIemede Sirket'in s6z1emeye uygun olarak bakim ye onarim yapmamasi halinde, söz 

konusu ie ait bedelin Sirket'e odenmeyecegi, Sirket'e ek olarak 10 gun sure verilecegi ye bu 

sure boyunca gecen her takvim gUnü igin s6z1eme bedelinin %0,02 si oraninda gecikme cezasi 

uygulanacagi, bu sUre içerisinde de bakim ye onarim iinin yapilmamasi halinde fesih 

hükUm!erinin uygulanacagi hükUm altina a!inmitir. Söz!eme uyarinca sUzIeme konusu bakim 

ye onarim ii kapsaminda yapilacak i1em1ere i1ikin en az söz!eme sUresince garanti 

verilecektir. 

SUz!eme kapsaminda yen ten teminat mektubunun sUresi 15/02/2020 tarihinde sona ermektedir. 

6.15. Sistem idame ye Periyodik Bakim Hizmet Ahmina Ait SUz1eme Tasarisi 

Söz!eme, 5irket He bir kamu kurumu arasinda 11/06/2019 tarihinde akdedilmi§ ye s6z1eme 

kapsaminda 5irket 2019-2020 yili sistem idame ye periyodik bakim iini üst!enmitir. (Imza!i 

fotokopi evraklarindan ince1enmitir.) 

Söz!emede ie ba1ama tarihi 01/07/2019, iin biti tarihi ise 30/06/2020 olarak be1ir!enmitir. 

S6z1emede, s6z1eme bedelinin eit aylik taksitler halinde aylik olarak odenecegi ye 5irket'in 

ie geç ba1amasi durumunda ie ba1ama tarihinden önceki ödemelerin yapilmayacagi 

karar1atiri1mitir. S6z1emede iin tekrar eden kisimlarinin soz!emeye uygun 

gercek1etiri1memesi halinde her bir aykiri!ik için s6z1eme bedelinin %0,05'i oraninda ceza 

kesilecegi, bu aykiri!iklarin 1 O'dan fazia olmasi halinde s6z1emenin feshedilebilecegi, ayrica 
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bildirilen bir arizaya 7 gUn boyunca hiçbir mUdahalede bulunulmamasi halinde sözlemenin 

feshedilebilecegi dUzenienmektedir. Sirket'in bahse konu hailer diinda kalan aykiriliklari için 

$irket'e en az 10 gUn sUreli ihtar yapilarak gecikilen her takvim gUnU için söz1eme bedelinin 

%0,05'i oraninda gecikme cezasi uygulanacagi sözIemede hUkme baglanmitir. Sözlemede 

kesilecek cezanin üst tutari sözleme bedelinin %30'u olarak belirlenmi olup, ceza tutarinin bu 

orani gecmesi halinde sözlemenin feshedilecegi duzenlenmektedir. Garanti konusunda teknik 

artname hUkUmleri uygulanmaktadir. 

SözIeme kapsaminda verilen teminat mektubunun sUresi 10/07/2020 tarihinde sona ermektedir. 

6.16. QNB Finansbank A.S.  Genel Kredi Sözlemesi 

Sirket, QNB Finansbank A.$. He 25/01/2017 tarihinde 5.000.000 Turk Lirasi kredi limiti ile 

genel kredi sözlemesi akdetmitir. (Imzali fotokopi evraklarindan inceIenmitir.) 

Genel Kredi SUzlemesi'nin 'Ana Sozleme Degi,,ciklikleri" balikli 57 nci maddesinde, 

Wiigeri'nin her turlü hisse devirlerinde, tür deg4ikliklerinde, bir1e,cme ve/veya bOlünmelerde 

Banka'nin yazili on onaymni alacagi" ifade edilmektedir. Bu kapsamda Sirket halka arz 

konusunda QNB Finansbank A.S.'yi yazili olarak bilgiIendirmi ye QNB Finansbank A.$. 

tarafindan 14/10/2019 tarihli yazi ile, halka arz ilem1eri He ortaklik yapisinda meydana gelecek 

degiikliklere yazili onay veri1mitir. 

6.17. Turkiye Garanti Bankasi A.S.  Genel Kredi Sözlemesi 

5irket He TUrkiye Garanti Bankasi A.$. arasinda 05/01/2017 tarihinde 5.000.000 TUrk Lirasi 

kredi limiti He kredi sözlemesi akdedilmitir. (Imzali fotokopi evraklarindan inceIenmitir.) 

Kredi Sözlemesi'nin "Bilgi De,4,ciklikleri" balikIi 6 nci maddesinde, 5irket'in hissedarlik 

yapisindaki degiik1iklerin derhal bankaya yazili olarak bildirilmesi ye degiiklige i1ikin Banka 

tarafindan talep edilecek usulüne uygun olarak dUzenlenmi belgelerin sunulmasi gerektigi 

dUzenlenmektedir. Bu kapsamda 5irket halka arz konusunda TUrkiye Garanti Bankasi A.5.'yi 

yazili ekilde bilgilendirmi§ ye TUrkiye Garanti Bankasi A.$. tarafindan 14/10/2019 tarihli yazi 

ile, halka arz ilem1eri He ortaklik yapisinda meydana gelecek degiikliklere yazili onay 

verilmitir. 

6.18. Turkiye Garanti Bankasi A.S.  Mevduat Rehini Sözlemesi 

5irket He TUrkiye Garanti Bankasi A.$. arasindaki 05/01/2017 tarihli Kredi Sözlemesi 

kapsamindaki turn borçlarin teminatini tekil etmek üzere, 5irket He TUrkiye Garanti Bankasi 

A.$. arasinda her bir terninat mektubu özelinde mevduat rehin sUz!emesi akdedilrnitir. (!rnzali 

fotokopi evraklarindan incelenmitir.) 
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6.19. Tflrkiye 1§ Bankasi A.S.  Genel Kredi Sözlemesi 

Sirket, Turkiye 1§ Bankasi A.$. He 08/02/2018 tarihinde 1.000.000 TUrk Lirasi kredi limiti He 

genel kredi söziemesi akdetmitir. (!mzali fotokopi evraklarindan incelenmitir.) 

