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Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

onayını takiben kesinleşen İzahanme ayrıca ilan edilecektir.  

 

Papilon Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat 
İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

İzahname 

 
Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca ….../….../2019 tarihinde 

onaylanmıştır. 
Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL’den 36.000.000 TL’ye 

çıkarılması nedeniyle artırılacak 6.000.000 TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 
6.500.000 TL olmak üzere toplam 12.500.000 TL nominal değerli paylarının halka 
arzına ilişkin izahnamedir. 

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun 
Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, paylara ilişkin bir tavsiye olarak da 
kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde 
Kurul’un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.  

Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün 
olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Bu izahname, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Gedik 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin https://papilon.com.tr/ ve www.gedik.com 
adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr) 
yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, 
izahnamede ve izahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden 
kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin 
edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, 
ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim 
kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine 
yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnamenin diğer kısımları ile birlikte 
okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç 
olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk 
yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi 
izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan 
kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik 
bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 
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GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR 
  

 “Bu izahname, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, 
“tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe 
yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte 
olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri 
göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının 
öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.” 
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KISALTMA VE TANIMLAR 
 

Kısaltmalar Tanımı 
AB Avrupa Birliği 

ABD Doları ya da USD Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi 

A.Ş. Anonim Şirket 

Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

Borsa, BIST Borsa İstanbul Anonim Şirketi 

Euro  Avrupa Birliği Ortak Para Birimi 

FED Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

IMF Uluslararası Para Fonu 

İhraççı, Şirket, Papilon, Papilon AŞ 
Papilon Güvenlik Sistemleri Bilişim 
Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. 

KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu 

SPKn Sermaye Piyasası Kanunu 

SPK, Kurul Sermaye Piyasası Kurulu 

SMMM Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

T.C. Türkiye Cumhuriyeti 

TL Türk Lirası 

TMS/TFRS Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları 

TTK Türk Ticaret Kanunu 

TTSG Türk Ticaret Sicil Gazetesi 

TUIK Türkiye İstatistik Kurumu 

VUK Vergi Usül Kanunu 
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I. BORSA GÖRÜŞÜ: 
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II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: 
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1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 
 Bu izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler 
çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını 
değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin 
gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. 
 

İhraççı 
Papilon Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik 
Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 
İsim 
Unvan  

 
 

22.04.2019 

 

İZAHNAMENİN TAMAMI 
 

 
Halka Arz Eden 

Papillon AO Sorumlu Olduğu Kısım: 
 
İsim 
Unvan  

 
 

22.04.2019 

 
İZAHNAMENİN TAMAMI 

 

 
Halka Arz Eden 
Günel Sadıgova Sorumlu Olduğu Kısım: 

 
İsim 

Unvan  
 

 
22.04.2019 

 
İZAHNAMENİN TAMAMI 
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Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş  
Gedik Yatırım Menkul Değerler A. Ş.  

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
22.04.2019 

 
İZAHNAMENİN TAMAMI 

 
 

 

 İzahnamenin bir parçası olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip 
olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin 
anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul 
özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. 
 İmzalı sorumluluk beyanları izahname ekinde yer almaktadır. 

 

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

 

 
Murat Sancar, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

31.12.2018, 31.12.2017 ve 31.12.2016 tarihli 
finansal tablolar ve ilgili dönem özel bağımsız 

denetim raporları  

 

 
2. ÖZET 

 
 
3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 
3.1. İzahnamede yer alan finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının bağımsız 
denetim kuruluşlarının ticaret unvanları ile adresleri (üye oldukları profesyonel 
meslek kuruluşları ile birlikte):  
  
 

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

Sorumlu Denetçi Murat Sancar, SMMM 

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
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Odası 

Adres 

BJK Plaza,Süleyman Seba Caddesi 
No:48 B Blok Kat: 9 Akaretler 
Beşiktaş 34357 İstanbul 

Tel: 0 212 326 60 60  

 

3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden 
alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: 
Yoktur.  
 

4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER 
   

 Şirketin özel bağımsız denetimden geçmiş son 3 yıla ait asgari seçilmiş finansal 
bilgiler aşağıda verilmiştir; 
  Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 
  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
Dönen Varlıklar   61.260.885    44.537.643    26.838.881  
     -Nakit ve nakit benzerleri   55.788.181    26.405.844      6.036.542  
     -Ticari Alacaklar        560.520      9.255.140    18.060.664  
     -Stoklar     3.569.291      6.252.609      1.067.780  
Duran Varlıklar     1.096.921         302.604         143.985  
     -Maddi Duran Varlıklar        290.657         235.795           91.422  
     -Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                  -                    -                    -   
Aktif Toplamı   62.357.806    44.840.247    26.982.866  
Kısa Vadeli Yükümlülükler     2.668.414      4.551.587      2.837.751  
     -Kısa Vadeli Borçlanmalar                  -                    -                    -   
     -Uzun Vadeli Borçların Kısa Vadeli Kısmı                  -                    -                    -   
     -Ticari Borçlar          24.146      1.907.134           66.226  
Uzun Vadeli Yükümlülükler        263.825         164.322           83.511  
     -Finansal Borçlar                  -                    -                    -   
Özkaynaklar   59.425.567    40.124.338    24.061.604  
     -Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar   59.425.567    40.124.338    24.061.604  
     -Azınlık Payları                  -                    -                    -   
Brüt Kar/Zarar   34.885.507    26.845.718    21.620.380  
Faaliyet Karı/Zararı   28.164.470    21.922.654    19.804.331  
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı    31.947.467    25.182.580    21.360.661  
Dönem Karının/Zararının Dağılımı   25.134.368    20.129.590    17.078.564  
     - Azınlık Payları                  -                    -                    -   
     - Ana Ortaklık Payları   25.134.368    20.129.590    17.078.564  
Pay Başına Kazanç/Kayıp              0,84             0,67             0,57  
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 “Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve 

faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu izahnamenin 10 ve 23 
no’lu bölümlerini de dikkate almalıdır.” 
 
5. RİSK FAKTÖRLERİ 
  

5.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: 
 İhraççının nitelikli insan kaynağı bakımından sürekliliğini sağlayamaması:  
Yüksek teknoloji üretimi açısından en önemli kaynak nitelikli iş gücüdür. İhraççının Şubat 2019 
itibari ile görev yapan 50 personelinin sürekli gelişimi ve eğitimine önem verilerek 
uzmanlaştırılmaktadır. Kendi alanında uzmanlaşmış personelin elde tutulamaması durumunda bu 
pozisyonların yeni personellerle ikame edilmesinde yaşanacak sıkıntılar İhraççı’nın 
faaliyetlerinde duraksamalara neden olabileceği gibi, yükümlülüklerini yerine getirmede sıkıntı 
yaşanabilir veya ikame edilecek personelin maliyetleri daha yüksek olabilir. Bu durum şirket brüt 
kar marjını olumsuz yönde etkileyebilir.  

 
 İhraççının kamu müşterileriyle yaptığı sözleşmelerdeki yükümlülükleri yerine 
getirememe riski:  
İhraççının müşterileri ile yapacağı sözleşmelerde belirtilen şartları yerine getirememesi nedeni ile 
cezai müeyyideler uygulanabilir ve sözleşme bedelleri üzerinden kesintiler yapılabilir. Kazanılan 
ihalelerin ve yüklendiği projelerin gerçekleşme süreleri öngörülen süreleri aşabilir. Bu durumda 
ortaklığın aldığı ihale ve yüklendiği projeden elde etmeyi planladığı karlılık olumsuz yönde 
etkilenebilir. 
 
 Faaliyetlerin geleceğe yönelik hazırlanmaması sonrasında sürdürülebilirlik riski: 
Faaliyetlerin sürdürülebilirliği müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ürün ve hizmet 
sunabilmesine bağlı olduğu göz önüne alındığında bunun gerçekleştirilememesi halinde rekabet 
edememe, pazar kaybına bağlı faaliyetinin sonlandırması riski ile karşı karşıya kalabilir. Ayrıca 
müşteriler ile olası bir anlaşmazlık durumunda iş bedelinin tam olarak tahsil edilememesi gibi bir 
risk de mevcuttur.  
 

 
 İhraççı’nın faaliyetleri doğal afetlerden ve sosyal hareketlerden etkilenebilir: 
İhraççı’nın merkezinin bulunduğu yerde yaşanabilecek doğal afetler ve toplumsal olayların 
hareketliliği nedeni ile faaliyetlerine geçici bir süre ara verebilir veya tamamen durdurabilir. 
Böyle bir durum İhraççı’nın ciro karlılığı üzerinde olumsuz etki yapabilir. 
 
 İhraççı’nın indirim, teşvik ve destek sağladığı yasal mevzuatlar süreli olup yasal 
mevzuatlarda değişiklikler olabilir:  
İhraççı’nın indirim, teşvik ve destek sağladığı mevzuatlar süreli olup indirim, teşvik ve destek 
sağladığı kanunlarda yapılacak değişikliklerle indirim teşvik ve desteklerin azaltılması, 
sınırlandırılması veya kaldırılmasından olumsuz etkilenebilir. Bu durum şirketin karlılığı 
üzerinde olumsuz etki yapabilir. 
 
 İhraççı’nın kullandığı teknolojiler geçerliliğini kaybedebilir ve bu yeni teknolojiler 
için öngörülemeyen yeni yatırımlar gerekebilir:  
Teknolojik yenilikler bakımından sektörde oluşabilecek hızlı gelişmeler neticesinde ihraççının 
kullandığı teknolojiler geçerliliğini kaybedebilir ve bu yeni teknolojiler için öngörülemeyen yeni 
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yatırımların yapılması gerekebilir. Bu durum İhraççı’nın genel maliyetini arttıracağından karlılık 
durumunu olumsuz etkileyebilir.  

 

 
 Gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin riskler:  
İhraççı alınacak yeni yatırım kararları ile geliştirilecek yazılımlar, öngörülemeyen patent-lisansa 
tabi ürünlere bağlı olması durumunda yatırımların sonuçlandırılabilmesi açısından zorluklar 
çıkabilir ve kayda değer kayıplar yaratabilir. Bu durum faaliyetlerine olumsuz etki yapabilir. 

 
 İlave işletme sermayesi ve finansman gideri doğurabilecek riskler:  
İhraççı bugün için güçlü bir sermaye yapısına sahip olsa da önümüzdeki dönemlerde ulusal ve 
küresel alanda yaşanabilecek ekonomik sıkıntıların sektör üzerinde yaratacağı etki nedeni ile 
likiditeye ihtiyaç duyulabilir. Bu durum yeni yapmakta olduğu veya yapacağı yatırım kararlarını 
etkileyebilir ve maliyetlerin artmasına neden olabilir. Sonuç olarak ihraççının faaliyetlerini 
yavaşlayabilir ve hedeflediği gelişmeyi sağlayamaması gibi durumlar ortaya çıkabilir.  

 
 İhraççı satış hasılatının önemli bir bölümünün son kullanıcısının devlet kurumları 
olması: 
İhraççı’nın 2016-2017-2018 yıllarında kaydettiği hasılatın önemli bir bölümü doğrudan veya 
dolaylı olarak devlet kurum/kuruluşlarınadır. Bu yoğunlaşma riski devlet alımlarında 
yaşanabilecek alım politikasının değişmesi İhraççı’yı olumsuz olarak etkileyebilecektir. 

 
 İhraççı karlılığının sürekliliği konusunda herhangi bir garanti verememektedir: 
İhraççı’nın karlılığının sürdürülebilirliği anahtar teslim sistemler için kazandığı ihalelere, 
süreklilik kapsamında servis bakım anlaşmalarına ve ürün satışlarına bağlıdır. İhraççı yeni 
girilecek ihaleleri kazanacağını ve yeni ürün satış tekliflerinin kabul edileceğinin garantisi 
verememektedir. Bu durum ihraççı’nın karlılığını sürdürememesine yol açabilir ve pay fiyatının 
piyasa performansını olumsuz etkileyebilir. 

 
 Halka açılma ile birlikte oluşması planlanan kurumsallaşma ve ölçek büyümesi etkili 
bir şekilde yönetilemeyebilir: 
Nisan 2019 itibari ile 48 personel ile faaliyetlerini sürdüren İhraççı, halka açılma sonrasında 
kurumsallaşma amacı ile yerine getirmesi gerekli yükümlülüklere uyum sağlamakta zorluk 
yaşayabilir. Bununla birlikte, oluşması planlanan büyümeyi etkin bir şekilde yönetemeyebilir. 
Kurumsallaşma çalışmalarının yanı sıra yeni kazanılacak işlerin başarılı bir şekilde 
entegrasyonunun sağlanamaması durumunda Şirket faaliyetleri ve finansal göstergeleri 
olumsuz yönde etkilenebilir.  

 Sektöre yeni firmaların girmesi ve rekabetin artması: 
Sektöre yeni firmaların girmesi ve rekabet ortamının artması ile İhraççı’nınkarlılığı azalabilir 
ve sektördeki pazar payı küçülebilir. Bu durum İhraçcı’nın finansal durumunu olumsuz yönde 
etkileyebilir. 
 
• Mal temininde aksama yaşnması ya da maliyetlerin yükselmesi iİhraççı’nın finansal 
performasını olumsuz yönde etkilyebilir: 
İhraççı 2016, 2017 ve 2018 yıllarında çoğunlukla Türk Lirası cinsinden yaptığı ithalatın döviz 
riski bulunmasa da, TL’ındaki değer kaybı sebebi ile fiyatlar artabilir. Bu durumda İhraççı’nın 
karlılığı düşebilir. Aynı zamanda TL’na olan güvenin herhangi bir sebepten düşmesi 
durumunda ticaretin para birimi değiştirilebilir. Böyle bir senaryoda yabancı parar birimi riski 
oluşabilir. 
 

5.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: 
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 Kamuya verilen hizmetlere ilişkin riskler: 

İhraççı’nın hizmet verdiği müşterileri içerisinde kamu önemli bir paya sahiptir. Kamuda 
ortaya çıkabilecek olası riskler İhraççı’nın faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilir. 
Kamuda ödeme güçlüğü ortaya çıkması durumunda, İhraççı alacaklarını finansmanda 
zorlanabilir ve İhraççı nakit akışı olumsuz yönde etkilenebilir. Kamunun İhraççı’nın 
faaliyet konusuna giren alanlarda olası bütçe kısıtlamalarına gitmesi İhraççı’nın finansal 
göstergelerini olumsuz etkileyebilir.  

 
 İhraççı’nın içinde bulunduğu sektörde yoğun rekabet yaşanması: 

Faaliyet gösterdiği biyometri sektöründeki ulusal ölçekli işlerde yoğun bir rekabet söz 
konusudur. Zira kamu güvenliği sektörü küresel bir sektördür ve uluslararası oyuncular 
geçmişten gelen köklü ilişkilerini kullanarak pazara yeni girişleri önlemeye çalışabilir. 
İhraççının nispeten sektörde yeni olması sebebiyle bu yoğun rekabet ortamından 
olumsuz etkilenebilir. Sektörde olası birleşmeler ve devralmalarla rekabet gücünü 
arttıran firmalar orta ölçekli işletmelerin pozisyonlarını koruyamamalarına neden 
olabilir. 

 
 Güncel küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerin sektör üzerinde olası etkileri: 

Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler, tüm sektörlerde olduğu gibi kamu güvenliği 
sektörünü de olumsuz yönde etkileyebilcek olup, bu durum mevcut iş hacminin 
düşmesine ve yeni yapılacak yatırımlar ertelenmesine veya durdurulmasına neden 
olacağından sektörün daralmasına ve küçülmesine sebep olabilir.  

 
 Politik risklerin yatırımlara etkisi: 

İhraççı açısından bir başka risk ise politik riskler olup, özellikle devletler arası 
ilişkilerde kamu ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan ihraççının satışlarını olumsuz 
etkileyebilir. 

 

5.3. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler: 
 

 İhraca konu olan paylar ilk kez halka açık bir piyasada işlem göreceğinden fiyat ve 
işlem hacmindeki dalgalanmalar görülebilir:  

Şirket payları halka arz öncesinde aktif olarak herhangi bir örgütlü piyasada işlem 
görmüyor olup, ilk defa Borsa İstanbul’da halka arz edilecektir. Halka arzın 
gerçekleşmesi sonrasında halka arza konu olan paylara ilişkin bir Pazar oluşacağının 
ve/veya böyle bir pazarın oluşması halinde söz konusu pazarın süreklilik göstereceğinin 
bir garantisi yoktur. Halka arza konu paylara ilişkin aktif bir işlem pazarı ya da ilgili 
pazarın süreklilik göstermemesi halinde ise yatırımcıların halka arz kapsamında satın 
aldıkları payların alım ve satım işlemleri yapma imkanları olumsuz yönde etkilenebilir.   

Satılacak payların halka arz fiyatı, fiyat tespit raporu ile belirlenmiş olup, arz sonrası 
Borsa İstanbul’da işlem göreceği pazarda oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. 
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Ülke genelinde ve/veya küresel ekonomide görülebilecek daralmalar bununla birlikte 
Şirket’in faaliyet gösterdiği sektörde olumsuz gelişmelerin yaşanması; Şirket’in hasılat 
ve karlılık gibi finansal performans göstergelerini doğrudan etkileyebilir. Şirket’in 
olumsuz bir finansal performans sergilemesi durumunda ise Şirket paylarının değeri 
düşebilir veya hisse fiyatında sert dalgalanmalar görülebilir. Şirket’in finansal 
performansı pozitif ayrışma gösterip olumlu bir seyir izlese dahi dünya ve/veya ülke 
genelinde faiz oranları, döviz kurları gibi genel piyasa koşullarını etkileyen 
göstergelerde hareketlilik yaşanması, sermaye piyasası araçlarına olan talebi etkileyecek 
olup; sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını genel olarak olumsuz etkileyebilir, söz 
konusu gelişmeler de aynı ölçüde Şirket’in hisse fiyatına da yansıyabilir.  
 İhraççı, gelecek dönemde kar payı ödememeye karar verebilir ya da kar payı 

dağıtamayabilir: 

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre halka açık anonim ortaklıklar, kârlarını genel 
kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtımı politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Bu çerçevede İhraççının gelecekte yatırımcılara 
kâr payı dağıtacağına ilişkin bir garanti bulunmamaktadır. Kar payı şirketlerin 
yılsonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Bu bağlamda, zarar 
edilen yıllarda İhraççının kar payı dağıtması zaten mümkün olmayacaktır. Kar payı 
dağıtılabilmesi için öncelikle Şirket’in ilgili yılı kar ile tamamlaması ve varsa geçmiş 
yıllar zararlarının mahsup edilmesi gerekmektedir. Şirket yönetimi dağıtılabilir kar 
olduğu dönemlerde genel kurul onayı ile kar dağıtabilir. Payları Borsa’da işlem gören 
anonim şirketler karını nakden veya kar payının sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç 
ederek dağıtabilir. Ayrıca, Şirket’in yeterli karı olmayabilir veya karını Şirket 
bünyesinde tutup, dağıtmamaya karar verebilir.  

Bunlara ek olarak pay sahipleri, şirketin kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, 
Şirket’in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı 
oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli 
ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. 

 Fiyat tespit raporu kaynaklı riskler: 

Şirket’in ciro artışı hedeflerinin gerçekleşmemesi durumunda, fiyat tespit raporu 
varsayımlarının gerçekleşmeme riskinden dolayı Şirket’in finansal performansı 
beklentilerin altında oluşabilir veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi 
durumunda Şirket’in paylarının fiyatı düşebilir. 

Fiyat tespit raporundaki varsayımların gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi 
İhraççının pay fiyatının halka arz sonrasındaki seyrini etkileyeceğinden, yatırımcıların 
yatırım kararlarının söz konusu varsayımların detaylı şekilde incelenmesinin ardından 
vermesi gerekmektedir. 