Kredi Söziemesi'nin 2 nci maddesinde, 5irket'in bankaya vermi oldugu biigilerde zaman 

içinde meydana gelebilecek unvan, nevi, yetki/yetkili degiikiigi ye bunlaria sinirli olmaksizm 

her tUrlU degiiklilderin 5irket tarafindan derhal bankaya bildirilmesi gerektii dUzenienmekte, 

s6z1emenin 10.2.9 uncu maddesinde ise 5irket'in bankanin izni olmaksizin, bankanin aleyhine 

olacak ekiide bir baka §irkete devroimasi, 5irket kontrolunUn degimesine yol acacak ekilde 

5irket hisselerinin el degitirmesi, biriemesi, tar degitirmesi, kismen veya tamamen bOlUnmesi 

hallerinde kredinin kendiliginden muaccel hale gelecegi hUkme baglanmaktadir. Bu kapsamda 

5irket halka arz konusunda TUrkiye 1§ Bankasi A.5.'yi yazili eki1de bi1gi1endirmi ye TUrkiye 

I Bankasi A.$. tarafindan 24/10/2019 tarihii yazi ile, sadece bildirim konusu halka arza dair 

olmak Uzere, bankanin halka arza dair bir itirazi olmadigi ye halka arz doiayisiyla muacceiiyet 

hükflmlerine mtiracaat etmeyecegi konusunda bankadan mutabakat airnmitir. 

6.20. NN Hayat ye Emeklilik tveren Grup Emeklilik Sözlemesi 

5irket, Nisan 2017 tarihinde NN Hayat ye Emeklilik He iveren grup ernekiilik plani 

çerçevesinde iveren grup emeklilik s6z1emesi akdetmi olup, bireysel ernekiiiik aracisi ING 

Bank A.5.'dir. (E-evrak Uzerinden incelenmitir.) 

6.21. QNB Finansbank A.$. Nakit Teminat !çin Bloke ye Rehin Talimat Mektubu 

5irket'in QNB Finansbank A.$. nezdindeki hesaplannda mevcut alacak bakiyesi lie hesaplanna 

gelecek turn bedeilerin 42.500,00 TL'lik kismina tekabül eden tutarini bankaya kari turn borç 

ye yUkumiuluklerinin teminati olarak bankaya rehnettigine i1ikin Terninat !gin Bloke ye Rehin 

Talirnat Mektubu imzaladigi gorUlmUtUr. (Imzah fotokopi beigelerinden incelenrnitir.) 

6.22. Sirket'in Personelinin Maalarinin Odenmesine Ilikin Tilrkiye Garanti Bankasi 
A.$. Maa§ Odemeleri Protokolfl 

TUrkiye Garanti Bankasi A.$. ile 5irket arasinda 30/07/2019 tarihli protokoi akdediimitir. 

(Imzah fotokopi evrakianndan ince1enrnitir.) 

Protokolde 5irket nezdinde çahan ye cahmaya ba1ayacak personellerin maa ye sair 

ödemelerinin TUrkiye Garanti Bankasi A.$. nezdinde personeller adina açilacak hesaplara 

yapilacagi dUzenlenmektedir. 
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Protokol, 31/07/2019 tarihinden 31/07/2021 tarihine kadar yUrurlukte kalmakta ye taraflardan 

herhangi birinin ytirUrluk süresinin bitiminden en az 1 (bir) ay öncesine kadar fesih ihbannda 

bulunmamasi halinde otomatik olarak birer yilhk dOnemler halinde uzamaktadir. 

6.23. Otis ye Depo Kira Söz1eme1eri 

Sirket, Ankara cankaya'da yer alan Sirket merkezi için 31 Temmuz 2019 tarihli kira 

s6z1emesini ("Ofis Kira S6z1emesi") akdetmitir. (Ash gibidir yapihnl§ fotokopi 

evraklarmdan ince1enmitir.) Otis Kira S6z1emesi'nde sOzleme sOresi 1 yil olarak be1ir1enmi 

olmakia birlikte, kira mUddeti, 01.08.2015 tarihinden itibaren 5+5 olmak Uzere 10 yildir. Sirket 

kira muddetinin baindan beri yilhk periyotiar halinde kira sOzlemesini yeniledigi ye kiraya 

veren ile her yd yeni kira sOzlemesi akdedildigi bilgisini tarafimiz ile paylamitir. Otis Kim 

S6z1emesi uyannca, kira bedeli her yil TUketici Fiyat Endekisine gore artia tabi tutuimakta ye 

yilhik olarak Odenmektedir. SOzlemede kira bedelinin ödenmesinde gecikilmesi halinde 

gecikilen her hafta için %5 gecikme tazminati odenecegi dUzen1enmitir. 

Sirket, Otis Kira SOzlemesi'ne ek olarak, aynca 2 adet depo iyeri igin 01 Eylul 2019 tarihli 

kira s6z1emesini ("Depo Kira SözIemesi") akdetmitir. (tmzah fotokopi evraklanndan 

ince1enmitir.) Depo Kim S6z1emesi'nin sUresi 31/07/2020 tarihine kadardir. Söz1eme 

uyarinca kira bedeli her yd (TUFE+10FE)/2 formülilne gOre artirilmakta, ancak arti§ orarn her 

halükarda %25'i gecememektedir. Depo Kira SOz1emesi uyarinca, 5irket'te pay devri 

gercek1etiri1ecek olmasi halinde, devirden Once kiraya verene yazili bildirimde bulunulmasi 

gerekmekte olup, aksi halde kiraya veren hakh sebeple s6z1emeyi feshedebilmekte ye fesih 

halinde 3 aylik kira bedeli toplamindan az olmayacak §ekilde tazminat talep edebilmektedir. 

5irket, halka arz konusunda kiraya verene 21 Ekim 2019 tarihinde yazili bildirimde bulunmu 

olup, kiraya veren 23 Ekim 2019 tarih ye 1/779 sayili yazi lie ortakhk yapisi degiikligine 

muvafakat veriimitir. 

6.24. Araç Kiralama Sözlemeleri 

5irket ile Ekim Turizm Ticaret ye Sanayi Anonim 5irketi ("Intercity") arasinda !ntercity'den 

kiralanan dokuz adet araç için arac kiralama sOzlemeleri akdedi1mitir. (Imzali fotokopi 

evraklarmdan ince1enmitir.) 

Her bir kira s6z1emesinin sUresi arac tesliminden veya araclarin teslim edi1mi kabul edildigi 

tarihten itibaren 24 aydir. SOzleme1erde 5irket' in kiralama süresi sona ermeden amc jade 

etmesi veya sOzlemedeki yUkumlUlUklerine uymayarak sOzlemenin feshine neden olmasi 

hallerinde sOzleme sUresinin bitimine kadar Odemesi gereken kira bedelinin tamamini ödemesi 

gerektigi dUzenlenmektedir. 
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6.25. Tevik Danimanhgi Sözlqmesi 

Sirket ile Rotayd Danimanlik Hizmetleri Limited 5irketi arasinda 01/06/2019 tarihinde Tevik 

Daniman1igi Sözlemesi ye Ek Gizlilik S6z1emesi imzalanmitir. (Imzah fotokopi 

evraklanndan ince1enmitir.) 

Sözleme kapsaminda, bUyume hedefleri dogrultusunda Ankara ici ye dii iller için Sirket'in 

!kur ye Sosyal GUvenlik Kurumu tarafindan uygulanmakta olan teviklerden faydalanmasini 

saglamak ye sUrece ilikin gerekli takibi gercek1etirmek Uzere, Rotayd Damman1ik Hizmetleri 

Limited 5irketi tarafindan Sirket'e hizmet saglanmaktadir. 

S6z1emede hizmete konu tevik uygulamasi devam ettigi sUrece s6z1emenin yiirurlUkte 

kalacagi dUzen1enmi ancak, her iki tarafa da 30 gUn Onceden ihbarda bulunmak suretiyle 

sOzlemeyi sona erdirme imkâni tanmmlStir. 

6.26. Denetim ye Tasdik SözIemesi 

5irket He PwC YMM A.$. arasinda 24/01/2019 tarihinde Denetim ye Tasdik SOz1emesi ye Ek 

Protokol iniza1anmitir. (!mzah fotokopi evraklarindan ince1enmitir.) 

S6z1emeye konu hizmetler, yillik kurumlar vergisi beyannamesi ye bunlara ekli mali tablolar 

ye bildirimlerin denetim ye tasdik ilerinin, 3568 sayili Kanun ye ilgili diger kanunlara ye 

mevzuata gore yapilmasidir. S6z1eme 01/01/2019 tarihinden itibaren en az 1 yd sUre He gecerli 

olmak Uzere akdedi1mitir. 

6.27. Daniman1ik Söz1emesi 

5irket He Zzef Grup !naat Danimanhk Sanayi ye Ticaret A.S.  arasinda 22/11/2018 tarihinde 

Daniman1ik S6z1emesi imza1anmitir. (!mzah fotokopi evraklarindan ince1enmitir.) 

SOz1eme kapsamrnda Zzef Grup tnaat Daniman1ik Sanayi ye Ticaret A.5.'nin demo, sunum 

gibi pazarlama materyallerinin potansiyel mUteri1er He pay1aimi, pazar ge1itirme 

aktivitelerinin yUrutulmesi, sorunlann çOzUmunde 5irket'e danimanhk ye destek saglanmasi 

gibi hizmetlerin ifasirn Ustlendigi gorUlmektedir. 

S6z1eme imza tarihinden itibaren 1 yil sure He gecerli olmak Uzere akdediImitir. $irket. 

S6z1eme'yi sUresinden Once fesih hakkini haizdir. 

6.28. Ar-Ge Faaliyetlerine 11ikin Hizmet SOz1emesi 

5irket He PwC YMM A.S.  arasinda 03/08/2019 tarihinde Hizmet SOz1emesi imza1anmitir. 

(hzah fotokopi evraklanndan incelenmitir.) 
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S6z1eme kapsammda PwC '(MM A.S.  tarafindan Sirket'e 5746 sayili Ar-Ge ye Tasarim 

Faaliyetlerinin Destekienmesi Hakkinda Kanun ye alt mevzuatinda belirtilen vergisel tevik ye 

desteklerine i1ikin Sirket nezdinde departmanlar bazinda periyodik denetimlerin ye 

danimanhk hizmetlerinin sunulmasi planlanmaktadir. 

Sözleme, taraflardan birinin 30 gUn öncesinden yazili bildirim He feshetmesine kadar gecerli 

olacak ekilde dUzenlenmitir. 

6.29. Ozel Amaçlu Bagimsiz Denetim Söz1emeIeri 

Sirket He PwC Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.$. arasinda özel 

amach bagimsiz denetim sözlemeleri imzalanmitir. (Imzah fotokopi evraklanndan 

ince1enmitir.) 

Sözlemelerde PwC tarafmdan Sirket'e verilecek hizmetin bagimsiz denetim hizmeti olacai ye 

denetim hizmetinin icerigi belirlenmi olup; (i) tablo ye dipnotlann TUrkiye Denetim 

Standartlari uyarinca denetlenmesi ye bagimsiz denetçi raporunun dUzenlenmesi ye (ii) 

Sirket'in gerçeklemesi planlanan halka arzi stiresince hazirlanacak izahname He ilgili 

yapilmasi gereken çalimalar ye Kurul teknik ekibin gercekletirecegi incelemelerin 

gercekletirilmesi PwC tarafindan verilecek hizmetin temelini oluturmaktadir. 