 Halka arz sonrası İhraççı’nın ana pay sahipleri, Ortaklık sermayesinin önemli bir 
bölümüne sahip olmaya devam edecektir ve bu pay sahiplerinin menfaatleri diğer 
pay sahiplerinin menfaatleri ile çatışabilir:  

Halka arzın tamamlanmasından sonra, İhraççı’nın ana pay sahipleri, ortaklık 
sermayesinin çoğunluğunu kontrol etmeye devam edecektir. Ortaklık paylarının 
çoğunluğunu elinde bulunduran ortaklar olarak, şirketin, yönetim kurulu üyelerinin 
seçimi ve önemli şirket işlemleri de dahil olmak üzere, hissedar onayı gerektiren tüm 
konularda önemli ölçüde etki sahibidir. Şirket’in çıkarları diğer pay sahiplerinin 
çıkarlarından farklılık gösterebilir ve ortaklık lehine olacak veya diğer pay sahiplerinin 
çıkarlarının korunmasını sağlayacak belli kararlar alınmasına veya belli girişimlerde 
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bulunulmasına engel oluşturabilir. Pay çoğunluğunun belli ellerde toplanmış olması 
çoğunluk hisselerinde gerçekleşebilecek bir el değiştirme işlemini geciktirme, erteleme 
veya önleme sonucunu doğurabilir ve kar payı dağıtımı, yeni pay çıkarılması gibi pay 
sahiplerinin onayını gerektiren işlemleri kontrol edebilecektir. Tüm bunlar faaliyetler, 
beklentiler, finansal durum ve faaliyetlerin sonuçlarını olduğu kadar, payların piyasa 
fiyatını da etkileyebilir. 

 

5.4. Diğer riskler:  
 

5.4.1. Mevzuattan kaynaklanan riskler 
 İthalatın kısıtlanması riski: 

Olağandışı durumlar haricinde mevzuattan kaynaklanacak bir risk görülmemektedir. 
İthalatın tamamen yasaklanması bir risk olarak addedilebilir.  
 Türkiye’deki kanunlar ve düzenlemelerde, İhraççı’nın hukuki ve operasyonel 

risklerini artıracak değişiklikler yapılabilir: 

İhraççı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulmuştur ve bu kanunlara 
tabi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İhraççı, Türkiye’deki mevzuat ve 
düzenlemelere ilişkin yorumunun her durumda doğru olacağı veya yorumun düzenleyici 
kurumlar veya diğer makamlar tarafından kabul göreceği veya dava edilmesi yoluyla 
ihtilafa konu olmayacağı konusunda güvence veremez. Düzenleyici kurumlar veya 
mahkemeler gibi yetkili makamlar tarafından İhraççı’ya karşı açılacak ve İhraççı 
aleyhine sonuçlanacak her bir iddia, yasaların öngördüğü para cezaları dahil 
yaptırımların uygulanması veya İhraççı aleyhine verilen mahkeme kararları ile 
sonuçlanabilir.  
Sonuç olarak, İhraççı uygulamalarını yeniden düzenlemek zorunda kalabilir ve bu 
durum İhraççı’nın faaliyetleri ve finansal durumu üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir. 

5.4.2. Konjonktürden kaynaklanan riskler: 
Yerel ve/veya küresel konjonktürde olağanüstü koşullar oluşabilir. 
Türkiye’de ya da küresel konjonktürde yaşanabilecek olağanüstü durumlar; 

Mevcut sözleşmelerin feshine ya da potansiyel sözleşmelerin gerçekleşmemesine neden 
olabilir. Bu durum finansal sonuçları olumsuz etkileyebilir. 

Ticari alacakların kısa sürede nakde çevrilmesine imkan tanımayabilir ve bu durum 
nakit sıkıntısına ve faaliyetlerin aksamasına neden olabilir. 

Yurt içi ve yurt dışı müşterilerin bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesine ve 
alacakların tahsil edilememesine neden olabilir. Bu durumda ortaya çıkabilecek ek 
finansman ihtiyacı finansal durum ile faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. 

5.4.3. Finansal riskler 
 
 Sermaye Riski: 

 
Sermaye Riski, Net Borç/Toplam Özkaynak oranı olarak izlenir. Bu oran net 
yükümlülüğün toplam özkaynağa bölünmesiyle bulunmaktadır. Net yükümlülük nakit ve 
nakit benzeri, değerlerin toplam borç tutarından (finansal borçlar ve yükümlülükler, 
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finansal kiralama ve ticari borçlar içerir) düşülmesiyle elde edilmektedir. İhraççı’nın 
31.12.2016, 31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihleri itibari ile Net Borç/ Özkaynak oranı 
aşağıdaki gibidir. İhraççı’nın 31.12.2018 tarihi itibari ile yükümlülüklerini karşılayamama 
gibi bir riski söz konusu değildir. Ancak ilerleyen dönemlerde ihraççının sermaye riski ile 
karşı karşıya kalabilir. 

 

BİLANÇO (TL) 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Toplam Borçlar 2.837.751 4.551.587 2.668.414 

Nakit ve Nakit Benzerleri 6.036.542 26.405.844 55.788.181 
Net Yükülülükler (-) 2.511.515 2.089.873 2.157.828 
Toplam Öz Sermaye 26.982.866 44.840.247 62.357.806 

Net Yükümlülük / Özkaynaklar 0,09 0,05 0,03 

 
İhraççı’nın 2016 yılında sermaye riski oranı 0,09 olarak hesaplanmış olup 2017 yılı için 
0,05 ve 2018 yılı için ise 0,03 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
  

 Kredi Riski: 
 
Kredi Riski, bir müsteri veya karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi riskidir. Alacak riski ise finansal varlıkları elinde bulundurmanın yanı sıra, 
karşı tarafın anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmemesi riskini kapsamaktadır. 
İhraççı’nın ürün ve hizmet satışını gerçekleştirmiş olduğu kurum ve kuruluşlardaki 
yönetsel değişiklikler ve statü değişiklikleri nedeni ile yaşanabilecek sıkıntılar 
müşterilerden yapılacak tahsilatları geciktirebilir. Tahsilatlarda gecikmeler olması ve/veya 
tahsilat yapılamaması durumunda İhraççı’nın mali durumu olumsuz yönde etkilenebilir. 
İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibari ile vadesi 
geçen alacaklar için karşılık ayrılmamış ve teminat alınmamıştır. Teminat alınmamış 
alacakların tahsil edilememe riski olabilir. 
 
İhraççı’nın 31.12.2018 tarihi itibari ile ticari alacakları 560.520 TL ve diğer alacakları 
39.974 TL’dir 

 

(TL) 2016 2017 2018 
Ticari Alacaklar 18.060.664 9.255.140 560.520 
Diğer Alacaklar 25.157 56.451 39.974 

 
Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak 
yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara 
uğraması riskidir. İhraççı’nın finansal borcu bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen 
dönemlerdeki faaliyetlerle ilgili gelişmelere göre kredi çekilebilir, finansal borç bu 
sebeple oluşabilir. 

 
 Likidite Riski: 
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Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve 
yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma 
rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetir 

Şirket’in 2018 yıl sonuna ilişkin finansal tablolarına göre, 3 aydan kısa sürede vadesi 
gelecek olan ve ödemesi gereken yükümlülüklerin toplamı 63.065 TL’dir.  İlgili 
yükümlülüklerin 24.146 TL’si ticari borç, 38.919 TL’si diğer borçlardan oluşmaktadır. 
Şirket’in 2017 yıl sonuna ilişkin finansal tablolarına göre, 3 aydan kısa sürede vadesi 
gelecek olan ve ödemesi gereken yükümlülüklerin toplamı 1.916.631 TL’dir.  İlgili 
yükümlülüklerin 1.907.134 TL’si ticari borç, 9.497 TL’si diğer borçlardan 
oluşmaktadır. 
Şirket’in 2016 yıl sonuna ilişkin finansal tablolarına göre, 3 aydan kısa sürede vadesi 
gelecek olan ve ödemesi gereken yükümlülüklerin toplamı 82.150 TL’dir.  İlgili 
yükümlülüklerin 66.226  TL’si ticari borç, 16.284 TL’si diğer borçlardan oluşmaktadır. 

 
İhraççı’nın net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda 
meydana gelen dalgalanmalar nedeni ile oluşan bozulmalar, satıcıların vadesi ile ticareti 
alacakların vadesi arasındaki uyumsuzluklar ve/veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon 
kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olaylar likidite riskinin oluşmasına sebebiyet 
verebilir. İhraççı’nın 31.12.2018 tarihi itibari ile borçlarının vadesi aşağıdaki gibidir. 

 

                Sözleşmeler Uyarınca  
                    Vadeler (TL) 

Defter 
 Değeri 

Sözleşmeler  
uyarınca nakit  

çıkışlar toplamı 

3 aydan 
kısa 1-5 yıl arası 

Ticari Borçlar 
             

24.146   Açık Hesap  
          

24.146  
                    
-  

Diğer Borçlar 
             

38.919   Açık Hesap  
          

38.919  
                
-  

Çalışanlara Sağlanan fadalar 
kapsamında Borçlar 

           
106.152  

                
106.152  

        
106.152  

                    
-  

Toplam Yükümlülükler 
           

169.217   106.152  169.217   

 
İhraççı’nın likidite riski dönemler itibari ile aşağıda gösterilmiş olup, mevcut durum itibari 
ile cari yükümlülüklerini karşılama gücüne sahip bulunmaktadır. Ancak ilerleyen hesap 
dönemlerinde, İhraççı’nın finansal performansına bağlı olarak likidite riski doğabilir. 

 

BİLANÇO (TL) 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Dönen Varlıklar      26.828.881       44.537.643       61.260.885  
Kısa Vadeli Yükümlülükler        2.837.751         4.551.587        2.668.414  
Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler                 9,45                  9,79               22,96  

 
 

 Piyasa Riski: 
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Faiz oranlarında, döviz kurlarında dalgalanmalar yada ekonomide resesyon dönemine 
girilmesi piyasa risklerini oluşturmaktadır. İhraççı faaliyetlerinden kaynaklı piyasa 
riskine maruz kalabilir. 

 Kur Riski: 

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.  
Şirket’in yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve 
yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2018 TL Karşılığı ABD Doları Avro 
 
Nakit ve nakit benzerleri  37.408.890 5.181.303 1.683.904 
Peşin ödenmiş giderler  209.215 39.768 - 
 
Toplam varlıklar  37.618.105 5.221.071 1.683.904 

 
Ticari borçlar 1.115 212 - 
 
Toplam yükümlülükler 1.115 212  - 
 
Net döviz pozisyonu  37.616.990 5.220.859 1.683.904 

 
 
31 Aralık 2017 TL Karşılığı ABD Doları Avro 
 
Nakit ve nakit benzerleri 21.910.394 2.254.337 2.969.164 
 
Toplam varlıklar   21.910.394 2.254.337 2.969.164 

 
Ticari borçlar  79 21 - 
Ertelenmiş gelirler  4.602 1.220 - 
 
Toplam yükümlülükler  4.681 1.241 - 
 
Net döviz pozisyonu  21.905.713 2.253.096 2.969.164 

 
 

31 Aralık 2016 TL Karşılığı ABD Doları Avro 
 
Nakit ve nakit benzerleri   106.948 30.390 - 
 
Toplam varlıklar   106.948 30.390  - 
 
Toplam yükümlülükler - -  - 
 
Net döviz pozisyonu  106.948 30.390  - 

 

 Faiz Oranı Riski: 
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Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlamasında dalgalanmalara 
yol açması, İhraççı’nın faiz oranı riski ile karşılaşması anlamına gelmekte olup, 
İhraççı’nın faiz oranı riskine duyarlığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki 
uyumsuzluğu ile ilgilidir. 31.12.2018 dönemine ait mali tablolarına göre İhraççı’nın 
aktif ve pasif hesaplarında kısa vadeli ve uzun vadeli finansal borçları 
bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen hesap dönemlerde, İhraççı’nın finansal 
performansına ve borçlanma yapısına bağlı olarak faiz riski doğabilir. 

 Dış çevre, makro ekonomik ve global riskler: 
 
İhraççı faaliyetleri dünyada ve ülkemizde yaşanacak ekonomik istikrarsızlardan 
olumsuz yönde etkilenebilir. Ayrıca İhraççı’nın, önemli oranda satış elde ettiği kurum 
ve kuruluşların faaliyetlerindeki değişikliklerden etkilenebilir. Söz konusu kurum ve 
kuruluşlarda yaşanabilecek değişiklikler ve alınan kararlar ihraççının satışlarını olumsuz 
etkileyebilir. Sıkı maliye politikası ve bütçe kesintileri İhraççı’nın satışlarını olumsuz 
etkileyebilir. 
 
 

6. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 

6.1. İhraççı hakkında genel bilgi: 
6.1.1. İhraççının ticaret unvanı ve işletme adı: 
 Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat 
İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

6.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: 
  

Ticaret Siciline Tescil Edilen Merkez Adresi 
Söğütözü Mahallesi, 2180. Cd. 5 A, 
06530 Çankaya/Ankara 

Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü Ankara 

Ticaret Sicil Numarası 322946 

 

6.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: 
          “Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat 
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” unvanı ve 10.000,00-TL (on bin Türk Lirası) 
kuruluş sermayesi ile 18.12.2012 tarihinde, Ankara Ticaret Sicili Memurluğu’na 322946 
sicil numarası ile tescil edilmek suretiyle 99 yıl süre için kurulmuştur. 01.10.2016 tarihli 
genel kurul toplantısında oybirliği ile kabul edilen esas sözleşme değişikliğiyle 99 yıllık 
süre sınırı kaldırılmış, Şirket’in süresiz şekilde faaliyetlerine devam edeceği kabul 
edilmiştir. 

6.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, 
kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve 
fax numaraları:  
  

Ticaret Unvanı Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim 
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Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. 

Hukuki Statüsü Anonim Şirket 

Tabi Olduğu Mevzuat T.C. Kanunları 

Kurulduğu Ülke Türkiye  

Merkez Adresi Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9/1 

Çankaya Ankara 

Telefon ve Faks Numaraları Telefon: +90 (312) 231 20 26 

Faks: +90 (312) 231 20 28 

İnternet Adresi https://papilon.com.tr/ 

6.1.5. İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar: 
 

İhraççı,  
- Papilon Savunma – Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat 
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanıyla 18.12.2012 tarihinde 10.000-TL 
sermaye ile Ankara’da kurulmuştur.  

- Sermayesini 03.05.2013 tarihinde 200.000-TL’ye 27.05.2015 tarihinde ise 1.700.000-
TL’ye çıkarmıştır.  

- Aralık 2013’de yerli üretim çalışmalarında satılabilir ilk anahtar teslim sistemini 
tamamlayarak piyasaya sunmuştur.  

- 2014 yılında FBI tarafından biyometrik üretici havuzuna girerek, ilk FBI sertifikalı 
yerli malı ürüne sahip Türk firması olmuştur. 

- 29.07.2015 tarihinde bugün halen faaliyetlerini sürdürdüğü adresine taşınarak yeni 
adresini Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ettirmiş, adres değişikliği, 8875 
sayı ve 03.08.2015 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde (“TTSG”) ilan edilmiştir.  
- Aralık 2015’de 7 adet yazılım ve 7 adet elektronik cihaz olmak üzere 14 ürün için yerli 
malı sertifikası alabilmiştir. 
- 06.12.2016 tarihinde nev’i değişikliği ile Papilon Savunma – Güvenlik Sistemleri 
Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı 
ile ticari faaliyetlerine devam etmekte kararı almış, tür değişikliği neticesinde değişen 
esas sözleşme 9217 sayı ve 12.12.2016 tarihli TTSG’de ilan edilmiştir.  
- 2017 yılında SASAD(Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği) üyesi olmuştur. 

- Temmuz 2018’de yerli üretimi yapılan cihaz sayısı 14’e ulaşmıştır ve yerli 
yazılımların hacmi genişlemiştir. 

- 2018 yılı başında SSI(Savunma Sanayii İhracatçıları Birliği) üyesi olmuştur. 
- 2018 yılı başınd DEIK(Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) üyesi olmuştur. 

- 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 
kapsamında “Ar-Ge Merkezi” belgesi almak için yapmış olduğu başvuru T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından değerlendirilmiş ve İhraççı’ya 3 Temmuz 2018 tarih ve 
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63413363 - 206.04.02E.2571 sayılı yazı ile 2 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak 
üzere Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir. 
- 28.12.2018 tarihinde alınan karar ile sermaye artırımı gerçekleştirmiş ve ödenmiş 
sermayesini 30.000.000-TL’ye çıkarmıştır. 

6.1.6. Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler  
Yoktur.  

6.2. Yatırımlar: 

6.2.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının 
önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: 
Yoktur. 

6.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma 
derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: 
İhraççının Sanayi Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Papilon ARGE Merkezi’nde 
yapılmakta olan ARGE yatırımları kapsamında geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan 
projelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.  
 Proje 

Türü Proje Adı Tanımı Durumu Bitiş 
Tarihi 

Kullanım 
Ömrü(Yıl) 

Aktif 
Piyasa 
Durumu 

1 ARGE 
Merkezi 

Biyometrik 
Entegre 
Otomatik 
Geçiş 
Sistemi 

Özellikle sınır 
güvenliği başta 
olmak üzere, 
tesis ve bina 
girişlerine şahıs 
çoklu 
biyometrisine 
dayalı otomatik 
geçiş kontrol 
sistemi 

Devam 
ediyor 

01.07.2019 10 Yıl Evet 

2 ARGE 
Merkezi 

On Parmak 
İzi tarayıcı 
ve Gömülü 
Yazılımı 

Sürekli 
iyileştirme 
kapsamında, 
tarama 
kabiliyetlerini 
arttıracak ve 
cihazın erken 
uyarı kabiliyeti 
eklenmesi ile iz 
kalitesinin 
sürekli 
yüksekliğini 
sağlayacak 
geliştirilmiş yeni 
ürün 

Devam 
Ediyor 

01.08.2019 15 Yıl Evet 

3 ARGE 
Merkezi 

Biyometrik 
El 
Terminali 
ve Gömülü 
Yazılımı 

Merkezi 
sistemlere 
bağımlı çalışan 
cihazların 
alternatifi olarak, 
biyometrik veri 

Tamamlandı 31.03.2019 10 Yıl Evet 
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işleme kabiliyeti 
olan ve çoklu 
sistemlerle 
entegre 
çalışabilecek, 
kriminal 
inceleme 
kalitesinde 
parmak izi 
tarama 
yeteneğine sahip 
yeni ürün 

4 ARGE 
Merkezi 

Fizik 
Tedavi 
Amaçlı 
İskelet 
Analiz 
Cihazı 

Anlık görüntü 
işleme kabiliyeti 
ile tek başına 
çalışabilen ve 
sensor 
kabiliyetlerine 
sahip, insan 
vücudunun 
hareketlerini 
çeşitli 
uygulamalarla 
ölçümleme ve 
uzaktan takip 
imkanına izin 
veren cihaz ve 
altyapı ürünü 

Devam 
Ediyor 

31.12.2019 15 Yıl Evet 

5 TUBITAK Mobil Yüz 
Tanıma ve 
Parmak izi 
sorgulama 
çoklu 
biyometri 
cihazı ve 
gömülü 
yazılımı 

Geliştirilen 
biyometrik el 
terminaline, 
destekleyici 
biyometri olarak 
eklenen yüz 
tanıma kabiliyeti 
sonrasında çift 
kabiliyetli veya 
füzyon 
biyometrik 
sorgulama cihaz 
ve altyapı 
yazılımı 

Devam 
Ediyor 

31.12.2020 10 Yıl Evet 

Ayrıca, İhraççı’nın geliştirme faaliyeti olarak, 

• Mevcut Otomatik Parmak ve Avuç İzi Tespit Sistemi, güncelleme ve 
entegrasyon çalışmaları 

• Şahıs tespit ve teşhis alt yapı projelerinin, uç birim entegrasyon ve katmadeğerli 
servis geliştirmeleri 

• Müşteri talepleri doğrultusunda yapılan yeni fonksiyon geliştirmeleri 
• Yeni müşteri olasılığı olan kurumlardan gelen talepleri dikkate alarak yapılan, 
satış başarısını arttırıcı prototip ve pilot geliştirmeler 
Çalışmalarına da devam etmektedir. 
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6.2.3. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar 
hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer 
girişimler hakkında bilgi: 
Şirketimiz 2019/10 sayılı yönetim kurulu kararı gereği planlanan halka arz gelirinin 
%15’i ile aşağıdaki yatırımları yapmayı planlamaktadır.  

“Elde edilen fonun %15’i, işletmenin uzun dönemli sürekliliğini sağlayacak arge 
projelerine, diğer arge yapan kurumlarla ortaklık yapmaya veya ortak fon oluşturarak 
yeni arge girişimlerine imkan sağlayacak şekilde kullanılacaktır. “ 

6.2.4. İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında 
bilgi: 
 
İhraççı, Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında sağlanan teşviklerden 
faydalanabilmektedir. 31.12.2016, 31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihi itibari ile 
faydalanılan teşvikler ve tutarları aşağıdaki tablodaki gibidir.  
 