PwC Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.$., Sirket'e yonelik 01 

Kasim 2019 tarihli yazisinda, 5irket'in planlanan halka arm kapsaminda 5irket için hazirlanan 

denetim raporlannin kismen veya yalnizca atif yapilarak ye aynca ekinde yer alan finansal 

tablolann notlari He birlikte oldugu ekilde pay1ailmasina muvafakat etmi, ancak muvafakat 

yazisina raporlann sunuldugu tlçüncu kii ye kurumlara kari sorumlulugu bulunmadigina 

yonelik kayit dUmUtur. (Imzah fotokopi evraklarindan incelenmitir.) 

7. MALVARLIKLA1U 

7.1. 	5irket'in Sahip Oldugu Gayrimenkuller 

5irket tarafindan saglanan bilgilere gore, Rapor imza tarihi itibariyle 5irket'in maliki oldugu 

herhangi bir gayrimenkul bulunmamaktadir. 

7.2. Sirket'in Sahip Oldugu Menkul Mallar 

Tarafimiza saglanan belgeler kapsaminda gercekletirilen inceleme neticesinde, 5irket'in 

aktifinde kayitli 06 EA 5272 plakali Mercedes-Benz marka bir kamyonet bulundugu 

anlai1mitir. 
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Açiklama 

Yukarida madde 6.4'te 
belirtilen s6z1eme 

kapsaminda veri1mitir. 

Yukarida madde 6.8'de 
belirtilen s6z1eme 

kapsaminda veriImitir. 

Yukarida madde 6.11 'de 
belirtilen s6z1eme 

kapsaminda veri1mitir. 

Yukarida madde 6.11 'de 
belirtilen sözIeme 

kapsaminda veriImitir. 

Yukanda madde 6.10'da 
belirtilen s6z1eme 

kapsaminda veri1mitir. 

Yukanda madde 6.9'da 
belirtilen s6z1eme 

kapsaminda veri1mitir. 

Yukarida madde 6.12'de 
belirtilen s8z1eme 

kapsaminda veri1mitir. 

Yukarida madde 6.5'te 
belirtilen s6z1eme 

kapsaminda veriImitir. 

Yukarida madde 6.13'te 
belirtilen s6z1eme 

kapsaminda veri1mitir. 

Yukarida madde 6.14'de 
belirtilen s6z1eme 

kapsaminda veri1mitir. 

Yukarida madde 6.15'de 
belirtilen s6z1eme 

kapsamindai 
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8. 	TEMINAT MEKTUPLARI 

Tarafimiza sa1anan belgeler kapsaminda gercek1etiri1en inceleme neticesinde $irket'in her 

biri kesin teminat mektubu niteligini haiz aagida belirtilen teminat mektup!arinin bulundugu 

tespit edi!mitir. (Orij inallerinden ince1enememitir.): 

Tablo 5: Uçuncu ki,ci1ere verilmi banka teminat mektuplarinin listesi 

Banka Mektup No Mektup Tutari 
Veri1i 
Tarihi 

Vade Sonu 

Garanti 
Bankasi 

Garanti 
Bankasi 

Finansbank 
QNB 

QNB 
Finansbank 

Garanti 
Bankasi 

Garanti 
Bankasi 

Garanti 
Bankasi 

Garanti 
Bankasi 

Garanti 
Bankasi 

Garanti 
Bankasi 

Garanti 
Bankasi 

1477905 

1528603 

01 304-GI- 
0000000196 

83 

01 304-GI- 
0000000196 

89 

1594039 

1620763 

1651523 

1666514 

1719541 

1720873 

1724204 

102.000,00 IL 

35 1.000,00 TL 

20.880,00 IL 

2.904,00 IL 

350.000,00 IL 

42.600,00 IL 

510.000,00 IL 

21.690,00 IL 

150.000,00 IL 

477.000,00 IL 

52.200,00 IL 

17/05/2017 

10/10/2017 

25/12/2017 

16/01/2018 

13/04/2018 

27/06/2018 

11/10/2018 

03/12/2018 

21/05/2019 

24/05/2019 

10/06/2019 

20/12/2019 

10/10/2020 

SUresiz 

SUresiz 

SUresiz 

15/05/2020 

31/03/2021 

Süresiz 

30/06/2020 

15/02/2020 

10/07/2020 
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9. DAVALAR 

$irket'in vekili Av. Cern Altan tarafindan tanzim edilen 14/10/2019 tarihli avukat rnektubunda, 

Sirket'in alacakh taraf oldugu ye $irket tarafindan icra takibine koyulan bir adet icra takibi 

bulundugu tespit ediImitir. 

Bahse konu avukat mektubuna gOre, söz konusu icra takibi, Sirket'in 25.375,32 TL tutarindaki 

alacagini konu almakta olup, karnbiyo senetlerine mahsus haciz yoluy!a takip niteligindedir. 

Avukat mektubunda, takip kapsarninda, alacagin bir kisminin tahsil edildigi ye takibin halen 

mal ye alacak sorgusu i1emIeri He derdest oldugu bilgisi tarafimizia pay!a1!mit1r. 

Yukarida belirtilen avukat mektubuna gOre, Sirket lehine veya aleyhine aciImi mevcut bakaca 

bir dava ye icra takibi bu!unmamaktadir. 

Bu dogrultuda, Kotasyon Yonergesi'nin 8 mci maddesi çerçevesinde 5irket'in Uretim ye 

faaliyetlerini etki!eyecek Onemli nite!ikteki hukuki uyumaz!igin bulunmadigi an1ai1maktadir. 

10. ALISANLARA iLiSKIN BILGILER 

Sirket tarafindan pay!ai!an bi!giye gOre, Sirket' in Ekim 2019 tarihi itibariy!e 53 ça1iani vardir. 