TEŞVİKLER (TL); 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
SGK Teşvik Tablosu       
5510 sayılı Kanun Kapsamında Yararlanılan 
Teşvik 

       
126.920,60  

         
60.198,14  

        
10.690,45  

5746 sayılı Kanun Kapsamında Yararlanılan 
Teşvik 

         
22.241,79  

                       
-                          -   

6111 sayılı Kanun Kapsamında Yararlanılan 
Teşvik 

         
68.296,29  

         
54.786,02  

          
2.711,25  

6661 sayılı Kanun Kapsamında Yararlanılan 
Teşvik 

           
2.970,36  

           
3.616,38  

              
942,39  

687 sayılı Kanun Kapsamında Yararlanılan 
Teşvik 

                       
-    

               
919,92                        -   

27103 sayılı Kanun Kaps. Yararlanılan Teşvik 
           

4.364,46  
                       
-                          -   

Toplam   224.793,50    119.520,46     14.344,09  
Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Teşvikleri       
Gelir Vergisi Teşviki – (5746)    369.095,75 -  - 
Damga Vergisi Teşviki     2.214,57 -   - 
Toplam  371.310,32 -  -  

Genel Toplam 596.103,82  119.520,46 14.344,09  
 
 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dışı Teşvikler:  
5510 Sayılı Teşvik: 5510 Kanun Numaralı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun 81.Maddesinin (ı) bendine göre: bu kanun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin 5 (beş) puanlık 
kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece 
karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun 
uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik 
Kurumuna, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini ise Maliye Bakanlığına 
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vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden 
tutarı ile Hazine karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresi içerisinde 
ödemleri, Sosyal Sigortalar Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. İhraççı 5510 numaralı 
kanunda belirtilen şartları sağladığından SGK’ya ödeyeceği primlerin %5’i Hazine 
tarafından karşılanmaktadır. 
 
5746 Sayılı Teşvik: Amaç ve kapsam bakımından, bu Kanunun 1. Madde 1. fıkrası; Ar-
Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir 
bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim 
süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, 
verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin 
ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, 
girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve 
tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik 
etmektir.  
 Yine kanunun 2. Fkrasında; Bu Kanun; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı 
Kanuna göre oluşturulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri), 
Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri, Ar-Ge projeleri, tasarım 
projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve tekno girişim sermayesine ilişkin destek ve 
teşvikleri kapsar.  
 İhraççı bu kapsamda ücreti gelir vergisinden müstesna olan personelin; bu 
çalışmaları kapsamında elde ettikleri ücretler üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren 
hissinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulan 
ödenekten  
Karşılanması sebebi ile faydalanmaktadır. Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik 
ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük 
vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga 
vergisi ve harçtan muaftır.   
     
6111 Sayılı Kanun: İlave İstihdam Teşviki: Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 
31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas 
kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır. İşveren Yönünden 6111 
Teşviki; Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı, Primler 
yasal süresi içinde ödenmeli, Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, Borcu varsa, bu 
borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı, Prim, idari para cezası ve bunlara 
ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,  koşullarını sağlamış olduğundan 
söz konusu kanundan faydalanmış ve faydalanmaktadır. 
 
6661 Sayılı Teşvik: 6661 sayılı Kanun, asgari ücretle çalışanlar için prim desteği 
sağlamaktadır. İhraççı yine kanun kapsamındaki şartlara haiz olması nedeni ile 
kanundan faydalanmış ve faydalanmaktadır. 
 
687 Sayılı Teşvik: 9 Şubat 2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde 4447 sayılı İşsizlik 
Sigortası Kanununa geçici 17’nci madde ve geçici 18 nci madde eklenmiş olup, anılan 
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maddelerde; 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren ilave istihdam için işverenlere sigorta 
primi, gelir vergisi ve damga vergisi desteği sağlanmıştır. Kanunun Geçici 17. 
Maddesinde; “31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak 
üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler 
arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin 
aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe 
alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının 
aylık prim ödeme gün sayısının kanunla belirlenen güncel veriler ile çarpılması 
sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri 
sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek 
ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.” denilmektedir. Yine Geçici 18. 
Maddesinde; “31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak 
üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler 
arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları 
ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı 
sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine 
kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt 
tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir 
vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar 
beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.” denmektedir.  
 
İşverenlerin bu maddeden faydalanabilmeleri için; aylık prim ve hizmet belgelerini veya 
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermesi, sigorta 
primlerini yasal süresinde ödemesi, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak zamanında 
bildirmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması durumlarında bu kanun 
hükümlerinden faydalandırılmaktadır. Kanun kapsamında belirtilen koşulları sağladığı 
için bu kanundan faydalanmıştır.  
 
27103 sayılı kanun: İlave İstihdam uygulaması; 27.03.2018 tarihinde Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanuna Geçici 19 ve geçici 20 maddeleri eklenerek 01.01.2018 
tarihinden itibaren uygulanmak üzere ilave istihdama bağlı sigorta ve işsizlik sigortası 
primi teşviki uygulaması getirilmiştir. Geçici 19 madde ilave istihdam uygulaması işçi 
yönünden; 01.01.2018 – 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olması, Türkiye İş 
Kurumuna kayıtlı işsiz olması, işe alındıkları aydan önceki üç ayda toplam 10 günden 
fazla 4/1-a, b, c,  Ek6ve Ek-9 maddeleri kapsamında sigortalı olmamaları (isteğe bağlı 
sigortalılar hariç) gerekmektedir.  İşveren yönünden ise; Özel sektör işvereni olması, 
Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında işe alındığı iş yerinden kuruma 
bildirilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave 
olarak çalıştırılması, APHB’nin yasal süresi içerisinde kuruma verilmesi, tahakkuk eden 
primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi, yasal ödeme süreleri geçmiş sigorta primi, 
işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme 
zammı borçlarının bulunmaması, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya 
bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde bir tespitin bulunmaması, ihale 
konusu iş üstlenmemiş olması gibi şartların birlikte gerçekleşmesi halinde 
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faydalandırılan bir teşviktir. İhraççı olarak söz konusu şartlara haiz olduğumuzdan söz 
konusu teşvikten faydalanmış ve faydalanmaktadır. 
 

7. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
 

7.1. Ana faaliyet alanları: 
7.1.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana 
ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: 
 
 
7. Faaliyetler Hakkında Genel Bilgi 
7.1. Ana faaliyet alanları 
7.1.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 
ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi 
 
İhraççı mevcutta çoğunlukla kamu güvenliği alanında biyometrik teknolojiler üzerine faaliyet 
göstermektedir ancak sahip olduğu teknolojiler ışığında son dönemde görüntü işleme 
birikimini yapay zeka becerisi ilave edilerek özellikle sanal gerçeklik alanlarında da faaliyet 
yürütmeye başlamıştır. Bu sayede, iki farklı alanın ortak teknolojilerinden maksimum fayda 
elde edilebilmekte aynı zamanda da yatay çeşitlenme fırsatı vererek yeni faaliyet alanları 
oluşturulmasına imkan sağlanmaktadır. 
Halihazırda faaliyet gösterilen alanlar 3 ana başlıkta toplanabilir. Her başlığın altında, 
ihraççının mevcutta geliştirme işlemleri satışa hazır hale gelen ürün ve çözümleri 
açıklanmıştır. 

 
I. Anahtar teslim sistem geliştirme ve satışı 
II. Ürün (yazılım ve cihaz) üretim ve satışı 
III. Süreklilik hizmeti kapsamında destek satışı 

İhraççı tüm faaliyetlerini ISO 9001 kalite yönetim sistemi çerçevesinde kendi süreç 
uygulamalarını geliştirerek inovasyonu merkezde tutan bir tutumla sürdürmekte olup, ISO 
14001 ve ISO 21001 standartlarına uygun olarak da çevre ve bilgi güvenliğini dikkate alan 
kontrolleri söz konusudur. Ağırlıklı olarak kolluk güçlerine iç güvenlik açısından suç-suçlu ve 
kişi tespiti sağlayan uçtan uca çözümler sunulmaktadır. İhraççının ürünlerin ulusal ve 
uluslararası sertifikasyon işlemlerini takip eden uzmanları mevcut olup, TSE Hizmet 
Yeterlilik(Ulusal Hizmet Standartlarını Belirler), FBI(Biyometrik Cihazlar İçin Uluslararası 
Sertifikasyon İşlemi Yapar), ICAO(Yüz Tanıma İşlemlerinin Uluslararası Standartlarını 
Belirler), Yerli Malı(Üretimin Türkiye’de ve Türk mühendislerince yapılmasını sertifikalar), 
Kapasite Raporu(Üretim Kabiliyetini Ölçümler) gibi belge ve rasyolarla uyumlu halde 
sertifikalandırılmaktadır. Katma değerli uç birimleriyle yaygınlaşan bu sistemler, kamu 
hizmetlerinde hayatın her akışında vatandaşa dokunan bir ihtiyacı sağlayabilmektedir. 
 

I. ANAHTAR TESLİM SİSTEM GELİŞTİRME VE SATIŞI 

İhraççı, müşterilerine katma değerli uçtan uca çözümler sunmaktadır. Bu çözümler, konsept 
olarak tamamı İhraççı tarafından geliştirilmiş olsa da evrensel standartlara ve ihtiyaçlara 
bütüncül çözüm sunar. Özellikle vatandaş ihtiyaçlarının kamusal anlamda uluslararası 
benzerliği, teknolojinin farklı ülkelerde de tekrar kullanımına imkan tanır. Müşteri ihtiyaçları 
uzun analiz süreçlerinden geçirilerek, mevcut teknolojilerin adaptasyonuna yönelik 
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planlaması etkin iş geliştirme birimlerince sağlanır. Bu birimin teknik birikimi, maliyet 
düşürücü tekrar kullanımları esas alarak ilerler. Bu sayede, hem rakiplere göre daha hızlı 
sonuçlandırma kabiliyeti ortaya çıkarken, aynı zamanda da daha önceki tecrübelerle optimize 
edilen sistemlerin farklı kullanımlarındaki etkileşimler gözlenir. Her müşteri teknolojik 
altyapının aynı zamanda mimarı olarak sürekli artan bir bilgi birikimi ve ürün fonksiyon 
çeşitliliği ortaya çıkar. 
Bu kapsamda çözümlere göre farklılıklar taşısa da aşağıdaki çalışmalar ihraççı bünyesinde 
yapılmaktadır. 
 
 
 

• Ürün Tasarımı(Product Design) 
• İhtiyaç Analizi(Requirement Analyze) 
• İnşa(Architect & Modelling) 
• Test 
• Entegrasyon(Integrate) 
• Son ürün üretimi(Final Product 

Manufacturing) 
• Sistem tasarımı (System Design) 
• Mukayese 

Çalışmaları(Benchmarking) 
• Güncelleme Kararları(Update 

Decisions) 
• Kabul Testleri(Acceptance Test) 
• Son Kullanıcı Eğitimi(End-use 

Training) 
• Yeni Modül Geliştirme(Add on 

software development) 
• Ağ altyapısı Tasarımı(Network 

Design) 
 

• Yazılım Geliştirme(SW 
Development) 

• Yazılım Entegrasyonu(Software 
Integration) 

• Algoritma Geliştirme(Algorithm 
Development) 

• Sistem Kurulumu(System 
Installation) 

• Süreklilik Hizmetleri (Support 
services) 

• 3D Modelleme (3D Modelling) 
 

 
 İhraççının yukarıdaki yapı taşlarıyla satışa hazır anahtar teslim sistem geliştirmesi 
kapsamındaki çözümleri aşağıdaki şekildedir: 
 

ANAHTAR TESLİMİ SİSTEMLER 
Yerli 

Malı/Ortak 
Üretim 

1 APFIS - Otomatik 
Parmak ve Avuç İzi 
Tespit 
Sistemi(OPTES) 

Otomatik Avuç ve Parmak İzi Teşhis Sistemi APFIS, 
Devletlerin ve kolluk kuvvetlerinin biyometrik kimlik ve ceza 
adaleti yönetim sürecini alınan biiyometrik veriyi kaydederek, 
sorgulayarak, eşleyerek, düzenleyerek ve arşivleyerek 
tamamlamasını sağlayan yerli bir yazılımdır. 

Yerli Malı 

2 ARSENAL - 
Otomatik Balistik 
Tespit Sistemi 

Balistik uzmanlarının daha çok suç çözmesine yardımcı olmak 
amacı ile geliştirilmiş, ateşli silahlardan çıkan delilleri tespit 
etmeyi sağlayan çok yönlü bir sistemdir.  

Ortak 
Üretim 

3 BEOGS - Biyometrik 
Entegre Otomatik 
Geçiş Sistemi 

Biyometrik Entegre Otomatik Geçiş Sistemi- havaalanları 
pasaport kontrol noktalarında yolcu geçişlerini otomatize ve 
aynı zamanda sınır güvenlik kontrollerini optimize etmek için 
özel olarak geliştirilmiştir. 

Yerli Malı 
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4 ZIRKON - İris tanıma 
Sistemi 

Ters ışık, karanlık gibi durumlardan minimum seviyede 
etkilenen Zirkon serisi cihazlar çift iris üzerinden kimlik 
tanıması yaparak geçiş kontrolü sağlamaktadır. Dahili veri 
tabanInda tutulan biyometrik verileri ile kimlik doğrulaması 
saniyeler içerisinde sağlanmaktadır. Sesli ve ışıklı uyarı 
sistemiyle en kolay kullanımı sağlayarak, hareketli tarayıcı 
ünitesiyle kullanıcı dostu yapıdadır. İris paterninin eşsiz 
yapısının görüntüsünü alır ve veri tabanından sorgulama yapan 
bir teşhis sistemidir. 

Yerli Malı 

5 PYUZ – Otomatik 
Kriminal Yüz Tanıma 
Sistemi 

Kolluk güçlerinin ve her türlü bina içi ve dışı güvenlik 
ihtiyaçlarına göre her kamera alt yapısına uygun bir şekilde 
geliştirilmiş fotoğraftan fotoğrafa, fotoğraftan videoya, gerçek 
zamanlı video, 3D modelden fotoğrafa şeklinde çoklu 
yöntemlerin uygulanabildiği yüz tanıma sistemidir. Yapay zeka 
algoritmalarıyla eğitilmiş yazılım ters ışık, kötü çözünürlük, 
ters açı, aksesuar kullanımı gibi kötü ve zorlu senaryoların 
tamamında yüksek doğrulukta yüz tanıma işlemi 
yapabilmektedir.  

Yerli Malı 

6 Canlı İz Alımı Sistemi Taşınabilir, kullanımı kolay ve lekelenme-bulaşma 
yapmamasını sağlayan canlı iz alımı sistemi, elektronik parmak 
ve avuç izi oluşturma sürecini gerçekleştirir. 

Yerli Malı 

7 Yüz Tanıma Sistemi Her kamera alt yapısına uygun bir şekilde geliştirilmiş 
fotoğraftan fotoğrafa, fotoğraftan videoya, gerçek zamanlı 
video çoklu yöntemlerin uygulanabildiği yüz tanıma sistemidir. 

Ortak 
Üretim 

8 Güvenli Bebek Ayak 
İzi Sistemi 

Dijital olarak alınan bebek ayak izi, annenin baş parmaklarıyla 
ilişkilendirilerek saklandığı sistemdir. 

Ortak 
Üretim 

9 Ayak İzi Tarama ve 
Kriminal Tespit 
Sistemi 

Ayak İzi Tarama ve Kriminal tespit sistemi ile ayak izi veri 
setinizi oluşturabilir ve olay yerinden alınan ayak izlerini de 
sorgulayarak doğru kişiyi bulunmasını sağlayan sistemdir. 

Yerli Malı 

10 Cezaevleri Personel 
ve Mahkum Takip 
Sistemi 

Tutuklu ve hükümlülerin kayıt işlemleri sırasında alınacak 10 
parmak izi, avuç izi gibi biyometrik verileri, fotoğraflarıyla 
oluşturulan veriler ile izinli, görevli veya hastane ziyaretlerinde 
cezaevinden çıkış ve giriş yapan mahkumun takibini yapan 
sistemdir. 

Yerli Malı 

11 Biyometrik Entegre 
Plaka Tanıma ve 
Geçiş Sistemi 

Sınır, köprü ya da yüksek güvenlikli alanlara girişlerinde 
kullanılan multi-model plaka ve iris tanıma geçiş sistemi; 
biyometrik doğruluk oranı yüksek iris tanıma ile entegre çalışan 
sistemdir. 

Ortak 
Üretim 

12 Turnike Yüz Tanıma 
Sistemi 

Yüksek güvenlik gerektirmeyen geçiş yetkilendirilmesi yapılan 
yerlerde giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması amacıyla 
kurulan BakGeç Sistemidir. 

Ortak 
Üretim 

13 Çoklu Biyometrik 
Turnike Geçiş Sistemi 

Ekstra güvenliğe ihtiyaç duyulan açık ya da kapalı alanlarda 
hem parmak izi hem de iristen sorgu yapabilme yeteneğine 
sahip giriş ve çıkış kontrol sistemidir. 

Ortak 
Üretim 

 
Ayrıca, son kullanıcıların satın alma davranışlarındaki tercihleri doğrultusunda uçtan uca 
çözüm konseptleri de geliştirilmiştir. Bu konseptler, hem bir ürünler bütünü hem de 
tamamlayıcı teknolojilerle uçtan uca hizmet veren bir kapsamdadır. 
İhraççının anahtar teslim çözümleri ile ürünlerini bir araya getirerek ortaya çıkardığı, satışa 
hazır uçtan uca konseptleri aşağıdaki şekildedir. 
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UÇTAN UCA ÇÖZÜM KONSEPTLERİ 

1 Stadyum Güvenliği 

Stadyumların merkezi bir noktadan farklı kaynaklardan 
toplanan biyometrik veriler ve görüntülerden anlık 
analizler yapılarak uyarıların güvenlik birimlerine anında 
ulaştırılmasının sağlandığı anahtar teslimi güvenlik 
çözümüdür. 

2  Nükleer Santal Güvenliği 

Dünya’nın en büyük enerji gücü ve enerji bağımsızlığı için 
alanında en iyi, yerli biyometrik tarayıcılarımız ve yüksek 
teknolojili multimodel geçiş kontrol sistemlerimizle tesis 
güvenliğinin sağlandığı anahtar teslimi çözümdür. 

3 Uluslararası Göçmen Yönetimi 

Interpol ve diğer uluslararası kanun koyucularla ortak 
çalışan bu sistem ile yabancıların sınır geçişlerindeki 
kimliklendirme işlemlerini uluslararası standartlar 
çerçevesinde yapar.  

4  Göçmen Sahte Kimlik 
Yönetimi 

Tüm yabancıların biyometrik verilerinin, sınır değer 
yaklaşımı ile arşivlenerek, tüm kamu hizmetlerinin 
sunulmasında pratik sorgulama ve hizmet alıcının 
kimliğini doğrulayan çözümdür.  

5 Sınır Güvenliği 

Sınır güvenliğinde, biyometrik veri toplama, kimlik 
doğrulama ve algoritmik istihbarat teknolojilerine dayalı 
ürünler ile sınır güvenliği için anahtar teslimi çözüm 
sunmaktadır. 

6 Mobil Biyometri Merkezi 

Olağanüstü durumlarda kitlelerin kayıt ve sorgulama 
işlemlerini çeşitli taşıyıcı araçlar üzerinde monteli olarak 
yapar. Anlık krizlerin kontrol altına alınmasında etkin 
fayda sağlar. 

7 E-Gate Havalimanı Güvenliği 

Sınır güvenliği için geliştirilmiş en yeni teknolojilerden 
biri olan “e-gate”, kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilmiş, bütüncül bir Biyometrik Entegre Otomatik 
Geçiş Sistemidir. Pasaport polisleri tarafından 
gözlemlenerek uçtan uca geçiş kontrolü sağlamaktadır. 

8 Kiosk Akıllı Vatandaş 
Servisleri 

Akıllı kiosk sistemi; vatandaşların veya yabancıların 
yoklama işlemlerini kullanıcıdan bağımsız, yüksek 
doğruluk oranıyla ve anlık olarak yapılan biyometrik 
kontrol sistemidir. 

 
40’a yakın ülke tarafından tanınmaya başlanan bu konsept ve çözümlerin, geliştirme 
aşamaları devam etmekle birlikte tamamı satışa ve hizmete hazır durumdadır. 
 

II. ÜRÜN (YAZILIM VE CİHAZ) ÜRETİM VE SATIŞI 
 
İhraççı, tüm üretim süreçlerini sistematik bir yaklaşımla ve çeşitli disiplinleri de dahil ederek ele 
almaktadır. İyileştirme ve performans seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmaları 
gerçekleştirmektedir. Pazar ihtiyaçlarının kapsamlı şekilde saptaması, bu ihtiyaçlara karşılık gelecek 
yenilikçi ürünleri geliştirme yeteneği, verimliliğin arttırılarak maliyetlerin azaltılması stratejisi ile 
örtüştürülmektedir. Bu yaklaşımla nihai ürünler, yenilikçi ve rekabetçi olarak pazara sunulmaktadır.  
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Ürün geliştirme; ürün politikalarının oluşturulmasından, ürün hedeflerinin belirlenmesine, satış- 
dağıtım kanallarının oluşturulmasına kadar uzanan geniş bir yolculuktur.  Aşağıda yer alan ürün 
geliştirme süreçleri ihraççı bünyesinde yapılmaktadır. 
 

• Ürün Fikirlerinin Değerlendirilmesi • Yazılım Geliştirme(SW Development) 

• Teknik değerlendirme 
• Yazılım Entegrasyonu(Software 

Integration) 

• Finansal değerlendirme 
• Algoritma Geliştirme(Algorithm 

Development) 
• İhtiyaç Analizi • Ürün Yaşam Döngüsünün Belirlenmesi 
• Rekabet Analizi • Pazara Çıkış Yönteminin Belirlenmesi 
• Pazar Analizi • Fikri Sinai Hakların Yönetimi 
• Ürün Tanımı   
• Ayrıntılı Teknik Planlama   
• Endüstriyel Tasarım   
• Mekanik Tasarım   
• Prototip Üretimi   
• Test ve doğrulama   
• Hızlı İmalat   
• Seri Üretim   
• Kalite Kontrol   

 
İhraççı yukarıda bahsi geçen süreçlerin ihtiyaca göre uygulanarak pazarda satışa hazır hale getirdiği 
ürün grupları aşağıda belirtilmiştir.  
 

Parmak, Avuç ve Ayak İzi Tarayıcıları 
Yerli 

Malı/Ortak 
Üretim 

1 LS-1101 (Parmak ve Avuç İzi 
Tarayıcı) 

Kriminal kalitede FBI standartlarına 
uygun 10 parmak düz, çevrim izleri ile 
avuç izini alan tarayıcıdır. Tam el ve 
avuç yanları da dahil olmak üzere inç 
limitasyonu olmadan izler alınmaktadır.  

Yerli Malı 

2 LS-1102 (Parmak ve Avuç İzi 
Tarayıcı) 

Üzerinde yapılan işlemi anında 
görülmesini sağlayacak bir ekran olan 
kriminal kalitede FBI standartlarına 
uygun 10 parmak düz, çevrim izleri ile 
avuç izini alan tarayıcıdır. 

Yerli Malı 

3 LS-4421 (Parmak İzi Tarayıcı) Kriminal kalitede FBI standartlarına 
uygun 10 parmak düz, çevrim izleri alan 
tarayıcıdır. Ulusal kimlik, pasaport, 
ehliyet ve silah ruhsatı alımlarında aktif 
olarak kullanılmaktadır.  

Yerli Malı 

4 LS-4422 (Parmak İzi Tarayıcı) Üzerinde bulunan ekran ile yapılan 
işlemin anında görülebildiği, kriminal 
kalitede FBI standartlarına uygun 10 
parmak düz, çevrim izleri alan 
tarayıcıdır. 

Yerli Malı 
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5 LS-11 (Tek Parmak İzi Tarayıcı) Kriminal kalitede FBI standartlarına 
uygun düz basım ve çevrim basım 
parmak izlerinin teker teker alınabildiği 
tarayıcıdır. Hafifliği ve küçük boyutuyla 
mobil iş istasyonlarında kullanıma 
uygundur.  

Yerli Malı 

6 LS-01 (Tek Parmak İzi Tarayıcı) Kriminal kalitede FBI standartlarına 
uygun düz basım parmak izlerinin teker 
teker alınabildiği tarayıcıdır. Hafifliği ve 
küçük boyutuyla mobil iş 
istasyonlarında kullanıma uygundur. 
Mobil cihazlara uyumlu ara yüzü ile tek 
parmak izi tarayıcısı Android tablet ve 
telefonlar üzerinden sahada parmak izi 
alımı ve sorgulanmasına uygundur.   

Yerli Malı 

7 Temassız Parmak İzi Tarayıcı Geçiş kontrol amacıyla kişinin elini 
tarayıcı yüzeyine değdirmesine gerek 
kalmadan saniyeler içerisinde parmak ve 
avuç izini almaya yarayan tarayıcıdır. 

Ortak Üretim 

8 Ayak İzi Tarayıcı Ayak topuk izi, düz ve çevrim ayak 
parmak izlerinin alımına uygun bir 
tarayıcıdır.  

Ortak Üretim 

Geçiş Kontrol Sistemleri 
Yerli 

Malı/Ortak 
Üretim 

9 BEOGS (Biyometrik Entegre 
Otomatik Geçiş Sistemi) 

Sınır geçişleri, yüksek güvenlikli tesis 
geçiş kontrolü gibi konularda 
kullanılmak üzere çoklu biyometrik 
doğrulama yöntemlerinin kullanıldığı, 
uluslararası ICAO, FBI gibi standartlara 
uygun olarak geliştirilmiş elektronik 
kapılardır. Pasaport, parmak izi ve yüz 
tanıma ile çoklu biyometrik 
doğrulamanin yapıldığı, Interpol ve 
Emniyet güçlerinin kara listesinde 
bulunan kişilerin anında tespit 
edilebildiği, İhraççı imzalı merkezi 
APFIS ile entegre yapıda olan multi 
model bir sistemdir. Esnek ve modüler 
yapısıyla başka biyometrik doğrulama 
yöntemlerinin de kolayca eklenmesine 
izin vermektedir. Dünya'da iskelet 
analizinin sınır geçişinde kullanıldığı 
marka tescili alınmış ilk ve tek 
elektronik kapısıdır. 

Yerli Malı 

10 PAPILON GWI (Geçiş Kontrol 
ve Takip Sistemi) 

Geçiş kontrolü ve zaman ve devamlılık 
kontrolleri yapan, tercih edildiğinde 
biyometrik modaliteler ile de birlikte 
faaliyet gösterebilen geniş kullanım 
alanları olan bir sistemdir. 

Ortak Üretim 
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11 PAPILON VIDEO 
SURVEILLANCE (Gözlem ve 
Video İşleme Sistemi) 

Kapalı, açık alanlarda kamera ve 
görüntü analizleri ile uyarı 
mekanizmalarına sahip alan güvenlik 
sistemidir.  

Ortak Üretim 

12 PAPILON VSS1 (Video Kamera) Görüntülü güvenlik sistemlerinde 
kullanılmak ve kullanıldığı alanın iç 
güvenliğini arttırmak amacı ile 
tasarlanmış yüksek çözünürlüklü IP 
Kameradır. 

Ortak Üretim 

13 GK-01 (Geçiş Kontrol Sistemi) Dahili hafızasına entegre FBI sertifikalı 
tek parmak izi cihazıyla bir mini geçiş 
kontrol ünitesidir. Geçiş kontrolü 
yapmak istediğiniz turnike, kapı vb. ile 
kolayca bağlantı sağlanmaktadır. 
Merkeze bağlı olmadan kişi doğrulama 
işlemini yaparak kapı ve turnikeleri 
tetiklemektedir.  

Ortak Üretim 

14 Biyometrik Entegre Plaka Tanıma 
Geçiş Sistemi 

Özellikle sınır, köprü ya da yüksek 
güvenlikli alanlara girişlerinde 
kullanılan multi-model plaka ve iris 
tanıma geçiş sistemidir. 

Ortak Üretim 

Biyometrik İş İstasyonları 
Yerli 

Malı/Ortak 
Üretim 

15 Parmak ve Avuç İzi Tarama İş 
İstasyonu 

Otomatik Parmak ve Avuç Izi Tanıma iş 
istasyonu yazılımı, parmak izi tarayıcı 
ünitesi ve çevre birimlerinden oluşan bir 
yapıdadır. İstenilen versiyondaki parmak 
ve avuç izi tarayıcısına uygun olarak 
yapılandırılabilir yapısıyla emniyet 
güçlerinin parmak izine dayalı kişi kaydı 
almasını sağlar.  

Yerli Malı 

16 APFIS İş İstasyonu (Otomatik 
Parmak ve Avuç İzi Tespit İş 
İstasyonu) 

Emniyet birimlerinin ve kolluk 
kuvvetlerinin parmak, avuç ve olay yeri 
izlerinin kaydedildiği elektronik 
kartlardan oluşan veri setine erişiminin 
sağlandığı sistemdir. 

Yerli Malı 

17 MDS-45C (Çok Amaçlı İş 
İstasyonu) 

Çok Amaçlı İş İstasyonu MDS 45C 
biyometrik kimlik kayıt ve anlık kimlik 
kontrol istasyonudur. 

Yerli Malı 

Mobil Cihazlar 
Yerli 

Malı/Ortak 
Üretim 
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18 PAPILON M (Taşınabilir 
Biyometrik İş İstasyonu) 

Gezici kimlik kontrol noktaları ve sinir 
geçiş noktalarında kullanılmak üzere 
istenilen ihtiyaca göre uygun parmak ve 
avuç izi tarayıcısı, çevre birimleri, dahili 
APFIS iş istasyonu ve enerji üniteleri ile 
yapılandırılarak tek bir çanta içerisinde 
sunulan bir çözümdür. Su, nem ve 
sıcaklık gibi özelliklerden ve sarsıntı, 
çarpma etkilerinden minimum seviyede 
etkilenmesi için özel olarak geliştirilmiş 
askeri çanta içerisinde tutulmaktadır. 
Papilon M kendi başına ağ alt yapısının 
olmadığı bir yerde APFIS iş istasyonu 
özelliklerinin tamamının çalışmaya 
devam ettiği bir yapıdadır. 

Yerli Malı 

19 MKDS 30 & MKDS 45 (Mobil 
Kimlik Kayıt ve Kontrol 
İstasyonu) 

Mobil Kimlik Kayıt Ve Kontrol 
İstasyonu Hızlı ve otomatik kimlik sorgu 
ve doğrulaması için mobil ve dayanıklı 
bir çantanın içine iki çeşit tarayıcının 
konumlandırılması ile oluşturulmuş 
sistemdir. 

Yerli Malı 

Taşınabilir Biyometrik El Terminali 
Yerli 

Malı/Ortak 
Üretim 

20 DPP-6 (Taşınabilir Biyometrik El 
Terminali) 

Mobil kimlik kontrol noktaları için 
geliştirilmiş, içerisinde FBI sertifikalı 
tek parmak izi tarayıcısı ve kendine ait 
dahili hafızası bulunan bir mobil 
biyometrik el terminalidir. DPP 6 ile 
sahada mrz, çip okumaları yapılarak 1:1 
parmak izine dayalı kimlik 
doğrulamaları yapılmasının yanı sıra 
aynı zamanda merkez üzerinden ve 
dahili veri tabanı üzerinden yapılan 
sorgulamalar ile 1:N sorgusuna da izin 
vermektedir. Cihaz demografik veri, kişi 
fotoğrafı ve parmak izi verisinden 
oluşan kişi kartının alınması ve veri 
tabanına kaydedilmesine olanak 
sağlamaktadır. Cihaz nem, sıcaklık, 
darbe, sarsıntı vb. konularda askeri 
koruma standartlarına uygun olarak 
geliştirilmiştir. Cihaz tamamıyla gömülü 
klavye, ekran, Linux tabanlı mini PC ve 
parmak izi tarayıcısından oluşmaktadır.  

Yerli Malı 

21 MT-01 (Taşınabilir Biyometrik El 
Terminali) 

Papilon LS01 ve akıllı tabletten oluşan 
yapısıyla merkez üzerinden kimlik 
sorgulaması yaparak anında kimlik 
kontrolü sağlamaktadır. Sistem yeni 
nesil Android tabletlerle uyumludur.  

Yerli Malı 
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22 MT-07 (Taşınabilir Biyometrik El 
Terminali) 

Mobil kimlik kontrol noktaları için 
geliştirilmiş, içerisinde FBI sertifikalı 
tek parmak izi tarayıcısı ve kendine ait 
dahili hafızası bulunan bir mobil 
biyometrik el terminalidir. DPP 6 ile 
sahada mrz, çip okumaları yapılarak 1:1 
parmak izine dayalı kimlik 
doğrulamaları yapılmasının yanı sıra 
aynı zamanda merkez üzerinden ve 
dahili veri tabanı üzerinden yapılan 
sorgulamalar ile 1:N sorgusuna da izin 
vermektedir. Cihaz demografik veri, kişi 
fotoğrafı ve parmak izi verisinden 
oluşan kişi kartının alınması ve veri 
tabanına kaydedilmesine olanak 
sağlamaktadır. Cihaz nem, sıcaklık, 
darbe, sarsıntı vb. konularda askeri 
koruma standartlarına uygun olarak 
geliştirilmiştir. Cihaz Android cep 
telefonu ve kayar parmak izi ünitesi ile 
kompakt, ergonomik bir yapı 
sunmaktadır. 

Yerli Malı 

23 PAPILON FILTER (Anında 
Kimlik Kontrol Yazılımı) 

Anlık kimlik kontrol sistemde kontroller 
tek bir parmak üzerinden APFIS 
aracılığı ile yapılabilmektedir. 

Yerli Malı 

24 Mobil Balistik Tespit Seti Sağlam bir taşıma bavuluna konulan, 
tüm donanımlara sahip yerel veri seti ile 
çalışan, kurşun ve kovan başı delilleri ile 
çalışmalarını kolaylaştıran bir sistemdir. 

Yerli Malı/ 
Ortak Üretim 

Kriminal Analiz Cihazları 
Yerli 

Malı/Ortak 
Üretim 

25 EXPERTLAB (Kriminal Delil 
İnceleme Seti) 

Kriminal delilleri analiz etmek, 
geliştirmek ve fotoğraflamak için 
tasarlanmış bir forensik ürünüdür. 

Ortak Üretim 

26 RASTR (Kriminal Delil 
İyileştirme ve İşleme Yazılımı) 

Kriminal Delil İyileştirme Ve İşleme 
Yazılımı RASTR forensic uzmanlarının 
görüntüler üzerindeki çalışmalarını 
kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacı 
ile tasarlanmıştır. 

Ortak Üretim 

27 FOSKO (Kriminal Delil 
Fotoğraflama Seti) 

Kriminal Delil Fotoğraflama Seti 
FOSKO tamamen mobil ve kompakt bir 
fotoğraf kitidir.  

Ortak Üretim 

28 TVC 9.1 USB (Kısa Mesafe 
Kamerası) 

Küçük boyuttaki nesnelerin 
fotoğraflarının ve ayrıntılarının 
yakalanması için geliştirilmiştir.  

Ortak Üretim 

29 BLIP (Sahte Para Tespit Sistemi) Sahte para ve dokümanları tespit eden 
bir sistemdir.  

Ortak Üretim 

30 PAPILON LATOP (Olay Yeri 
Delil İnceleme Cihazı) 

Olay yerindeki delilleri ve izleri anında 
alıp, bu izlere metin verisi eklenerek 

Ortak Üretim 
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APFIS’e yollamaya yarayan bir cihazdır.  

Yüz Tanıma Yerli 
Malı/Ortak 

Üretim 
31 FK-2T (Biyometrik Fotoğraf 

İstasyonu) 
Kolluk kuvvetlerinin sabıka kayıtları 
alırken, fotoğraf çekimi, parmak izi 
alımı ve demografik veri girişlerinin 
tamamının veri kaybı, kaybolma ve 
karışma durumları olmadan dijital bir 
şekilde alınmasını sağlayan kompakt bir 
biyometrik iş istasyonudur. Sistem 
ihtiyaca uygun olarak seçime uygun 
parmak ve avuç izi tarayıcı ünitesi, 
biyometrik fotoğraflama istasyonu ve 
APFIS iş istasyonundan oluşmaktadır.  

Yerli Malı 

32 FK-3 (Taşınabilir Video ve 
Fotoğraflama Sistemi) 

Biyometrik fotoğraf çekimi için en 
uygun ışığı ortam şartlarına göre 
otomatik olarak ayarlayan fotoğraflama 
ünitesidir.  

Yerli Malı 

33 KLIM3D (Eşkal Modelleme 
Sistemi) 

Eşkal çizimi sürecinin dijital ortamda 
anlık olarak yapılmasını sağlayan ırk, 
yaş, gece görüşü, görüş açıları, 
aksesuarlar, dövme, yara izi gibi 
tanımlayıcı işaretler vb. pek çok faktöre 
bağlı olarak özel olarak geliştirilmiş 3D 
modellenme yazılımıdır. Yazılım 
Papilon Yüz Tanıma sistemiyle entegre 
çalışarak 3D modelden de yüz veri 
tabanı üzerinden sorgu yapılmasına izin 
vermektedir. Özel olarak geliştirilmiş 
yüz algoritmalarıyla insan yüzündeki 
karakteristik noktalar bozulmadan, 
birbirleriyle bağlantılı bir şekilde 
modellenmektedir. 

Yerli Malı 

Balistik Tespit Sistemi Yerli 
Malı/Ortak 

Üretim 
34 BS-16 (Balistik Tarayıcı) Balistik Tarayıcı BS-16 ateşli silahla 

işlenen suçları analiz ve teşhis etmek 
için geliştirilmiş bir çözümdür. 

Yerli Malı/ 
Ortak Üretim 

Sanal Gerçeklik Yerli 
Malı/Ortak 

Üretim 
35 NuiTrack (İskelet, Yüz ve 

Hareket Algılama Sistemi) 
3D kablosuz sanal gerçeklik sensörü 
üzerinden gelen 3 boyutlu konum bulut 
verisi ile kişi iskeleti ve hareketi analiz 
edilmektedir.  

Ortak Üretim 
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36 VicoVR (3D Kablosuz Sanal 
Gerçeklik Sensörü) 

Derinlik, IR sensörleri ve VGA kamerası 
ile kişi iskeletini 19 noktadan takip eden 
kablosuz görüntüleme sensorudur. 3 
boyutlu bulut konum verisini kablosuz 
olarak Android, IOS mobil cihazlara 
aktararak gerek VR oyun gerek 
simülasyonlar için keskin ve yüksek 
performanslı kullanımı kolay ve keyifli 
bir çözüm sunmaktadır.  Herhangi bir 
işaretleyici ya da giyilebilir sensör 
kullanmaya gerek olmadan anlık olarak 
kişi iskeletinin takibi yapılabilmektedir  

Ortak Üretim 

37 SeeMetrix Mutlu, Sinirli, Üzgün, Şaşkın, Nötr, 
Korkmuş olmak üzere 6 duygu, çocuk, 
genç, yetişkin, yaşlı olmak üzere 4 yaş 
grubu ve cinsiyet üzerinden anlık 
analizler yaparak kişinin gösterilen 
içeriğe olan ilgisinin ölçüldüğü bir 
sistemdir. Yapılan analiz sonucunda 
tespit edilen kitleye uygun içerik 
gösterilerek kitlenin ilgisi tespit 
edilmektedir. Sistem her türlü kamera 
üzerinde çalisabilir yapısı ve kullanımı 
kolay analiz ara yüzüyle kitle analizi 
alanında kullanıma hazırdır.  

Ortak Üretim 

38 Papilon Face SDK Face SDK, gerçek zamanlı yüz tanıma, 
izleme ve akan videodaki yüz 
görüntüleriyle mukayese etme 
yeteneklerini sunan yazılımsal 
çözümdür. 

Yerli Malı 

 
 

III. SÜREKLİLİK HİZMETİ KAPSAMINDA DESTEK SAĞLAMA VE SATIŞI 
 
İhraççı, bilgi teknolojileri altyapısını oluşturan donanım, yazılım ve/veya servislerin daha verimli 
kullanılması, bilişim hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için sistem iyileştirmeleri, periyodik 
bakım vb. hizmetleri; güçlü alan uzmanlığı, kapsamlı teknoloji becerileri, süreç odaklılık, verimlilik ve 
yenilikçi yaklaşımı ile hizmet sunmaktadır. İhraççı müşterilerine süreklilik hizmetini, ITIL servis 
yönetim metodolojisine uygun olarak vermektedir. Alan ve teknoloji uzmanlık eğitimleri ile sürekli 
desteklenen güçlü bir ekip sayesinde müşterilerine yüksek düzeyde destek olmaktadır. 
 