Sirket çahan!arindan biri yabanci uyruk!u olup, bahse konu ca!ian 2017 yilindan bu yana Aile 

çaIima ye Sosyal Hizmetler Bakanligi Uluslararasi !gucU Gene! Mudurlugu tarafindan verilen 

ça!ima izni ye MQhendis ye Mimarlar Odasi'na gecici uyelik kaydi He Sirket'te ça!irnaktadir. 

(Imzah fotokopisi ince1enrnitir.) 

TUrn ca!ianIar için ortak olarak kullani!an be!ir!i ye belirsiz süre!i hizmet sOz!emesi Ornekleri 

He i s6z1emesinin eki mahiyetindeki Papilon çahma !!ke!eri ye Davrani Kura!!ari 

Ta!imatnamesi ye Persone! Gizlilik Söz!emesi mncelendiginde, i ci— iveren i!ikisini 

duzen!eyen hizmet sOz!emesi ye iyeri yonetme!igi niteliginde oldukiari tespit edi!rnitir. 

4857 sayili ! Kanunu hUküm!eri uyarinca, Sirket'in ça1ian!arindan kidem tazminatina hak 

kazanacak §ekilde i sOzIemesi sona eren!ere, hak kazandikiari yasal kidem tazminat!arini 

Odeme yukum!U!ugu bu!unmaktadir. Ayrica ha!en yurur!ukte bulunan 506 sayi!i Sosya! 

Sigorta!ar Kanunu'nun 6 Mart 1981 tarih ye 2422 sayi!i ye 25 Agustos 1999 tarih ye 4447  sayi!i 

kanunlar He degiik 60 mci maddesi hUkrnü geregince kidem tazminati alarak iten ayrilma 

hakki kazanan!ara da yasal kidem tazminati Odeme yUkUm!UIugU bu!unmaktadmr. Kidem 

tazminati tavani ise kanuni kidem tazminati tavani o!arak be!ir1enmitir. 

5irket'in veki!i Av. Cern A!tan tarafindan tanzim edi!en 14/10/2019 tarih!i avukat mektubundan, 

Sirket a!eyhine agilmi§ olan ie jade, içi!ik a!acak!ari, i§ kazasi ye benzeri nitelikte herhangi bi 

ad ye narn a!tinda derdest i davasi bu!unrnadigi an!ai!maktadir. 
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11. SIGORTA 

UrUn hasari ye genel sorumluluk da dahil olmak üzere, Sirket operasyonlari He baglantili ceit1i 

riskiere kari sigorta teminati bulunmaktadir. (Sigorta policeleri e-evrak üzerinden 

ince1enmitir.) Sirket'in sigorta policeleri, genelde birer yilhk olup, sUre sonunda yilhk olarak 

yenilenmektedirler. 

Sirket'in temel sigorta policeleri, Sirket'in envanterini, depoyu ye Sirket'in varlik ye 

ekipmanlarini teminat altina almakta ye yangin, patlama, terörizm, deprem, hirsizhk, i durmasi 

gibi çeit1i riskiere kari teminat saglamaktadir. Ayrica, $irket'in 05/02/2020 biti tarihli 

nakliyat abonman sigortasi gemi/uçak/trenlkamyon vasitalarini kapsamakta, arac baina 

5.000.000 TL limitle ithalat/ihracat ye yurtiçi taimasi yapilan urUnleri; taima esnasinda 

olabilecek kaza, yanma, infilak, terör, kötU niyetli hareketler, ca!inma, islanma, kirilma ye 

benzeri riskiere kari koruma altina almaktadir. 

Sirket'in 250.000.000 TL bedelli mesleki sorumluluk sigorta policesi ye Sirket'in bir 

personeline i1ikin ölüm, tedavi masraflari ye diger maddi zarar ihtimallerine yonelik özel 

gUvenlik mali sorumluluk sigorta po!icesi de bulunmaktadir. 

12. YERGI DAVALARI YE MEVZUATI AISINDAN DE(ERLEND!RME 

12.1. Davalar 

5irket'in vekili Av. Cern Altan tarafindan tanzim edilen 14/10/2019 tarihli avukat mektubundan, 

5irket'in taraf oldugu herhangi bir vergi davasi bulunmadigi an1ai!maktadir. 

Ote yandan, henuz dava aamasinda olmamakia birlikte, Sirket hakkinda Ticaret Bakanligi 

Esenboga GUmruk MUdurlUgu'nUn 09/07/2019 tarihli ek tahakkuk ye idari para cezasi karari 

bulunmaktadir (E-evrak fotokopisinden ince1enmitir). Bahse konu kararda özetle, 5irket adina 

i1em goren serbest do1aima giri§ beyanname!eri ye ekierinin incelenmesi Uzerine ilgili 

belgelerdeki eyanin 'Do1u Program DVD'!eri, CD'!eri veya Yazilim" olarak beyan edildiginin 

an1ai1digi, söz konusu eyanin Ozel Tüketim Vergisi Kanunu eki IV sayili liste kapsamindaki 

eya!ardan olmasi ye bu eya1arin ithalatlari ye imal edenler tarafindan teslimlerinin %6.7 

oraninda OTV'ye tabi olmasina ragmen OTV tahakkuk ettirilmemesi nedeniyle 5irket'ten 

toplam 490.227,90 TL tahsil edilmesi gerektigi belirtilmekte, bu nedenle Sirket hakkinda ilgili 

mevzuat geregince fark vergilerinin 3 kati tutarinda olan 1.470.683,70 TL tutarinda idari para 

cezasina hUkmedilmektedir. $irket tarafindan tarafimiza verilen bilgiye gOre 5irket bahse konu 

karar konusunda idareye itirazda buIunmu, ancak itirazi henuz cevap1andiri1mamitir. 