İhraççının hizmet kapsamı aşağıda yer almaktadır;  

SÜREKLİLİK HİZMETİ 

1 Servis Varlık ve Konfigürasyon 
Yönetimi 

Merkezi ve uç birim sistem yapılarının sürekli 
çalışırlığını sağlama ve buna yönelik donanım ile 
yazılım geliştirmelerini yapılmasıdır. 

2 Olay Yönetimi 
Hata ve istisnai durumların krize sebep olmadan, 
sistem verimliliğini koruyacak şekilde müdahale 
edilmesidir. 
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3 Problem Yönetimi 
Süreklilik hizmetlerinde problemin ortaya çıkması 
sonrasında, tekrarlanmamasına yönelik tedavi edici 
çalışmalar bütünüdür. 

4 Servis Seviye Yönetimi  

7-24 esasına göre müşteri ile yapılan servis 
anlaşmaları kapsamında sürekli erişilebilir ve 
müdahale edilebilir hizmet sunulmasıdır. Bu 
işlemler sırasında iş zekası niteliğinde bilgi 
havuzunun oluşturularak, tekrarlanabilir 
müdahalelerde hız sağlayıp; maliyet düşürücü 
felsefe ile hareket edilmesidir. 

5 Vaka Yönetimi 

Harici sistem ve etkilerden kaynaklı problemlerin 
giderilmesidir, bu noktada bilgi teknolojilerinin 
farklı alanlarında bilgi birikiminin oluşturulması 
sağlanmaktadır. 

6 Talep Yönetimi 

Destek masası, önceden tanımlanmış, kabul edilmiş, 
tekrarlanabilen ve tek bir noktadan olay kayıtları 
açıldığı, isteklerini bildirildiği, etkileşimli bir 
şekilde süreçlerin takibi yapılmasıdır. 

7 Değişiklik Yönetimi ve 
Değerlendirme 

Değişiklik isteklerinin alınması, değişikliğin etki, 
maliyet, fayda ve riskinin değerlendirmesi, 
onayların alınması, değişikliğin koordinasyonu ve 
yönetilmesi, gözlemlenmesi ve raporlanması, 
değerlendirilmesi ve kapatılması işlemlerinin 
yürütülmesidir. 

8 Periyodik İşlemler 
Belirli zaman ve durum parametrelerine göre 
otomatik olarak yapılan bakım, destek, servis ve 
kontrol işlemlerinin uygulanmasıdır. 

9 İzleme ve Raporlama 

Sistemlerin belirlenmiş zaman dilimlerinde gelişmiş 
raporlama ve izlenmesidir. Zaman zaman ortaya 
çıkan müşteri isteklerine yönelik özel raporlama 
araçlarının üretilmesi de bu kapsamdadır. 

10 Eğitim 
 Hem eğiticilerin eğitimi hem de kullanıcıların 
eğitimini, akademik bir disiplinle ele alarak kendi 
bünyesindeki uzmanlarca sağlanmasıdır. 

 
İhraççı’nın faaliyet alanları itibariyle, kendi ürettiği ürün ve hizmetlerin sertifikasyonları, 
müşterileri açısından anlamlıdır. 

İhraççı’nın Şubat 2019 itibariyle sahip olduğu çeşitli kurumlardan kazanılmış ve geçerli 
sertifikaları aşağıdaki şekildedir.  
 
Otorite Belgenin 

Türü  
Belgenin İçeriği Belgenin 

Veriliş Tarihi 
Belgenin 
Geçerlilik 
Tarihi  

ASO Yerli Malı 
Belgesi 

Elektronik Parmak 
İzi,\lmaYazıllımı (LS 
Uygulaması), Eşkal Modelleme 
Yazrlrmı (Klim-3D), YiZ 
Tanrmlama ve Tespit Yazılrmı 
(PYuz@I), Anlık Yüz 

22.11.2017 22.11.2018 
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Tanımlama ve Teşpit Yazılımı 
(PYüz@l-M), Otomatik 
Parmak ve Avuç İzi Tespit 
YazıIımı (APFIS), Anlık 
Biyometrik Kimlik Kontrol 
Yazılımı (Express ID)  

ATO Yerli Malı 
Belgesi 

3D SENSÖR VE 
GÖRÜNTÜLEME Cihazı 

25.06.2018 25.06.2019 

ATO Yerli Malı 
Belgesi 

Biyometrik El Terminali 31.05.2018 31.05.2019 

ATO Yerli Malı 
Belgesi 

Biyometrik Entegre 
Fotoğraflama Sistemi 

25.06.2018 25.06.2019 

ATO Yerli Malı 
Belgesi 

Biyometrik Entegre Otomatik 
Geçiş Sistemi 

26.06.2018 26.06.2019 

ATO Yerli Malı 
Belgesi 

Çift Parmak İzi Tarayıcı 25.06.2018 25.06.2019 

ATO Yerli Malı 
Belgesi 

İris Tarayıcı 31.05.2018 31.05.2019 

ATO Yerli Malı 
Belgesi 

İskelet Analiz Cihazı 25.06.2018 25.06.2019 

ATO Yerli Malı 
Belgesi 

Mobil Otomatik Balistik Tespit 
Sistemi 

25.06.2018 25.06.2019 

ATO Yerli Malı 
Belgesi 

On Parmak İzi Tarayıcı 31.05.2018 31.05.2019 

ATO Yerli Malı 
Belgesi 

Otomatik Balistik Tespit 
Sistemi 

25.06.2018 25.06.2019 

ATO Yerli Malı 
Belgesi 

Parmak Ve Avuç İzi Tarayıcı 31.05.2018 31.05.2019 

ATO Yerli Malı 
Belgesi 

Taşınabilir Biyometrik Kimlik 
Terminali 

25.06.2018 25.06.2019 

ATO Yerli Malı 
Belgesi 

Taşınabilir Profesyonel İş 
İstasyonu  

25.06.2018 25.06.2019 

ATO Yerli Malı 
Belgesi 

Tek Parmak İzi Tarayıcı 31.05.2018 31.05.2019 

Deklarasyon CE Belgesi Irıs Scanner   2014 2024 
Deklarasyon CE Belgesi Automated Palm And 

Fıngerprint Identification 
System 

 2014 2024 

Deklarasyon CE Belgesi Fıngerprınt Scanner  2014 2024 
FBI FBI 

SERTİFİKASI 
LS - 01 10.08.2016 SINIRSIZ 

FBI FBI 
SERTİFİKASI 

LS-4421 24.06.2014 SINIRSIZ 

FBI FBI 
SERTİFİKASI 

LS-1101 29.02.2016 SINIRSIZ 

FBI FBI 
SERTİFİKASI 

MT - 07 10.08.2016 SINIRSIZ 

 T.C.  TİCARET 
BAKANLIĞI 

Satış Sonrası 
Hizmet 

TS 12540 Yetkili servisler -
Güvenlik sistemlerinde 

31.07.2017 31.10.2019 
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Yeterlilik 
Belgesi  

kullanılan cihazlar Kurallar 

 TSE Hizmet 
Yeterlilik 
Belgesi  

 Hizmet standartları 23.05.2017 23.05.2019 

 Akssert(TÜRKAK 
onaylı) 

ISO 9001 
SERİFİKASI 

Kimlik ve kişi tespit sistemleri, 
biyometri sistemleri (parmak 
izi, avuç içi, iris, yüz, 
eşkal), görüntü işleme ve 
analizi, çevre güvenlik yazılım 
ve cihazları, olay yeri inceleme 
cihazları ve yazılımları, entegre 
geçiş sistemleri ve diğer 
kimlik, kişi ve obje tanımaya 
yönelik yazılım ve 
cihazları kapsayan sistemler 
üretimi, satışı ye pazarlaması 

12.09.2018 11.09.2019 

 Akssert(TÜRKAK 
onaylı) 

ISO 14001 
SERİFİKASI 

Kimlik ve kişi tespit sistemleri, 
biyometri sistemleri (parmak 
izi, avuç içi, iris, yüz, 
eşkal), görüntü işleme ve 
analizi, çevre güvenlik yazılım 
ve cihazları, olay yeri inceleme 
cihazları ve yazılımları, entegre 
geçiş sistemleri ve diğer 
kimlik, kişi ve obje tanımaya 
yönelik yazılım ve 
cihazları kapsayan sistemler 
üretimi, satışı ye pazarlaması 

12.09.2018 11.09.2019 

 TOBB Kapasite 
Raporu 

Parmak izi, avuç izi, yüz 
tanıma, kart okuyucu, iş 
istasyonu, balistik tespit, 
biyometriktanımlayıcı,otomatik 
kapı sistemleri ve yazılımları. 

18.01.2018 22.01.2020 

 T.C. TÜRK 
PATENT ve 
MARKA 
KURUMU 

Marka Tescil 
Belgesi  

BEOGS 18.06.2014 18.06.2024 

 T.C. TÜRK 
PATENT ve 
MARKA 
KURUMU 

Marka Tescil 
Belgesi  

PAPIL10 3.07.2015 3.07.2025 

 T.C. TÜRK 
PATENT ve 
MARKA 
KURUMU 

Marka Tescil 
Belgesi  

PAPILON 1.07.2013 1.07.2023 

ASO YERLİ MALI 
BELGESİ 

Dijital Elektronik Parmak İzi 
Alma Yazılımı 

17.12.2018 17.12.2019 

ASO YERLİ MALI 
BELGESİ 

Otomatik Parmak ve Avuç İzi 
Tespit Sistemi İş İstasyonu 

17.12.2018 17.12.2019 
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Yazılımı 
ASO YERLİ MALI 

BELGESİ 
Otomatik Parmak ve Avuç İzi 
Tespit Sistemi Merkez Yazılımı 

17.12.2018 17.12.2019 

ASO YERLİ MALI 
BELGESİ 

Anlık Biyometrik Eşleme ve 
Kontrol Yazılımı 

17.12.2018 17.12.2019 

ASO YERLİ MALI 
BELGESİ 

Otomatik Parmak ve Avuç İzi 
Tespit Sistemi Eşleyici Yazılımı 

17.12.2018 17.12.2019 

ASO YERLİ MALI 
BELGESİ 

3D Eşkal Modelleme ve Robot 
Resim Yazılımı 

17.12.2018 17.12.2019 

ASO YERLİ MALI 
BELGESİ 

Yüz Tanıma ve Fotoğraf Eşleme 
Yazılımı 

17.12.2018 17.12.2019 

ASO YERLİ MALI 
BELGESİ 

Anlık Yüz Tanıma ve Fotoğraf 
Eşleme Yazılımı 

17.12.2018 17.12.2019 

ASO YERLİ MALI 
BELGESİ 

3D İskelet Analizi ve Modelleme 
Yazılımı 

17.12.2018 17.12.2019 

ASO YERLİ MALI 
BELGESİ 

Duygu, Yaş ve Cinsiyet Analizi 
Yazılımı 

17.12.2018 17.12.2019 

 

7.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve 
hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme 
sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte 
kamuya duyurulmuş bilgi: 

Sıra No  :1 
Proje Türü  : ARGE Merkezi 

Proje Adı  : Biyometrik Entegre Otomatik Geçiş Sistemi 
Proje Tanımı : Özellikle sınır güvenliği başta olmak üzere, tesis ve bina girişlerine 
şahıs çoklu biyometrisine dayalı otomatik geçiş kontrol sistemi 
Proje Durumu : Devam ediyor 

Proje Özet Bilgi : Özellikle son yıllarda dünya genelinde terör olaylarının artması, 
terörle mücadele, kaçakçılık, sahte dokuman kullanımı gibi yasadışı faaliyetlerin ciddi 
oranda yükselmesi kimlik kontrollerinin çok dikkatli yapılmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Bu bağlamda, uluslararası çapta sınır güvenliğinin arttırılmasına yönelik 
elektronik geçiş sistemlerine duyulan ihtiyaç artmıştır. Kimlik doğrulama için 
biyometrik verilerin kullanımı ve bu kapsamda başka şahıslara ait kimlik 
doğrulamaların minimum hata ile tespit amaçlı yapılabilmesi için bütünleşik uçtan uca 
biyometrik kontrollü geçiş sistemleri kolluk güçleri tarafından tercih edilen yeni nesil 
teknolojiler olarak adlandırılmaktadır. Sınır geçişlerinde (havalimanları, deniz limanları 
ve kara sınırlarında) polis ve güvenlik güçleri olmadan bile kişilerin kimliklerinin 
hatasız bir şekilde tespit edilebilmesi için biyometrik veri kullanımı kaçınılmazdır. 
Pasaport kontrolleri, ilgili sensörlerle geçiş takibi, izinsiz giriş tespit, yasadışı sınır 
geçişleri (sahte veya kayıp seyahat belgesi kullanarak), aranan veya yurtdışı çıkış engeli 
bulunan şahısların geçişlerini engelleyici faaliyetlerin, sınır geçişlerinin sistemak olarak 
takip ve raporlanması güvenlik açısından son derece önemlidir. Hem devlet 
kurumlarında hem de özel sektörde alan güvenliği ve kişi kontrolü ihyacı, geleneksel 
kartlı geçiş sistemleri ile yüksek güvenlik ihyacını karşılamak konusunda yetersiz 
kalmaktadır. Kişi doğrulamaya yönelik biyometrik yöntemlerin kullanılması gelişen 
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teknoloji ile mümkün hale gelmiştir. Geçiş kontrol için kullanılan kişiselleştirilmiş 
kartlar kayıp, çalın, kopyalanma gibi riskler taşımaktadır. Ancak kişiye özel olan ve her 
zaman üzerimizde bir parçamız olarak taşıdığımız biyometrik verilerimiz, parmak izi ve 
yüz vb. kopyalanması mümkün olmayan, ileri güvenlikli geçiş sistemlerinde entegre 
edilebilecek şekilde tasarlanmış, kullanımı kolay, yüksek doğruluk oranına sahip 
biyometrik entegre giriş-çıkış kontrol sistemi proje ile ürünleşecektir. 
Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile kimlik doğrulama için biyometrik 
verilerin kullanımı, kimlik doğrulamaların min. hata ile tespit edilmesi için bütünleşik 
biyometrik kontrollü geçiş sistemleri, kolluk güçlerinin yeni nesil teknoloji tercihidir. 
Sınır geçişlerinde, polis ve güvenlik güçleri olmadan da kişilerin kimliklerinin hatasız 
tespit edilebilmesi için biyometrik veri zorunludur. Pasaport kontrolleri, sensörlerle 
geçiş takibi, izinsiz giriş, yasadışı sınır geçişleri, aranan / yurtdışı çıkış engeli 
bulunanların geçişlerini engelleyici faaliyetler, sınırların sistematik olarak takip 
edilmesidir. 

Sıra No  : 2 
Proje Türü  : ARGE Merkezi 
Proje Adı  : On Parmak İzi tarayıcı ve Gömülü Yazılımı 

Proje Tanımı : Sürekli iyileştirme kapsamında, tarama kabiliyetlerini arttıracak ve 
cihazın erken uyarı kabiliyeti eklenmesi ile iz kalitesinin sürekli yüksekliğini sağlayacak 
geliştirilmiş yeni ürün 
Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Özet Bilgi : Her insanın kimliği niteliğinde olan parmak izleri, birçok adli 
vakalarda suçluların bulunmasına olanak sağlamaktadır. Bu yüzden biyometrik 
tanımlama sistemlerinde geçmişten bugüne en çok kullanılan ve güvenilirliği en yüksek 
olan yöntem parmak izi tanımadır. Birçoğumuzun ya ehliyet almaya çalışırken ya da 
pasaport ve vize işlemleri sırasında deneyimlediğimiz, zaman zaman da polisiye dizi ve 
film izlerken önemini gördüğümüz parmak izi, kriminalistik bilim dalının 
araştırmalarına yön veren en kritik unsurdur. Parmak izi verisinin saklandığı çipli kimlik 
kartları, pasaportlar ve ehliyetler ile sahte kimlik tespiti, alınan izlerin saklanması ile 
faili meçhul suçların tespiti ve buna bağlı olarak çözülen suç sayısının arttırılması 
sağlanabilir. Ancak bu amaca ulaşabilmek için en önemli nokta kaliteli iz alımının 
sağlanması ve veri tabanında bu izin güvenli bir şekilde saklanmasından geçmektedir. 
Parmak izi alma işleminde iz kalitesini belirleyen pek çok çevresel, genetik ve teknik 
unsur bulunmaktadır: Çeşitli etkenlerden dolayı parmak izi tanımlama işleminin etkin 
bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için parmak izi tarayıcısının optik mekanizmasının, 
elektronik komponentlerinin ve gömülü uygulama algoritmalarının en uygun şekilde 
tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulamaya entegre edilmesi çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca alınan izin güvenliğini sağlamak için şifreleme 
algoritmalarının geliştirilmesi ve parmak izi alımı sırasında iz kalitesinin kaybı olmadan 
ve parmak boyutu fark etmeksizin kritik özelliklere sahip şekilde alınabilmesini 
sağlayacak “On Parmak İzi” yazılımın geliştirilmektedir: 

Ayrıca geliştirilmekte olan cihaz ve yazılım emniyet güçleri tarafından kullanılacaksa, 
yüksek kalitede parmak izinin alınması parmak izi eşleme yeteneğinin artmasına bu da 
suç çözüm sayısının artmasına sebep olacaktır. Böylece ülke güvenliği artacak ve faili 
meçhul suçların kaynakları tespit edilebilecektir. Aynı şekilde hızlı ve yüksek 
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doğrulukta eşleme yapıyor olması emniyet güçlerinin bir suç çözümüne harcayacağı 
süreyi düşürecektir.   

Sıra No  :3 
Proje Türü  : ARGE Merkezi 
Proje Adı  : Fizik Tedavi Amaçlı İskelet Analiz Cihazı 

Proje Tanımı : Anlık görüntü işleme kabiliyeti ile tek başına çalışabilen ve sensor 
kabiliyetlerine sahip, insan vücudunun hareketlerini çeşitli uygulamalarla ölçümleme ve 
uzaktan takip imkanına izin veren cihaz ve altyapı ürünü 
Proje Durumu : Devam Ediyor 

Proje Özet Bilgi : Proje kapsamında geliştirmekte olan ürün ile geleneksel fizik 
tedavi süreçlerinin dışına çıkılarak “Evden Fizik Tedavi” kavramı geliştirilecek ve fizik 
tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır. Fizik tedavi hastaları bazı nedenlerle 
tedavilerini tamamlamamakta ve hastaların iyileşme süreleri gecikmektedir. Yarım 
bırakılan tedaviler hem kaynak tüketimine hem de hastalıkların ilerlemesine neden 
olmaktadır. Fizik Tedavi için hasta merkeze başvurduğunda 1 doktor ve en az 1 fizik 
tedavi uzmanı desteği almaktadır. Hastaların tedavi merkezlerine ulaşımı da yine devlet 
tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bu gibi maliyet yoğun hizmetin boyun fıtığı 
domaine özel aşağıdaki gibi bir akışa sahip olacaktır; 
Fizik tedavi hastalarının tedavi süreçlerinde uygulanan geleneksel yöntemlerin yerine 
yeni akıllı yöntemler geliştirerek daha başarılı tedavi süreci geçirmeleri sağlanacaktır. 
Uygulanan tedavinin başarı ile gerçekleştirildiği, geliştirilen hareketlerin doğruluğunu 
eşik değerlerle hesaplanma modeli ile ölçülmesi sağlanacaktır. 
Hastanelerde gereksiz hasta yükünün oluşmasını engellenecektir. Ölçeklenebilir ve 
esnek bir altyapı ile yeni nesil mobil ve sanal gerçeklik uygulaması ve sanal gerçeklik 
gözlüğü ve sensörden oluşan bütünleşik bir ürün geliştirme çalışmaları devam 
etmektedir. 