5irket tarafindan Sirket'in vadesi gecmi borcu bulunmadigina i1ikin Maliye Bakanligi Gelir 

Idaresi Bakan1igi Internet Vergi Dairesi'nden alinan ye tarafimiza sunulan 14/10/2019 tajhJi 
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ye "1 vkl pz8ebb 1 u7k" sayili dilekçenin incelenmesi neticesinde, Sirket' in 14/10/2019 tarihi 

itibariyle borcunun bulunmadigi an1ailmitir. (E-evrak Uzerinden incelenmitir.) 

Ayrica, Sirket tarafindan Sosyal Sigortalar Gene! MudUr!ugu'nden alinan ye tarafimiza sunu!an 

14/10/2019 tarihli "!hale konusu i!er!e ilgi!i e-borcu yoktur." bi!gisi yer alan be!genin 

incelenmesi neticesinde, Sirket' in 14/10/2019 tarihi itibariy!e sosyal guven!ik prim borcu 

bulunmadigi anlailmitir. (E-evrak Uzerinden ince!enmitir.) 

12.2. 	"5746 sayih Aratirma Ge1itirme ye Tasarim Faaliyetlerinin Destekienmesi 

Hakkinda Kanun" Kapsamrnda Vergi Muafiyeti ye !stisnalari Uzerine Hukuki 

Degerlendirme 

5746 sayili Ara$irma Gelitirme ye Tasarim Faaliyet!erinin Destekienmesi Hakkinda Kanun'un 

sagladigi indirim ye tevilder aagidaki gibidir. 

(i) Ar- Ge Indirimi 

5746 sayili Aratirma Ge1itirme ye Tasarim Faa!iyet!erinin Desteklenmesi Hakkinda Kanun 

("Kanun") kapsaminda, Ar-Ge merkezlerinde gercek!etirilen Ar-Ge ye yeni!ik harcamalannin 

tamami (%100'U) 31/12/2023 tarihine kadar kurum kazancinin tespitinde indirim konusu 

yapilabilecektir. Aynca, aagidaki gostergelerden herhangi birinde bir Onceki yila gore en az 

yUzde yirmi artl§ saglayan Ar-Ge merkezierinde, o yil yapi!an Ar-Ge ye yenilik harcamalarinrn 

bir Onceki yila gore arti§ tutarinin %50'si ticari kazancin tespitinde indirim konusu 

yapilabi!ecektir. 

Ar-Ge harcamalarinin toplam ciro icindeki payl, 

Tescil edilen ulusal veya uluslararasi patent saylsi, 

Uluslararasi destek!i proje sayisi, 

LisansUstU dereceli aratirmaci sayisinrn toplam Ar-Ge personeli sayisina orani, 

Top!am aratirmaci sayisinin toplam Ar-Ge personeli sayisina orani, 

Ar-Ge sonucu ortaya çikan yeni Urunlerden e!de edi!en cironun top!am ciroya orani. 

(ii) 	Gelir Vergisi Stopaji Teviki 

Kanun kapsaminda, kamu personeli hariç o!mak Uzere Ar-Ge merkezlerinde calian Ar-Ge ye 

destek personelinin, bu çalimalari kariliginda elde ettik!eri Ucret!eri Uzerinden hesap!anan gef 

vergisinin, 
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Doktorali veya temel bilimler alanlarindan birinde en az yuksek lisans derecesine sahip 

olanlar için %95'i, 

YUksek lisans derecesine sahip veya temel bilimler alanlarindan birinde lisans 

derecesine sahip olanlar için %90'1, 

Dierleri için %80'i 

gelir vergisinden mUstesnadir. 

(iii) 	Sigorta Primi Iveren Pap Destegi 

Kanun hUkümleri cercevesinde kamu personeli haric olmak Uzere Ar-Ge merkezierinde çalian 

Ar-Ge ye destek personelinin Ar-Ge ye yenilik faa!iyetlerine ilikin ca1imalari kariliginda dde 

ettikieri ucretleri tizerinden hesaplanan sigorta primi iveren hissesinin yarisi Maliye Bakanligi 

butçesinde yer alan ödenekten karilanmaktadir. 

(iv) Damga Vergisi Istisnasi 

Kanun kapsamindaki her tUrlU Ar-Ge ye yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak dUzenlenen kagitlar 

damga vergisinden istisnadir. 

(v) Gümrük Vergisi !stisnasi 

Ar-Ge, yenilik ye tasarim projeleri He ilgili aratirmalarda kullanilmak Uzere ithal edilen eya, 

gUmruk vergisi ye her tUrlU fondan, bu kapsamda dUzenlenen kagitlar ye yapilan ilemler damga 

vergisi ye harçtan müstesna edilmitir. 

(vi) Temel Bilimler Alanlarindan Mezun Personel !Vin Saglanan Ek Destek 

Temel bilimler alanlarinda en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge 

merkezierine, bu personelin her birine ödedikleri aylik Ucretin oyil için uygulanan asgari Ucretin 

ayhk brut tutari kadarlik kismi iki yil sureyle, Sanayi ye Teknoloji Bakanligi butçesine 

konulacak ödenekten karilanacaktir. Ancak bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezine saglanacak 

destek, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayisinin yUzde onunu 

gecememektedir. 

(vii) Siparie Dayali Ar-Ge Faaliyetleri 

Ar-Ge merkezieri siparie dayali olarak gerçekletirdikleri Ar-Ge ye yenilik faaliyetlerinden 

elde edilen UrUntin satiinda kendi istemleri durumunda Ar-Ge harcamalari indirimini 

mUterileri He paylaabilmektedirler. Ar-Ge faaliyetlerine ilikin olarak yapilan harcamalarin 

sadece %50'si bu merkezier tarafindan, kalan %50'si siparii veren gelir ye kurumlar verfjsi  
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mUkeiiefleri tarafindan Ar-Ge indirimi olarak dikkate alinir. Siparii veren tarafin gelir ye 

kurumlar vergisi mUkeilefi olmamasi halinde harcamanin tamamini Ar-Ge merkezieri 

indirebilir. Sipari verenier, Ar-Ge ye tasarim indirimi He sipari verilmesine iiikin kâgitlara 

alt damga vergisi istisnasi diindaki tevik ye destek unsuriarindan yararianamaz. 

13. 	FiKRi MULKIYET 

$irket tarafindan sagianan Turk Patent ye Marka Kurumu'nun "2014 51247", "2015 56975" ye 

"2013 57845" numarali Marka Tescii Beigeieri ye Turk Patent ye Marka Kurumu'nun 

eiektronik kayitiari (https://online. turkpate  nt.gov. fr/web/index. html) üzerinden gercekietiriien 

inceleme neticesinde, Sirket adina aagida beiirtilen markalarin tescii ediimi oidugu 

aniaiImitir. 

Tablo 6: irket adina tescil edilmic markalar 

Markalar 

3V 
PAPILON 

BEOGS 

PAPI L 10 

Tescil Tarihi Nice Sinifi 

28/05/2015 09 

25/06/2015 09 

14/08/2017 09 

Ayrica Sirket tarafindan saglanan bilgilere gore, aagida beiirtiien temei alan adlari Sirket adina 

kayitii bulunmaktadir: 

www.papiion.net, 

www.papilO.com, 

www.papilO.net, 

www.cikirt.com, 

www.papilon.com.tr 

 ;460~ 
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www.beogs.com. 

Sirket'ln sahip oldugu diger fikri mUlkiyet hakiarina yonelik aciklamalanmiza, yukarida 

"SOz1eme1er" bölUmunde "Lisans Soz1ecmesi" ye "Jbirlii Sozlemesi" baliklan altinda yer 

verilmektedir. 

Kotasyon Yonergesi'nin 7 nci maddesinin beinci fikrasi lie 8 mci maddesinin birinci fikrasinm 

(e) bendi çerçevesinde, Sirket tarafindan sunulan bilgi ye belgeiere dayanarak 

gercek1etirdigimiz incelemeler neticesinde, yukarida yer alan aciklamalanmiza bagh olarak, 

Sirket'in üretimini ye faaiiyetierini etkileyecek önemli hukuki uyumazhk1arin bulunmadigi ye 

Sirket'in kuru1u ye faaliyeti bakimindan hukuki durumu He paylarinin hukuki durumunun tabi 

oldukiari mevzuata uygun oldugu kanaatine van 1mitir. 

Yukarida Rapor'un 1.3.(e) numarali bölumünde "Paylarin Devir ye Tedavulu" baiigi altinda 

izah edildigi uzere, Sirket tarafindan sunulan belgeler cercevesinde gercekletirdigimiz 

incelemede, Sirket'in paylannin devir ye tedavUlflnü kisitlayici herhangi bir husus bulunmadigi 

tespit edi1mitir. 

Rapor'un 5 numarali bOlUmUnde "Ruhsatlar ye Izinler" baligi altindaki aciklamalarimiz 

çerçevesinde, Sirket tarafmdan sunulan belgeler çerçevesinde gercekletirdigimiz incelemede, 

5irket' in faaliyetlerini yUrUtebilmesi 19m gereken yetki, izin ye ruhsatiara sahip oldugu, bu 

kapsamda 5irket'in !yerl Açma ye cahma Ruhsati bulundugu, bahse konu ruhsata ek olarak 

Sirket'in aynca Ar-Ge Merkezi Belgesi, Yerli Mali Belgeleri ye FBI Uygunluk 

Sertifikalarindan istifade ettigi an1ai1mitir. 

Yukanda Rapor'un "Kotasyon Y6nergesinin 7 nci Maddesinin Beinci Fzkrasz Kapsaminda 

Yapilan Açzklamalar" bahkh 3 numarali bölUmUnde izah edildigi uzere, Kotasyon 

Yonergesi'nin 7 nci maddesinin beinci fikrasi kapsaminda tarafimiza sunulan bilgi ye belgeler 

çerçevesinde yapilan inceleme sonucunda; (i) 5irket'in yönetim kurulu uyelerinin, (ii) 5irket'in 

genel müdUrunün, (lii) 5irket'in tUzel kii pay sahibi olan Papilion A0'nun (Papillon A0'nun 

tek pay sahibi olan Adis 000 dolayisiyla) dolayli pay sahipleri olan Ivan Shapshal, Aleksandr 

Moksin, Sergey Ivin, Pave! Zaitsev, Neili Greshneva (Isenbaeva), Igor Greshnev ye Vladimir 

Bichigov'un ye (iv) Sirket'in gercek kii pay sahipleri olan Gtinei Sadigova ye Dogan Demir'in, 

sermaye plyasasi mevzuatinda ye 19 Ekim 2005 tarih ye 5. 411 sayili Bankacilik Kanununda yer 

alan suçlar, 26 EylUl 2004 tarih ye 5237 sayi!i TUrk Ceza Kanunu'nun 282 nci maddesinde 

dUzenlenen suclardan kaynakianan malvarhgi deger!erini ak!ama suç!an ye odunç pam verme 

ileri hakkrndaki mevzuata aykinhktan kaynakianan suçlar, Devietin guvenligine kari suçlar, 

Anayasal dUzene ye bu dUzenin ileyiine kari suçiar, milli savunmaya kari suçiar, deviet 
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sirlarma kari suçlar ye casusluk, zimmet, irtikap, rüvet, hirsiziik, dolandiricilik, sahtecilik, 

guveni kotuye kuilanma, hileli iflas, biliim sistemini engelieme, bozma, verileri yok etme veya 

degitirme, banka veya kredi kartlarinin kotuye kullanilmasi, kaçakçilik, vergi kaçakçiligi veya 

haksiz mal edinme gibi suçlardan hükflm giymemi olmasi §artini sagladikiari; ayrica, TCK 53 

UncU maddesinde belirtilen sUreler gegmi§ olsa bile kasten iienen bir suçtan dolayi be§ yil veya 

daha fazia sUreyle hapis cezasma garptirilmi§ olmadikiari tespit edilmitir. 