Sıra No  : 4 
Proje Türü  : Ar-Ge Merkezi Tübitak Destekli Proje 
Proje Adı  : Mobil Yüz Tanıma ve Parmak izi sorgulama çoklu biyometri 
cihazı ve gömülü yazılımı 
Proje Tanımı : Geliştirilen biyometrik el terminaline, destekleyici biyometri olarak 
eklenen yüz tanıma kabiliyeti sonrasında çift kabiliyetli veya füzyon biyometrik 
sorgulama cihaz ve altyapı yazılımı 

Proje Durumu : Devam Ediyor 
Proje Özet Bilgi: Proje kapsamında yüz ve parmakizi tanıma yöntemlerini kullanarak 
kolluk güçlerinin sahada anlık kimlik kontrolü yapılması ihtiyacını karşılamak için 
oluşturulduğundan uygulamalı ve deneysel araştırma geliştirme yöntemleri 
kullanılacaktır. Tasarım ve doğrulama aşamasında proje gömülü yazılım, uygulama 
yazılımı, bütünleşik sistem ve prototip olmak üzere 3 ana başlık üzerinden takip 
edilecektir. Geliştirilecek parmakizi ve yüz tanıma yazılımı FBI NIST ve ICAO 
standartlarına uygun olacaktır. Mobilde yüz tanımanın efektif olabilmesi için veri 
üzerinde sayısallaştırma algoritmaları geliştirilerek veri boyutu küçültülecektir. 1:N yüz 
tanıma sorguları için geniş ölçekli veri tabanı üzerinde oluşturulacak veri tabanı 
kullanılacaktır. Çipli kimlik kartı okutulması durumunda kart içindeki biyometrik 



41 
 

fotoğraf ve anlık çekilen fotoğraf üzerinden 1:1 sorgu yapılacaktır. MUG, FERET gibi 
yüz ifade veri tabanları üzerinden alınacak fotoğrafların yanı sıra kolluk güçlerinin 
kullanmaya başlaması ile yazılım eğitilecektir. Geliştirilecek cihaz ile 1 sn'den az sürede 
iz alımını, 2-3 sn içerisinde sorgulama hedefine ulaşması ve yüz tanıma ile parmakizinin 
olmadığı durumlarda da kara liste sorgusu yapılabilecek şekilde prototip geliştirilecek, 
sonra kullanıcı ve saha testleri yapılacaktır. 
 

7.2. Başlıca sektörler/pazarlar: 
7.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu 
sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: 
 
İhraççının ana faaliyet alanı kamu güvenliği olup, sektörü/pazarı ise Biyometrik 
Teknolojiler’dir. Bu sektörün hizmet verdiği alanlar ise oldukça geniştir. İlk etapta kamu 
kurum ve kuruluşlarının kullandığı bir teknoloji olarak gözükse de, bankacılıktan, sağlığa; 
telekomdan, eğitime; mobil uygulamalardan, oyun sektörüne kadar hemen hemen her alanda 
insan ve görüntü işleme hususları içeren kullanımlara hizmet verir. İhraççı aynı zamanda, 
Sanal Gerçeklik sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerine başlamış olup; yatay 
büyüme kapsamında ilgili alanda geleceğe yönelik beklentileri oluşmaktadır. 
Kısaca, iki sektörde faaliyet gösterilmektedir. 
 

A. Biyometrik Teknolojiler  
B. Sanal Gerçeklik 

Biyometrik Teknolojiler, bir bireyi hatta herhangi bir objeyi diğerlerinden ayrıştırıcı 
özellikleri vasıtasıyla tanımlayabilme kabiliyeti sunulması amacına hizmet eder. Özellikle 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı dönüşümü sonrasında, hem dijital dünyada tanımlama 
ihtiyacı hem de güvenlik amaçlı bulma ihtiyacına cevap olarak geliştirilmiş; ihtiyacın her 
geçen gün artması ile pazarın da büyüme trendini korumasını sağlamaktadır.  2016 yılında 
sadece perakende sektöründe $624 Milyon hacmi olan (Kaynak: Global Biometrics Market In 
the Retail Sector, technavio.com) biyometri sektörünün tamamının $2 Milyar (Kaynak: 
Tractica, Biometric Market Forecasts) hacminde olduğu belirtilmiştir. Aynı kaynaklara göre, 
2020 yılı tahminleri ise, sadece perakende sektöründe $1.6 Milyar dolara ulaşması ve 
tamamının $6.5 Milyar olması beklenmektedir. 

 
Ülkemizde biyometrik teknolojiler sektör hacmine yönelik herhangi bir çalışma 
bulunamamıştır. Ancak, ihraççının müşteri portfoyu ve mevcutta çalışan sistemleri göz önüne 
alınarak; pazar lideri olduğu söylenebilir. Halihazırda, Emniyet Genel Müdürlüğü çeşitli 
birimleri, Jandarma Genel Komutanlığı çeşitli birimleri, AFAD, Göç İdaresi Genel 
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Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evlerinin çoğunluğu gibi biyometrik teknoloji kullanımı yoğun 
kurumların ihraççının geliştirdiği sistem, cihaz ve servis hizmetlerinin kullanımına devam 
ettiği ve tercih edilme durumu söz konusu olduğu görülmektedir. 
Biyometrik teknolojiler kullanıcının veya herhangi bir geçmiş dönemde bulunan izin verisinin 
kaydedilme sürecinden başlayıp, farklı zamanlarda yeni verilerle çeşitli fonksiyonları ihtiva 
eden mukayeseyi içeren bir teknolojik süreçler bütünüdür. Bu kapsamda, kayıt işlemlerinin 
farklı türlerde istasyonları, mobilitesi, yakalama işlemlerinin tarama veya okuma 
gereksinimleri, alınan verilerin etkin bir şekilde arşivlenmesi ve arşiv üzerinden sorgulama 
çalışmalarını sağlayacak algoritmik arama yöntemleri ve mukayese işlemlerinde sayısal 
veriler üzerinden görüntü parçaları arasındaki benzerliğin olasılıksal ölçümlerini yapan 
mekanizmaları içeren sistem yapısı gerekir. 

 
Yaygın kullanılan biyometrik teknolojiler parmak izi, avuç izi, ses, yüz resmi, iris ve el 
damarlarıdır. Son yıllarda farklı biyometrik özelliklerin de doğrulama işlemlerinde denendiği 
görülmektedir ancak uluslararası yaygınlık açısından iris, yüz, parmak ve avuç izi ile ses 
pazar açısından caziptir. Bağımsız cihaz kullanımlarının yanı sıra, farklı amaca hizmet 
eden(örnek cep telefonu) cihazların üzerinde de kullanılmaya başlayan bu teknolojilerin yıllar 
içerisinde sürekli artış gösteren cihaz içinde gömülü kullanımları da görülmektedir. Farklı 
biyometrilerde biyometrik cihaz olarak kullanılan dünya geneli cihaz sayılarında %27 ile %31 
arasında yıllara sair büyüme oranı beklenmektedir. 

 
 
Mevzubahis sektörde bahsedilen biyometrik teknolojilerin alt birimlerindeki ihraççı 
kabiliyetleri aşağıda verilmiştir. Buna göre, ihraççı ana teknolojilere hakim olmaya önem 
vermekte aynı zamanda dışarıdan kullandığı teknolojilerin istendiği durumunda komple 
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entelektüel hak transferi yapılabilmesini sözleşme ile garanti altına almıştır. Halihazırda, 
hiçbir açık kaynak kod kullanmadan, özel teknolojileri bünyesinde her türlü değiştirme hakkı 
saklı olacak şekilde lisanslı olarak tüm kullanım, geliştirme ve satış hakkında sahiptir. İhtiyaç 
durumunda, hakların transferi de söz konusu olabilir. 
 
 Biyometrik 

Tür Kabiliyet Üretim Yöntemi Entelektüel 
Hak 

Satışa 
Hazırlık 

Geliştirebilme 
Yeteneği 

1 Parmak İzi Tarayıcı 
Cihaz Son 
Ürün  

Bünyesinde üretim Kendinde Evet Var 

2 Parmak İzi Tarayıcı 
Gömülü 
Yazılımı 

Bünyesinde üretim Kendinde Evet Var 

3 Parmak İzi Yakalama Bünyesinde üretim Kendinde Evet Var 
4 Parmak İzi Mukayese Bünyesinde üretim Transfer 

Edilebilir 
Lisans ile 

Evet Var 

5 Parmak İzi İşleme Bünyesinde üretim Transfer 
Edilebilir 
Lisans ile 

Evet Var 

6 Parmak İzi Arşiv-
Veri 
Saklama 

Bünyesinde üretim Kendinde Evet Var 

7 Yüz Yakalama Bünyesinde üretim Kendinde Evet Var 
8 Yüz İşleme Bünyesinde üretim Transfer 

Edilebilir 
Lisans ile 

Evet Var 

9 Yüz Mukayese Bünyesinde üretim Transfer 
Edilebilir 
Lisans ile 

Evet Var 

10 Yüz Arşiv-
Veri 
Saklama 

Bünyesinde üretim Kendinde Evet Var 

11 Avuç İzi Tarayıcı 
Cihaz Son 
Ürün  

Bünyesinde üretim Kendinde Evet Var 

12 Avuç İzi Tarayıcı 
Gömülü 
Yazılımı 

Bünyesinde üretim Kendinde Evet Var 

13 Avuç İzi Yakalama Bünyesinde üretim Kendinde Evet Var 
14 Avuç İzi Mukayese Bünyesinde üretim Transfer 

Edilebilir 
Lisans ile 

Evet Var 

15 Avuç İzi İşleme Bünyesinde üretim Transfer 
Edilebilir 
Lisans ile 

Evet Var 

16 Avuç İzi Arşiv-
Veri 
Saklama 

Bünyesinde üretim Kendinde Evet Var 

17 İris Yakalama Bünyesinde üretim Kendinde Evet Var 
18 İris İşleme Bünyesinde üretim Transfer 

Edilebilir 
Lisans ile 

Evet Var 
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19 İris Mukayese Bünyesinde üretim Transfer 
Edilebilir 
Lisans ile 

Evet Var 

20 İris Arşiv-
Veri 
Saklama 

Bünyesinde üretim Kendinde Evet Var 

21 İris Tarayıcı 
Cihaz Son 
Ürün  

Bünyesinde üretim Kendinde Evet Var 

22 İris Tarayıcı 
Gömülü 
Yazılımı 

Bünyesinde üretim Kendinde Evet Var 

23 Ses Tanıma işbirliği Lisans İle Evet Kısmi 
24 Ses Mukayese İşbirliği Lisans İle Evet Kısmi 
25 Ses Arşiv-

Veri 
Saklama 

İşbirliği Lisans İle Evet Kısmi 

 
İhraççı araştırma ve geliştirme işlemlerini, rutin ve rutin olmayan görevler olarak 
ayırmaktadır. Rutin görevleri maliyet, hız ve kalite açısından mümkün oldukça işbirlikleriyle 
dışarıdan hizmet almak suretiyle yaptırmaktadır. Organizasyonel kaynak kullanımının etkin 
ve verimliliği optimize ederken güçlü bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Bu noktada ana 
tedarikçisi, ilişkili taraf olan Papillon AO’dur. Papillon AO, 1990 yılında kurulmuş ve 
biyometrik teknolojiler konusunda çoğunlukla ara ürün üreten bir teknoloji firmasıdır. 
İhraççının ortağı olarak, teknoloji transferi konusunda belli bir sözleşme dahilinde her türlü 
desteği vermiş ve vermektedir. Transfer edilen ara teknolojilerin bir bütün olarak satışa 
sunulan ürün ve hizmetlere döndürülme işlemi ise ihraççı tarafından sağlanır. İhraççı aynı 
zamanda Papillon AO’dan rutin geliştirme işlemlerini hakları kendisinde olacak şekilde taşere 
edebilmektedir. Maliyet avantajı sağlayan bu yöntem, ihraççının büyüme sürecinde daha çok 
satış yapabilmesine imkan sağlayan bir esneklik de getirmektedir. Rutin olmayan tüm 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri, ihraççı bünyesinde yapılmaktadır. Bu sayede inovasyon 
odaklı kaynakların arttırılması imkanı elde edilmiştir. Papillon AO ile yapılan ticaretin 
tamamı Türk Lirasi üzerinden yapılmakta olup, Papillon AO’nun ihracatının %50’sinden 
fazlasının ihraççı tarafından olması; ihraççının rutin işlemlerle veya yarı mamullerle ilgili 
siparişlerinde Papillon AO’daki önceliğinin yüksek olmasını sağlamaktadır.  
 
Biyometri Sektöründe sınırlı sayıda uluslararası oyuncu olduğu görülmektedir. Son dönemde 
önemli satın alma ve birleşmelere tanık olduğumuz bu oyuncuların, uçtan uca çözüm üretimi 
konusunda bir konsolidasyon çalışmasında oldukları söylenebilir. 
 



45 
 

Değerleme EBITDA
(mn US$) (mn US$)

2017 Smiths Group 
PLC Morpho Detection LLC Safran 100% 710 mn US$ 710 320 70

2016 Gemalto Cogent 3M 100% 850 mn US$ 850 215 ~65

2012 Safran Morpho Detection LLC GE 19% 90 mn € n/a n/a n/a

2010 3M Cogent Cogent 100% 625 mn US$ 625 n/a n/a

2009 Safran Morpho Detection LLC GE 81% 580 mn US$ 716 260 ~52

2017 Advent 
International

Safran 
Identity&Security(Morpho) Safran 100% 2,4 bn € 2,4 bn € 

2019 Thales Gemalto n/a 95% 5,43 bn € 5,43 bn € n/a n/a
2019 Thales Greenbit n/a 100% ~27,6 mn € ~27,6 mn € n/a n/a

İşlem 
Tutarı

Ciro
(mn US$)

Kaynak: Mergermarket & Bloomberg

Kaynak: Biometricupdate.com & reuters.com

Yıl Satın Alan Şirket Satan Hisse 
Oranı

 
 
İhraççının ilgili sektördeki ana rakipleri aşağıdaki şekildedir. Bu liste çoğunlukla sektörün 
uluslararası pazardaki ana oyuncuları olarak görülen firmalarla örtüşmektedir. Technavio 
pazar araştırması raporunda belirtildiği üzere sektörün çeşitli anahtar oyuncuları Cogent, 4G 
Identity, CrossMatch Technologies, M2SYS Technology, NEC ve Safran’dır. (Kaynak: 
http://www.technavio.com/report/law-enforcement-biometrics-market) 
Faaliyet alanlarındaki gruplamaya göre ihraççının rakipleri, bu rakiplere göre avantaj ve 
dezavantajları aşağıda listelenmiştir. 

1. Anahtar teslim sistem geliştirme ve satışında bulunan rakipler 
a. NEC – Japonya Merkezli 
b. THALES (GEMALTO (COGENT’ı satın aldı)’yu satın aldı) – Fransa 

Merkezli 
c. IDEMIA(SAGEM’i satın alan OBERTURE sonrası birleşimi ile doğan firma) – 

Fransa Merkezli 
d. DERMALOG – Almanya Merkezli 

İhraççı bu rakiplere karşı şirket büyüklüğü ve şirket yaşı açısından dezavantajlı konumdadır.  
İhraççı bu rakiplere karşı, fiyat, hız, müşteri memnuniyeti, odaklanma stratejisi ve geliştirme 
aşamasında teknolojinin istisnai durumlara uyarlanabilme seçeneklerinin çokluğunun getirdiği 
ürün çeşitliliği açısından avantajlı konumdadır. 
  

2. Ürün(yazılım ve cihaz) üretim ve satışı 

2.1. Biyometrik Tarayıcı  
a. Crossmatch – ABD merkezli 
b. Dermalog – Almanya merkezli 
c. Suprema – Güney Kore merkezli 
d. Greenbit – Italya merkezli 

İhraççı bu rakiplerine karşı pazarlama ağı açısından dezavantajlı konumdadır.  
İhraççı bu rakiplerinin tamamına karşı ürün kalitesi olarak üstün durumdadır. Sadece 
Crossmatch’in bir modeli benzer kalitedeyken, o üründe de ciddi fiyat avantajı söz konsudur. 
Kalite farkının sebebi, farklı teknoloji kullanılması ve istisnalar üzerinde yapılan 
iyileştirmelerdir. Özellikle kriminal inceleme kalitesinde ve yüksek güvenilirlik gerektiren 
sistemlerde; ihraççının ürünlerinin tercih edilme ihtimali yüksektir. Potansiyel müşterilerinin 
satın alma otoritelerinin cihazlar arasındaki farkı kavrama becerisiyle paralel olarak ihraççının 
bu grup ürünlerinin öncelikli tercih edilme ihtimali yüksektir. Çünkü, biyometrik 
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sistemlerdeki yakalama başarısı, kayıt başarısını dolayısıyla da sistemlerin toplam 
verimliliğini doğrudan pozitif etkiler. 
 

2.2. E-gate / BEOGS 
a. Visionbox – Portekiz merkezli 
b. IDEMIA-Morpho – Fransa merkezli 
c. Diğer – çeşitli menşeli ürünleri bir araya getirerek çözüm sağlayan oluşumlar 

İhraççı bu rakiplerine karşı, pazara geç girmenin dezavantajı olarak bilinirliği düşüktür. 
Ayrıca, özellikle havalimanları açısından sadece tek bir havalimanı(Atatürk Havalimanı) 
referansı olan ihraççının oligopol bir pazara girişte zorlanmaktadır. 
İhraççı bu rakiplerine karşı, ciddi fiyat avantajının yanı sıra, FBI NIST’de 2016 yılında 
IBPT(International Biometrics Performance Testing) Konferansında bir araştırmacının 
uluslararası bir mukayese sunumunda ortaya çıkan tablo ışığında ihraççının ürününün gerçek 
ortamda en yüksek doğruluk oranlarına sahip olduğu belirtilmiştir. Bunda temel neden, tercih 
edilen biyometri türü ve bununla bütünleşik olan karar verme mekanizmasının aynı algoritmik 
verilerle desteklenerek geliştirilmiş olmasıdır. 
Sınır güvenlik projelerinde zaman içinde kullanıcıların kalite beklentilerinin artacak olması, 
yüksek kaliteli segmentte üretim yapan ihraççının da satışlarının artmasına pozitif etki 
sağlayacağı beklenmektedir. 

 
B. SANAL GERÇEKLİK 

Sanal gerçeklik sektörü geleceğin dönüşümcü teknoloji alanlarından biri olarak karşımıza 
çıkıyor. İhraççının bu sektöre yönelik çalışmalara başlamasının iki temel motivasyonundan 
birisi, sektörün oldukça cezbedici gelecek tahminleri diğer ise mevcut teknolojilerinin 
dayanak alınarak sanal gerçeklik alanında yenilikçi ve öncü inovasyonları ortaya 
çıkarabileceğini düşünmesi. 2025 yılına dair The Goldman Sachs Group’un Virtual & 
Augmented Reality sektör incelemesinde belirttiği üzere, sektörün satış tahminleri o yıllarda 
televizyon, PC, tablet vb pek çok sektörün üstüne çıkabileceği öngörülüyor. Grafiklerde 
beklentilerin boyutları detaylı verilmiştir.  
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Yukarıdaki bilgiler ışığında, ihraççının sanal gerçeklik alanında yaptığı çalışmaların sadece 
güvenlik sektörü değil diğer sektörlerde de çeşitliliğe gidebileceğinin önemli bir göstergesidir.  
Bu alana yönelik teknolojik cihazlar 4 ana grupta toplanabilir: 
 

1. Başlık Ekranı (Head Mounted Display) 
2. Uygulama Sistemi (Host System) 
3. İzleme/Yakalama Sistemi (Tracking System) 
4. Kontrol Ünitesi (Controller) 

İhraççı, mevcutta 2. ve 3. Maddelere yönelik biyometrik çözümleri oluştururken elde ettiği 
teknolojik benzerliğin getirdiği avantajları mevcuttur. Uygulama sistem, mobil cihazlar veya 
herhangi bir PC benzeri işlemci üzerinde karar verecek ve bu kararın uygulanacağı diğer 
uygulamaların çalışacağı platform kastedilmektedir. Hali hazırda, sanal gerçeklik alanının bu 
teknolojik kullanımı açısında, biyometrik mobil el terminallerinde benzer bazı teknikler 
ihraççı tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. 
İzleme/Yakalama Sistemi ise, çok daha benzerlik taşıyan bir alandır. Bunun için ilgili 
sensörlerin biyometrik kullanımdan adapte edilerek el-vücüt-baş hareketlerini etkin ve 
verimlik anlık takibini yaparak, olasılıksal bilgilendirmeyi en doğru şekilde yapabilmeyi 
sağlayacak inovasyonun ortaya çıkması gerekir. Mevcutta, ihraççının iskelet analiz cihazının, 
güvenlik amaçlı kişi geçişlerindeki iskeletin hareketini anlık izleyebilme ve karar verme 
sistemlerine aktarabilme kabiliyetinin üzerinden sanal gerçeklikteki izleme/yakalama sistemi 
geliştirilmesine yönelik avantajlı durumda olduğu söylenebilir. 
Her ne kadar gelecek teknoloji olsa da, hazırlık evresindeki çalışmalar; sektörün büyüme 
aşamasında ivme etkisini arkasına alabilecek şekilde konumlanan firmalar için avantaj 
getirecektir. İhraççı bu minvalde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. 
Bu kapsamda ilerleyen dönemde oraya çıkabilecek ortak yatırım veya işbirliklerinin de 
olasılığı aşikardır. Henüz ortaya çıkma aşamasında, sektörde yapılan yatırımlardan bazı 
örnekler aşağıda listelenmiştir. 
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7.2.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının 
net satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı 
hakkında bilgi: 
Satışların müşteri bazlı dağılımı aşağıda gösterilmektedir;  
İhraççı bulunduğu sektörü gereği müşterileri isimleri verilmeden dağılımları aşağıda 
belirtilmiştir. Yıllar itibariyle müşteriler numaralandırılmış ve aynı numaralı müşteriler 
farklı yıllarda yer alabilmektedir. Aynı devlet kurumunun farklı illerdeki muhtelif satın 
almaları gruplanarak tek müşteri altında verişmiştir. 