Ibu Hukukcu Raporu, Sirket'in talebi Uzerine ye bagimsiz hukukçu sifatiyla hazirlanmi olup, 

halka arz ye Borsa'da ilem görme bavurusu sUrecinde sundugumuz hukuki inceleme ye 

hukuki danimanlik hizmeti diinda, Sirket He dogrudan ya da dolayli bir ilikimiz 

bulunmamaktadir. 

Hukukcu Raporu, yalnizca Sirket'in istifadesi 1cm Sirket tarafmdan Borsa tstanbul'a ye talep 

edilmesi halinde SPK'ya ibraz edilmek tizere hazirlamm§ ye Rapor hazirianirken Sirket'in 

sagiadigi bilgi, beige ye beyanlara dayanilmitir. Rapor'da aksi belirtilmedikçe Rapor'a 

dayanak oian evraklar, orijinallerinden ince1enmitir. Aksi ibu Rapor'da belirtilmedikçe, Sirket 

tarafindan saglanan hiçbir beige, yazi veya bilginin gercekligine ye dogruiuguna iiikin 

bagimsiz aratirma yapilmamitir. 

tbu Hukukçu Raporu hazirlanirken, 

a. inceledigimiz tUrn belgelere taraf olan tUzel kii1erin usulUne uygun olarak kurulmu 

oiduklari ye faaliyette buiunduklan, soz konusu tUzei kii1ikieri temsii eden imza 

sahiplerinin usulUnce yetkilendirildikleri, 

b. inceledigimiz belgeleri dtizenleyen makam, kii ye kurulu1arin ye ilgili resmi dairelerin 

söz konusu belgeyi dt)zenlemek konusunda yetkili oldugu ye takip edilen usul ye 

i1emierin ilgili mevzuata uygun oldugu, 

c. tarafimiza sunulan tUrn belgelerin dogru ye eksiksiz oldugu, belgelerdeki imzalarin 

gercek oldugu, 

d. ibu Hukukçu Raporu'na i1ikin veya Rapor'u etkileyebiiecek nitelikte tarafimiza 

sunulmayan bilgi ye beige olmadigi 

varsayi1mitir. 

Hukukçu Raporu, yatinrncilarin yonlendirilmesi, teviki veya riskierin aciklanmasi amaciyia 

hazirianmami olup, yatinmcilar SPK tarafindan onaylanan ihracci bilgi doktimanmda yer alan 

bilgiierin Hukukçu Raporu'nda yer alan bilgilerden farklilaabilecegini göz tintinde 

bulundurmali ye yatirim kararianni söz konusu ibracci bilgi dokUmani ye tUrn ekierinin bir1ie 
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degerlendirilmesi sonucu vermelidirler. !bu Rapor, hiçbir kou1da yatirim daniman1igi, genel 

yatirim tavsiyesi veya öneri tekil etmemektedir. Sirket dirnda hiç kimse ibu Hukukçu 

Raporu'na dayanma hakkini haiz degildir. Ozellikie yatinmcilar, yatlnm kararmi verirken ibu 

Rapor'a dayanamayacaklarinin bilincinde olmalidir. 

!bu Hukukçu Raporu, hiçbir kou1da ye hiçbir sebep He yazili iznimiz alrnmaksizrn UçUncu bir 

gercek ya da ttlzel kiinin istifadesine sunulamaz, 5irket'in birincil halka arzi He ilgili olarak 

Borsa tstanbul'un internet sitesi, Kamuyu Aydinlatma Platform ye ilgili kurumlann raporlari 

haricinde hiçbir mecrada yayimlanamaz. Ancak Borsa Istanbul ye SPK tarafindan ibu Hukukcu 

Raporu'nun 5irket'in birincil halka arzi kapsaminda hazirlanan ihraççi bilgi dokumanrnm 

ekinde yer almasinin kamuyu aydinlatma ilkeleri açisindan faydali olacagi ongorUlmesi halinde, 

Hukukçu Raporu 5irket'in ihraççi bilgi dokümanina ek olarak, ihraççi bilgi dokUmaninin Han 

edilecegi yerlerde han edilebilir ye bulundurulabilir. Hukukçu Raporu'nun izin verilen 

mecralarda yayimlanmasi, müvekldlimizin 5irket oldugu hususunu degitirmemektedir. 

!bu Hukukçu Raporu imzalandigi 06 Kasim 2019 tarihi itibariyle mevcut durumu yansitinakta 

olup, Rapor konusunda ileriye yonelik guncelleme taahhUdUmUz bulunmamaktadir. 

Saygilarimizia, 

Av. Mehmet Suat Kayikci 

Ortak, LBF Partners Avukathk ye Daniman1ik Bürosu 
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Ek Listesi: 

Ek- 1: Tarafimizca Incelenen Belgelerin Listesi 

Ek- 2: Sirket'in TUrk Ticaret Kanunu'nun 376 nci ye 377  nci maddeleri Kapsamrnda Incelenmesi 

Sonucunda, Herhangi Bir Sermaye Kaybi ye Borca Batiklik Durumunun Bulumnadigina Daft 

Beyarn 

Ek-3: Borsa Istanbul A.S.  Kotasyon Yonergesi'nin 7/5  ye 8/1,(e) maddeleri cercevesinde 

Hazirlanan Sirket Beyani 

Ek- 4: Hukukcu Raporu Kapsammda Hazirlanan Beyan 

Ek- 5: Sirket faaliyetleri He Ilgili Ma Mevzuat Listesi 

Ek- 6: Hukukcu Raporu Kapsammda Sirket Tarafindan Hazirlanan Beyan 
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