     2016 Yılı 
Müşterileri Sektör Faaliyet Alanı Tutar Satış İçindeki 

Payı 

Müşteri - 1 Kamu  Anahtar Teslim Sistem 
Geliştirme Satışı 16.520.850,00 46,63% 

Müşteri - 2 Özel Ürün satışı 12.243.291,00 34,55% 
Müşteri - 3 Özel Ürün satışı 3.194.556,52 9,02% 
Müşteri - 4 Özel Ürün satışı 1.000.100,00 2,82% 

Müşteri - 5 Yurtdışı 
Kamu 

Anahtar Teslim Sistem 
Geliştirme Satışı 930.054,87 2,62% 

Müşteri - 6 Kamu  Anahtar Teslim Sistem 
Geliştirme Satışı 617.225,00 1,74% 

Müşteri - 7 Özel Ürün satışı 547.800,00 1,55% 

Müşteri - 8 Özel Süreklilik Kapsamında  Hizmet 
Satışı 187.849,96 0,53% 

Müşteri - 9 Kamu  Ürün satışı 103.964,00 0,29% 
Müşteri - 10 Diğer Ürün satışı 77.318,00 0,22% 
Müşteri - 11 Özel Ürün satışı 8.300,00 0,02% 

Müşteri - 12 Özel Süreklilik Kapsamında  Hizmet 
Satışı 899,06 0,00% 
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      35.432.208,41 100,00% 

     
          
2017 Yılı 
Müşterileri Sektör Faaliyet Alanı Tutar Satış İçindeki 

Payı 
Müşteri - 13 Kamu  Ürün satışı 14.101.970,62 33,07% 

Müşteri - 6 Kamu  Süreklilik Kapsamında Hizmet 
Satışı 6.200.000,00 14,54% 

Müşteri - 14 Kamu  Anahtar Teslim Sistem 
Geliştirme Satışı 6.126.146,12 14,37% 

Müşteri - 2 Özel Ürün satışı 5.929.250,00 13,91% 
Müşteri - 4 Özel Ürün satışı 4.154.000,70 9,74% 
Müşteri - 9 Kamu  Ürün satışı 1.835.620,00 4,31% 
Müşteri - 15 Kamu  Ürün satışı 1.698.000,00 3,98% 
Müşteri - 3 Özel Ürün satışı 1.477.797,01 3,47% 
Müşteri - 16 Özel Ürün satışı 564.681,64 1,32% 

Müşteri - 8 Özel Süreklilik Kapsamında  Hizmet 
Satışı 281.484,37 0,66% 

Müşteri - 17 Özel Ürün satışı 105.000,00 0,25% 
Müşteri - 10 Diğer Ürün satışı 34.209,00 0,08% 

Müşteri - 5 Yurtdışı Özel Süreklilik Kapsamında  Hizmet 
Satışı 33.920,94 0,08% 

Müşteri - 18 Özel Anahtar Teslim Sistem 
Geliştirme Satışı 30.000,00 0,07% 

Müşteri - 19 Özel Ürün satışı 19.900,00 0,05% 

Müşteri - 20 Yurtdışı Özel Anahtar Teslim Sistem 
Geliştirme Satışı 19.850,00 0,05% 

Müşteri - 7 Özel Ürün satışı 17.000,00 0,04% 

Müşteri - 12 Özel Süreklilik Kapsamında  Hizmet 
Satışı 9.393,96 0,02% 

      42.638.224,36 100,00% 
          
2018 Yılı 
Müşterileri Sektör Faaliyet Alanı Tutar Satış İçindeki 

Payı 

Müşteri - 13 Yurtdışı 
Kamu Ürün satışı 18.454.375,68 31,52% 

Müşteri - 2 Özel Ürün satışı 8.988.750,00 15,35% 

Müşteri - 6 Kamu  Anahtar Teslim Sistem 
Geliştirme Satışı 8.500.000,00 14,52% 

Müşteri - 21 Özel Ürün satışı 7.500.003,06 12,81% 

Müşteri - 6 Kamu  Süreklilik Kapsamında  Hizmet 
Satışı 6.850.000,00 11,70% 

Müşteri - 22 Özel Ürün satışı 5.823.750,00 9,95% 

Müşteri - 23 Özel Anahtar Teslim Sistem 
Geliştirme Satışı 757.900,00 1,29% 

Müşteri - 14 Kamu  Süreklilik Kapsamında  Hizmet 
Satışı 675.454,56 1,15% 

Müşteri - 7 Özel Ürün satışı 640.799,60 1,09% 
Müşteri - 24 Özel Süreklilik Kapsamında  Hizmet 263.740,00 0,45% 
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Satışı 
Müşteri - 10 Diğer Ürün satışı 40.200,00 0,07% 
Müşteri - 25 Özel Ürün satışı 20.645,00 0,04% 

Müşteri - 8 Özel Süreklilik Kapsamında  Hizmet 
Satışı 7.220,60 0,01% 

Müşteri - 26 Kamu  Süreklilik Kapsamında  Hizmet 
Satışı 4.895,00 0,01% 

Müşteri - 27 Kamu  Süreklilik Kapsamında  Hizmet 
Satışı 4.000,00 0,01% 

Müşteri - 28 Kamu  Süreklilik Kapsamında  Hizmet 
Satışı 4.000,00 0,01% 

Müşteri - 29 Kamu  Süreklilik Kapsamında  Hizmet 
Satışı 3.500,00 0,01% 

Müşteri - 30 Kamu  Süreklilik Kapsamında  Hizmet 
Satışı 2.771,19 0,00% 

Müşteri - 31 Kamu  Süreklilik Kapsamında  Hizmet 
Satışı 2.750,00 0,00% 

Müşteri - 12 Özel Süreklilik Kapsamında  Hizmet 
Satışı 557,80 0,00% 

      58.545.312,49 100,00% 

 
Satışların faaliyet alanına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir;  
 

Faaliyet Türü 31.12.2016 Satışlara 
Oranı 31.12.2017 Satışlara 

Oranı 31.12.2018 Satışlara 
Oranı 

Anahtar Teslim 
Sistem 
Geliştirme Satışı 

                    
18.068.129,87 

  
50,99% 

                      
6.175.996,12 

  
14,48% 

                      
9.257.900,00 

  
15,81% 

Süreklilik 
Kapsamında 
Hizmet Satışı 

                         
188.749,02 

  
0,53% 

                      
6.524.799,27 

  
15,30% 

                      
7.818.889,15 

  
13,36% 

Ürün Satışı 
                    

17.175.329,52 
  

48,47% 
                    

29.937.428,97 
  

70,21% 
                    

41.468.523,34 
  

70,83% 

Genel Toplam 
                    

35.432.208,41 
  

100,00% 
    

42.638.224,36 
  

100,00% 
                    

58.545.312,49 
  

100,00% 

 

Satışların coğrafik yapıya göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir;  
 

Toplam Satışlar 31.12.2016 Satıştaki 
Payı 31.12.2017 Satıştaki 

Payı 31.12.2018 Satıştaki 
Payı 

Yurt İçi Satışlar 34.502.153,54 97,38% 42.584.453,42 99,87% 58.281.572,49 99,55% 
Yurt Dışı Satışlar 930.054,87 2,62% 53.770,94 0,13% 263.740,00 0,45% 
Toplam 35.432.208,41 100,00% 42.638.224,36 100,00% 58.545.312,49 100,00% 

 

Yurt içi satışların bölge bazlı dağılımı aşağıda gösterilmektedir;  
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Bölge Bazlı Satışlar 31.12.2016 Satıştaki 
Payı 31.12.2017 Satıştaki 

Payı 31.12.2018 Satıştaki 
Payı 

İç Anadolu 34.209.440,52 99,15% 40.621.055,09 95,39% 50.693.801,03 86,98% 
Marmara 188.749,02 0,55% 595.278,33 1,40% 7.507.781,46 12,88% 
Ege 103.964,00 0,30% 428.720,00 1,01% 3.500,00 0,01% 
G.Doğu Anadolu 0 0,00% 494.050,00 1,16%   0,00% 
Akdeniz 0 0,00% 172.400,00 0,40% 65.740,00 0,11% 
Doğu Anadolu 0 0,00% 156.300,00 0,37% 10.750,00 0,02% 
Karadeniz 0 0,00% 116.650,00 0,27%   0,00% 
Toplam Yurt İçi 
Satışlar 34.502.153,54 100,00% 42.584.453,42 100,00% 58.281.572,49 100,00% 

 

Yurt dışı satışların ülke bazlı dağılımı aşağıda gösterilmektedir;  
 

Ülke Bazlı satışlar 31.12.2016 Satıştaki 
Payı 31.12.2017 Satıştaki 

Payı 31.12.2018 Satıştaki 
Payı 

Irak 0 0,00% 19.850,00 36,92% 0 0,00% 
Bhutan 930.054,87 100,00% 33.920,94 63,08% 0 0,00% 
Azarbaycan 0 0,00% 0 0,00% 263.740,00 100,00% 
Toplam Yurt Dışı 
Satışlar 930.054,87 100,00% 53.770,94 100,00% 263.740,00 100,00% 

 

7.3. Madde 7.1.1 ve 7.2.’de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme 
durumu hakkında bilgi: 
Yoktur. 

7.4. İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, 
sınai-ticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal 
durumunun ne ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim 
süreçlerine ilişkin özet bilgi: 
İhraççı, mevcut pay sahiplerinden Papillon AO ile işbirliği sözleşmesi ve lisans 
sözleşmesi akdetmiştir. Lisans sözleşmesi, İhraççının hizmetlerinde kullandığı 
yazılımlar üzerindeki lisans haklarını, işbirliği sözleşmesi ise Papillon AO’nun İhraççıya 
faaliyet alanı konusunda hizmet sunmak, İhraççıyı desteklemek ve İhraççı ile işbirliği 
içerisinde hareket etmek konusundaki kabul ve taahhütlerini konu almaktadır. İşbirliği 
sözleşmesinde Papillon AO’nun İhraççı için ürün hazırlama taahhüdünün yanında ayrıca 
hazırladığı her bir ürünün geliştirilmesi, teslime hazır hale getirilmesi, kullanımı, sistem 
ve donanım gereksinimleri ve bakımı da dahil ürün ile ilgili olarak İhraççıya eğitim 
hizmeti verme yükümlülüğü düzenlenmekte, Papillon AO’nun İhraççıyı stratejik olarak 
destekleme ve devamlılık arz edecek şekilde İhraççıya kendi ekiplerini oluşturmak ve 
iyileştirme ve müşterilerine sunduğu hizmetlerde hizmet sunma taahhüdü yer 
almaktadır. 

Her iki sözleşmede de İhraççının yazılımlar ve ürünler üzerindeki lisans haklarının, 
Türkiye ve Rusya Federasyonu da dahil dünyanın her yerinde, herhangi bir amaç, şekil, 
araç veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak her şekilde 
işleme hakkı, çoğaltma hakkı ve yayma hakkını kapsadığı ve lisans haklarının Sözleşme 
süresi veya herhangi bir hak düşürücü süre ile sınırlı olmadığı düzenlenmiştir. 
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Ayrıca İhraççının yazılımlar ve ürünler üzerindeki lisans hakları, Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içerisinde münhasır nitelikte olup, Papillon AO ürünleri ancak Türkiye dışında 
kullanabilmekte ve ürünler üzerinde Türkiye sınırları dışında lisans verebilmektedir. 
Papillon AO, her iki sözleşmede de Papillon AO’nun dünyanın her yerinde ve her 
zaman İhraççının lisans haklarını tanıyacağı, kabul edeceği, bu hakları geçersiz 
kılabilecek veya bu haklara zarar verebilecek veya tesciline, kabulüne veya tanınmasına 
mâni olabilecek ihmal, iş ve işlemlerden kaçınacağı düzenlenmiştir. 

Her iki sözleşmenin de süresi, 50 yıl olup, taraflardan her birinin 1 Ağustos 2063 
tarihinden en fazla 6 ay ve en az 3 ay önceden yazılı fesih bildiriminde bulunmak 
suretiyle 1 Ağustos 2063 tarihi itibariyle her bir sözleşmeyi sona erdirme hakkı 
bulunmaktadır. Belirtilen şekilde fesih hakkının kullanılmaması halinde, ilgili sözleşme  
10 yıllık periyotlar için kendiliğinden yenilenmektedir.  
Bahse konu sözleşmeler sona erse dahi, İhraççının her iki sözleşme kapsamında sahip 
olduğu lisans hakları ve sözleşmelerin lisans haklarını düzenleyen hükümleri ücretsiz ve 
süresiz olarak devam etmekte ve geçerliliğini korumaktadır. Ayrıca lisans sözleşmesinin 
Papillon AO tarafından haksız feshedilmesi halinde, sözleşmeye konu yazılımların 
sahipliği kendiliğinden İhraççıya devrolunmuş kabul edilecektir. 

Papillon AO ortaklık yapısı değişiminde bile, sözleşmeler yeni sahiplerce devam edecek 
şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca işbirliği sözleşmesinin herhangi bir sebeple  sona ermesi 
durumunda İhraççıya en az 3 yıl zorunlu destek verileceği garanti altına alınmıştır. 
Böylelikle anılan sözleşmeler kapsamında, işbirliğinin ve İhraççı’ya tanınan lisans 
haklarının sürekliliği ve ihraççının talebi doğrultusunda mamül, yarı mamül ve hizmet 
satın almalarının ve sair hizmetlerin kesintisiz devamı garanti altına alınmıştır.  

Ayrıca, işbirliği sözleşmesinde ürün bedellerinin kural olarak Türk Lirası cinsinden 
belirleneceği ve gelecekte satın alınacak aynı tür mamül ve hizmetlerde gerçekleşmiş 
ticaretlere göre fiyat istikrarının korunacağı ve herhangi bir fahiş ya da olağanüstü 
değişimler yapılmayacağı belirlenmiştir.  

Hem lisans sözleşmesi hem de işbirliği sözleşmesinde Papillon AO‘nun sözleşmeden 
kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi dolayısıyla İhraççının 
müşterilerine, çalışanlarına, yöneticilerine, pay sahiplerine, iş ortaklarına, lisans verdiği 
kişilere, hizmet sağlayıcılarına, idari makamlara ve diğer üçüncü kişilere karşı sorumlu 
olduğu tüm zarar ve taleplere karşı Papillon AO’nun sözleşme süresi ile bağlı 
olmaksızın İhraççıyı savunacağı, sorumsuz kılacağı ve tazmin edeceği düzenlenmiş, 
Papillon AO’ya yönelik finansal talepler olması halinde, finansal taleplerin 1.000.000 
ABD Doları’nı geçmeyeceği kabul edilmiştir. 

İhraççının Papillon AO’dan hizmet talebinde bulunma hakkının İhraççının Papillon 
AO’dan hizmet almakla yükümlü olduğu anlamına gelmediği işbirliği sözleşmesinde 
açıkça düzenlenmiştir. İhraççının siparişleri dışında Papillon AO’ya her ne adla olursa 
olsun herhangi bir bedelde rutin ya da rutin olmayan ödeme yapması gerekmemektedir.  

İşbirliği sözleşmesi ve lisans sözleşmesi kapsamında Papillon AO ile İhraççı arasında 
kurulan ticari ilişki, İhraççının tamamen kendi rızası ve talebi doğrultusunda 
gerçekleştirilen bir ticari faaliyetin ötesinde değildir. İhraççının büyüme stratejilerini 
destekleyecek şekilde, ihtiyaç duyduğu hizmet ve üretimin, know-how transferinin uzun 
dönemli bağlayıcı sözleşme ile garanti altına alınması ve bu garanti kapsamında ihraççı 
açısından herhangi bir bağlayıcı zorunlu ticaretin olmaması; ihraççının işletme 
sürdürülebilitesi açısından olumludur.  
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İhraççı’nın hiçbir şekilde herhangi bir ürün veya hizmet sağlanması konusunda Papillon 
AO’ya zorunlu bağımlılığı söz konusu değildir; İhraççı farklı tedarikçileri kullanmayı 
tercih edebilir. Bunun yanında, Papillon AO ise ürünleri konusunda Türkiye pazarında 
doğrudan veya ihraççı hariç herhangi bir işletme veya kurumla iş yapamaz.  
Yukarıda belirtilen işbirliği sözleşmesi ve lisans sözleşmesi dışında, İhraççının ticari 
faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-ticari, finansal ve sair 
anlaşma söz konusu değildir.  

 

7.5. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı: 
Yoktur. 

7.6. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma 
hakkında bilgi: 
Yoktur.  

7.7. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe 
ara verme haline ilişkin bilgiler: 
Yoktur.  
 

8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER 
8.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet 
konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri: 
İhraççı’nın herhangi bir iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Ancak İhraççı’nın 
hakim ortağı Papillon AO’nun %100 hissedarı OOO Adis tüzel kişiliğidir.  

8.2. İhraççının doğrudan veya dolaylı önemli bağlı ortaklıklarının dökümü: 
Yoktur. 
 

9. MADDİ DURAN VARLIKLAR  HAKKINDA BİLGİLER 
9.1. İzahnamede yer alması gereken son finansal tablo tarihi itibariyle ihraççının 
finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu ve 
yönetim kurulu kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi planlanan önemli 
maddi duran varlıklara ilişkin bilgi: 
 
Şirket’in maddi duran varlıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
 
Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler 
Cinsi Edinildiği 

Yıl 
m2 Mevkii Net 

Defter 
Değeri 
(TL) 

Kullanım 
Amacı 

Kiraya 
Verildi ise 
Kiralayan 

Kişi/Kurum 

Kira 
Dönemi 

Yıllık 
Kira 

Tutarı 
(TL) 

Araç 2018 - - 32.066,66 
Ar-Ge 

Kamyonet 
- - - 
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 1 Ocak   31 Aralık 
 2018 Girişler Çıkışlar 2018 
 
Maliyet: 
 
Motorlu taşıtlar - 37.000 - 37.000 
Döşeme ve demirbaşlar 378.523 111.494 - 490.017 
 
 378.523 148.494 - 527.017 
 
Birikmiş itfa payları: 
 
Motorlu taşıtlar - (5.550) - (5.550) 
Döşeme ve demirbaşlar (142.728) (88.082) - (230.810) 
 
 (142.728) (93.632) - (236.360) 
 
Net defter değeri 235.795 - - 290.657 
 

9.2. İhraççının maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili 
tüm hususlar hakkında bilgi: 
Şirket’in faaliyet sahası ÇED raporu gerektirmeyen işleri kapsamaktadır.  

9.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek 
tutarları hakkında bilgi: 
 
Maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek ve kısıtlama yoktur.   
 

9.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç 
değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: 
 Yoktur. 

10. FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN 
DEĞERLENDİRMELER 
10.1. Finansal durum: 

10.1.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri 
itibariyle finansal durumu, finansal durumunda yıldan yıla meydana gelen 
değişiklikler ve bu değişikliklerin nedenleri: 
  31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 
VARLIKLAR  2018 2017 2016 2015 
 
Dönen varlıklar  61.260.885 44.537.643 26.838.881 13.469.525 
 
Nakit ve nakit benzerleri  55.788.181 26.405.844 6.036.542 11.874.331 
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar  560.520 9.255.140 18.060.664 124.950 
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İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  39.974 56.451 25.157 67.956 
Stoklar  3.569.291 6.252.609 1.067.780 44.280 
Peşin ödenmiş giderler 
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler  593.667 339.179 162.592 526.552 
-  İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler  - 1.260.500 - 15.320 
Türev finansal araçlar  - 296.763 - - 
Diğer dönen varlıklar  709.252 671.157 1.486.146 816.136 
 
Duran varlıklar  1.096.921 302.604 143.985 261.144 
 
Maddi duran varlıklar  290.657 235.795 91.422 114.959 
Maddi olmayan duran varlıklar  67.776 57.167 26.228 32.902 
Ertelenmiş vergi varlığı  738.488 9.642 26.335 38.283 
İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler  - - - 75.000 
  
TOPLAM VARLIKLAR  62.357.806 44.840.247 26.982.866 13.730.669 

 
 
  31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 
YÜKÜMLÜLÜKLER  2018 2017 2016 2015 
 
Kısa vadeli yükümlülükler  2.668.414 4.551.587 2.837.751 5.393.777 
 
Ticari borçlar 
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar  24.146 1.907.134 66.226 4.044.142 
-  İlişkili taraflara ticari borçlar  - - - 381.747 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar  106.152 168.072 67.141 39.867 
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  38.919 9.497 16.284 34.245 
Dönem karı vergi yükümlülüğü   2.157.828 2.089.873 2.511.515 644.733 
Kısa vadeli karşılıklar 
-.Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar  176.961 134.054 77.555 44.344 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler  164.408 242.957 99.030 204.699 
 
Uzun vadeli yükümlülükler  263.825 164.322 83.511 41.364 
 
Uzun vadeli karşılıklar 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar  263.825 164.322 83.511 41.364 
 
ÖZKAYNAKLAR  59.425.567 40.124.338 24.061.604 8.295.528 
 
Ödenmiş sermaye  30.000.000 1.700.000 1.700.000 1.510.000 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  
   birikmiş diğer kapsamlı giderler 
   Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları  (74.279) (40.806) (12.290) - 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler  1.438.820 1.367.320 875.854 480.520 
Geçmiş yıllar karları/ (zararları)   2.926.658 16.968.234 4.419.476 (1.623.454) 
Net dönem karı  25.134.368 20.129.590 17.078.564 7.928.462 
 
TOPLAM KAYNAKLAR  62.357.806 44.840.247 26.982.866 13.730.669 

 
Şirket bilanço kalemlerinin yüzdesel değişimlerini içerir tablo aşağıda sunulmaktadır; 

 
CariDönem Önceki Dönem Önceki Dönem 

VARLIKLAR 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

  
  

Dönen Varlıklar 38% 66% 99% 
Nakit ve Nakit Benzerleri 111% 337% -49% 
Ticari Alacaklar -94% -49% 14354% 
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 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar -94% -49% 14354% 
  -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0% 0% 0% 
Diğer Alacaklar -29% 124% -63% 
  - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar -29% 124% -63% 
  -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0% 0% 0% 
Stoklar -43% 486% 2311% 
Peşin Ödenmiş Giderler 75% 109% -69% 
Diğer Dönen Varlıklar 6% -55% 82% 
Duran Varlıklar 262% 110% -45% 
Diğer Alacaklar 0% 0% 0% 
  -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0% 0% 0% 
  -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0% 0% 0% 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0% 0% 0% 
Maddi Duran Varlıklar 23% 158% -20% 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19% 118% -20% 
  -Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19% 118% -20% 
  -Şerefiye 0% 0% 0% 
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7559% -63% -31% 
TOPLAM VARLIKLAR 39% 66% 97% 

 
   

 
CariDönem Önceki Dönem Önceki Dönem 

KAYNAKLAR 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2017 

    Kısa Vadeli Yükümlülükler -41% 60% -47% 
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0% 0% 0% 
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0% 0% 0% 
Ticari Borçlar -99% 2780% -98% 
  - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar -99% 2780% -98% 
  - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0% 0% 0% 
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar -37% 150% 68% 
Diğer Borçlar 157% 290% 290% 
  - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 310% -42% -52% 
  - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0% 0% 0% 
Ertelenmiş Gelirler 3% -17% 290% 
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3% -17% 290% 
Kısa Vadeli Karşılıklar 32% 73% 75% 
  -Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0% 0% 0% 
  -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karş. 32% 73% 75% 
Toplam -41% 60% -47% 

 
   Uzun Vadeli Yükümlülükler 61% 97% 102% 

Uzun Vadeli Borçlanmalar 0% 0% 0% 
Diğer Borçlar 0% 0% 0% 
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  - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0% 0% 0% 
  - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0% 0% 0% 
Uzun Vadeli Karşılıklar 61% 97% 102% 
  -Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0% 0% 0% 
  -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 61% 97% 102% 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0% 0% 0% 

 
   ÖZKAYNAKLAR 48% 67% 190% 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 48% 67% 190% 
Ödenmiş Sermaye 1665% 0% 13% 
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 82% 232% AD 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5% 56% 82% 
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları -83% 284% AD 
Net Dönem Karı / Zararı 25% 18% 115% 
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 

   TOPLAM KAYNAKLAR 39% 66% 97% 

 
Şirket’in aktif toplamının %98’ini oluşturan dönen varlıkları 2018 yılı 12 aylık finansal 
dönem soncunda 6.260.885 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı 12 aylık 
finansallarda Şirket’in nakit ve benzerleri %111 artarak 55.788.181 TL seviyesine 
ulaşmıştır (31.12.2017: 26.405.844, 31.12.2016: 6.036.542 TL). Şirketin 2018 yılında 
olduğu gibi 2017 ve 2016 yılları faaliyetlerinden kaynaklı karlılığı sonucu kuvvetli nakit 
pozisyonu oluşmuştur.  

Şirket’in 2018 yılı 12 aylık finansal dönem sonucunda bir önceki yılın aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında stokları %43 azalarak 3.569.291 TL seviyesine gerilemiştir. 
(31.12.2017: 6.252.609, 31.12.2016: 18.060.664 TL) 

Finansal borcu bulunmayan Şirket’in 2018 yılı toplam yükümlülüklerinin %74’ü 
2.157.828 TL’lik dönem karı vergi yükümlülüğünden oluşmaktadır. (31.12.2017: 
2.089.873 TL, 31.12.2016: 2.511.515 TL). 2018 yılı finansal dönemde Şirket kısa vadeli 
yükümlülükleri bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %41 gerilemiştir. Bu 
gerilemede Şirket’in ticari borçlarındaki azalış etkili olmuştur.  Şirket’in 2018 yılı 12 
aylık finansal dönemde ticari borçları da %99 gerileyerek 24.146 TL seviyesinde 
gerçekleşmiştir (31.12:2017: 1.907.134 TL, 31.12.2016: 66.226 TL) 
Şirket’in uzun vadeli borçlanmalarının tamamı 2018, 2017 ve 2016 yıllarında 
çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklardan oluşmaktadır. 
(31.12.2018: 263.825 TL, 31.12.2017: 164.322 TL, 31.12.2016: 83.511 TL)  

Şirketin finansal borcu bulunmamaktadır.  
2018 yılı 12 aylık dönemde Şirket net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 
artarak 25.134.368 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. (31.12.2017: 20.129.590 TL, 
31.12.2016: 17.078.564 TL). Şirket 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği Sermaye 
artırımı ile ödenmiş sermayesini 1,7 milyon TL’den 30 milyon TL’ye artırımıştır. Şirket 
özkaynakları 2018 yılı 12 aylık dönemde %48 artarak 59.425.567 TL’ye yükselmiştir. 
(31.12.2017: 40.124.338 TL, 31.12.2016: 24.061.604 TL) 



59 
 

 

10.2. Faaliyet sonuçları: 
10.2.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri 
itibariyle faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi: 
 
  1 Ocak - 1 Ocak - 1 Ocak - 
  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 
Hasılat  58.545.312 42.634.787 35.530.430 
Satışların maliyeti (-)  (23.659.805) (15.789.069) (13.910.050) 
 
Brüt kar  34.885.507 26.845.718 21.620.380 
 
Pazarlama giderleri (-)  (1.873.857) (1.703.019) (306.457) 
Genel yönetim giderleri (-)  (4.873.427) (3.851.276) (1.174.824) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler  1.014.260 1.343.809 120.485 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)  (988.013) (712.578) (455.253) 
 
Esas faaliyet karı  28.164.470 21.922.654 19.804.331 
 
Finansman gelirleri  4.108.433 4.055.163 1.603.731 
Finansman giderleri (-)  (325.436) (795.237) (47.401) 
 
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı  31.947.467 25.182.580 21.360.661 
 
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri 
Dönem vergi gideri (-)  (7.532.504) (5.029.169) (4.267.076) 
Ertelenmiş vergi geliri /(gideri)  719.405 (23.821) (15.021) 
 
Sürdürülen faaliyetler dönem karı  25.134.368 20.129.590 17.078.564 
 
Pay başına kazanç  0,84 0,67 0,57 
 
Diğer kapsamlı giderler 
 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar  (33.473)  (28.516)  (12.290) 
 
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları  (42.914)  (35.645) (15.363) 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayaca 
   diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler  9.441  7.129  3.073 
 
Diğer kapsamlı gider  (33.473) (28.516) (12.290) 
 
Toplam kapsamlı gelir  25.100.895 20.101.074 17.066.274 
 
Pay başına kazanç  0,84 0,67 0,57 

 

 

10.2.2. Net satışlar veya gelirlerde meydana gelen önemli değişiklikler ile bu 
değişikliklerin nedenlerine ilişkin açıklama:  
 

İhraççı yıllar itibariyle üretim çeşitliliği ile paralel olarak beklendiği doğrultuda 
satışlarında artış olmuştur. Satışların artışı, ürün çeşitliliği ve iş geliştirme faaliyetlerinin 
zaman içerisindeki başarısına bağlı olarak değişmiştir. 
Şirket’in yıllar itibari ile satışlarının kırılımı aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir; 
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Yıllar itibariyle satışların 
kırılımı 2016 Satışlara 

Oranı 2017 Satışlara 
Oranı 2018 Satışlara  

Oranı 
Anahtar Teslim Sistem 
Geliştirme Satışı   18.068.129  50,99%     6.175.996  14,48%     9.257.900  15,81% 

Ürün Satışı   17.175.329  48,47%   29.937.428  70,21%   41.468.523  70,83% 
Süreklilik Kapsamında  
Hizmet Satışı        188.749  0,53%     6.524.799  15,30%     7.818.889  13,36% 

Genel Toplam   35.432.208  100,00%   42.638.224  100,00%   58.545.312  100,00% 

 

10.2.3. İhraççının, izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri 
itibariyle meydana gelen faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli 
derecede etkilemiş veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal 
politikalar hakkında bilgiler: 
 
İş bu ihraççı bilgi dokümanının 5. Bölümünde ihraççının faaliyetlerini etkileyebilecek 
risk faktörlerine değinilmiştir. Bu risk faktörleri haricinde ihraççının faaliyetlerini 
doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek kamusal, 
ekonomik, finansal konulara ilişkin bilgiler aşağıda sıralanmaktadır; 
 
 
İthalat Politikaları 
 
Şirket satın aldığı ürünlerin büyük bölümünü yurtdışından ithal etmektedir. Türkiye 
ithalat politikasında geliştirilecek olası değişiklikler Şirket’in ürün temininde sıkıntı 
yaşamasına sebep olabilir ve Şirket cirolarında beklenmeyen düşüşlere yol açabilir.  
 
Ülkelerin korumacı ticaret politikalarını hayata geçirmeleri ve/veya ek gümrük vergisi 
benzeri olası uygulamalar dünya ticaretini olumsuz yönde etkileyebilecek olası riskler 
arasındadır. 
 
 

10.3. İhraççının borçluluk durumu 
Borçluluk Durumu Tutar (TL) 
Kısa vadeli yükümlülükler   

     2.668.414,00 
Garantili   
Teminatlı   
Garantisiz/Teminatsız 2.668.414,00  
    
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa 
vadeli kısımları hariç) 

  
         263.825,00 

Garantili   
Teminatlı   
Garantisiz/Teminatsız 263.825,00  
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı   
    
Özkaynaklar   
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Ödenmiş/çıkarılmış sermaye   
   30.000.000,00 

Yasal yedekler      1.438.820,00 
Diğer yedekler   
TOPLAM KAYNAKLAR   
    
Net Borçluluk Durumu Tutar (TL) 
A. Nakit  55.788.181,00 
B. Nakit Benzerleri   
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar   
D. Likidite (A+B+C)   

   55.788.181,00 
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar   

         600.494,00 
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri   
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı   
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar      2.668.414,00 
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)      2.668.414,00  
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)  -53.720.261,00 
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri   
L. Tahviller   
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler   
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)   
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)  -53.720.261,00 

 

11. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI 

11.1. İhraççının kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:  
Şirket’in kısa ve uzun vadeli fon kaynaklarının tamamı özkaynaklardan oluşmaktadır.  

Şirket’in 31.12.2018 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 
kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri aşağıdaki gibidir;  

 
    31 Aralık  
YÜKÜMLÜLÜKLER    2018  
 
Kısa vadeli yükümlülükler    2.668.414  
Ticari borçlar 
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar    24.146  
-  İlişkili taraflara ticari borçlar    - 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar    106.152 
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar    38.919 
Dönem karı vergi yükümlülüğü     2.157.828 
-.Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar    176.961 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler    164.408 
 
Uzun vadeli yükümlülükler    263.825 
 
Uzun vadeli karşılıklar 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar    263.825 

 
11.2. Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme: 
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Aşağıda yer alan tabloda Şirket’in 2018, 2017 ve 2016 12 aylık dönemlere ait nakit akışı 
özetlenmektedir.  
  

 
 01.01.2018 

31.12.2018 
01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2016 
31.12.2016 

    
A) İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları 30.501.985 24.632.845 (4.500.270) 
     Dönem Karı 25.134.368 20.129.590 17.078.564 
B) Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları (186.345) (250.760) (15.785) 
C) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları (4.912.713) (4.038.340) (1.300.198) 
D) Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit 
ve Nakit Benzerlerindeki Etki 

29.382.337 20.369.302 (5.837.789) 

E) Dönem Başlı Nakit ve Nakit Benzerleri 23.167.386 3.528.443 11.874.331 
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri 54.674.635 23.167.386 3.528.443 

 

Şirket 2016 yılı 12 aylık dönemde işletme faaliyetlerinden 4,5 milyon TL nakit 
kullanmış, 2017 yılının aynı döneminde ise 24,6 milyon TL nakit elde etmiştir. 2018 
yılında ise işletme faaliyetlerinden 30,5 milyon TL’lik nakit girişi sağlanmıştır.   
2018 yılında 25,1 milyon TL’lik dönem karı elde edilmiştir. (31.12.2017: 20.129.590, 
31.12.2016: 17.078.564) 
Şirket 2018 yılında finansman faaliyetlerinde nette 4,9 milyon TL’lik nakit çıkışı 
gerçekleşmiştir. Nakit çıkışına 5,8 milyon TL’lik temettü ödemesi sebep olmuştur. 
İşletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden oluşan nakit hareketleri toplamda 
29.382.337 TL nakit girişi meydana getirmiş, böylece dönem başında 23.167.386 TL 
olan nakit ve nakit benzerleri dönem sonunda 54.674.635 TL’ye yükselmiştir. 

11.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme: 
Şirket’in toplam fon durumunu gösterir toplam finansal yükümlülükler ve özkaynak 
tutarlarını gösterir tablolar aşağıdadır . 
 
Sermaye Riski 
 
Sermaye Riski, Net Borç/Toplam Özkaynak oranı olarak izlenir. Bu oran net 
yükümlülüğün toplam özkaynağa bölünmesiyle bulunmaktadır. Net yükümlülük nakit ve 
nakit benzeri, değerlerin toplam borç tutarından (finansal borçlar ve yükümlülükler, 
finansal kiralama ve ticari borçlar içerir) düşülmesiyle elde edilmektedir. İhraççı’nın 
31.12.2016, 31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihleri itibari ile Net Borç/ Özkaynak oranı 
aşağıdaki gibidir. İhraççı’nın 31.12.2018 tarihi itibari ile yükümlülüklerini karşılayamama 
gibi bir riski söz konusu değildir. Ancak ilerleyen dönemlerde ihraççının sermaye riski ile 
karşı karşıya kalabilir. 

 

BİLANÇO (TL) 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Toplam Borçlar 2.837.751 4.551.587 2.668.414 

Nakit ve Nakit Benzerleri 6.036.542 26.405.844 55.788.181 
Net Yükümlülükler (-) 2.511.515 2.089.873 2.157.828 
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Toplam Öz Sermaye 26.982.866 44.840.247 62.357.806 
Net Yükümlülük / Özkaynaklar 0,09 0,05 0,03 

 
İhraççı’nın 2016 yılında sermaye riski oranı 0,09 olarak hesaplanmış olup 2017 yılı için 
0,05 ve 2018 yılı için ise 0,03 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
 
Faiz Oranı Riski 
 
Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlamasında dalgalanmalara 
yol açması, İhraççı’nın faiz oranı riski ile karşılaşması anlamına gelmekte olup, 
İhraççı’nın faiz oranı riskine duyarlığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki 
uyumsuzluğu ile ilgilidir. 31.12.2018 dönemine ait mali tablolarına göre İhraççı’nın 
aktif ve pasif hesaplarında kısa vadeli ve uzun vadeli finansal borçları 
bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen hesap dönemlerde, İhraççı’nın finansal 
performansına ve borçlanma yapısına bağlı olarak faiz riski doğabilir. 
 

11.4. İşletme sermayesi beyanı: 
 
Şirket’in mevcut yükümlülüklerini karşılamak için yeterli işletme sermayesi vardır. 

11.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya 
etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi: 
Yoktur.   

11.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal 
kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi 
planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında 
bilgi: 
Şirket’in yönetim kurulunca karara bağlanmış olan bir yatırım planı ve maddi duran 
varlık alımı planı yoktur. 
 

12. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR 

12.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının 
araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme 
etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan 
ödemeler hakkında bilgi:  
Yoktur.  

13. EĞİLİM BİLGİLERİ 

13.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son 
eğilimler hakkında bilgi: 
İhraççı’nın süregelen ticari faaliyetlerinde beklenen dışında bir durum söz konusu 
değildir. Son dönemdeki TL’sındaki değer kayıpları, maliyetlerde makul düzeyde artışa 
sebep olabilir. Ancak, döviz varlıklarıyla bu artışlar telafi edilebilecek düzeydedir. 

13.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, 
belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: 



64 
 

İhraççı’nın yükümlülüklerini karşılayamama gibi bir durum veya tahmin söz konusu 
değildir. Mevcut ticareti olağan sürecinde akmaktadır. Kamu satın alma ve 
sözleşmelerinde yerel seçimler sebebiyle bazı gecikmeler yaşanmış olsa da, beklentiler 
doğrultusunda ilerlenmektedir. 

 

14. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ 
14.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap 
dönemlerine ilişkin kar tahminleri: 
Yoktur.  

14.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar: 
Yoktur. 

14.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu: 
Yoktur. 

14.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle 
karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama: 
Yoktur.  

14.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu izahname tarihi 
itibariyle hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi: 
Yoktur.  
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15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 
15.1. İhraççının genel organizasyon şeması: 
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15.2. İdari yapı: 
   

15.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi: 

Adı Soyadı 
  

Görevi 
  İş Adresi 

Son 5 Yılda 
İhraççıda 
Üstlendiği 
Görevler 

Görev 
Süresi / 
Kalan 
Görev 
Süresi 
  

Sermaye Payı 
 

(TL) (%) 

Murat 
Kerimoğlu 

Yönetim 
Kurulu 
Başkanı  

 Mebusevleri 
Mah. Ergin 
Sk. No:9/1-2-
3 Çankaya 
Ankara 

Yönetim 
Kurulu 
Başkan 
Vekili 

1 Yıl /  
1 Yıl 

- - 

Ahmet Çağrı 
Demirtaş 

Yönetim 
Kurulu 
Başkan 
Vekili 

 Mebusevleri 
Mah. Ergin 
Sk. No:9/1-2-
3 Çankaya 
Ankara 

Maliyet 
ve 
Planlama 
Yönetici
si 

1 Yıl /  
1 Yıl 

- - 

Dr.Doğan 
Demir 

Yönetim 
Kurulu 
Üyesi 

 Mebusevleri 
Mah. Ergin 
Sk. No:9/1-2-
3 Çankaya 
Ankara 

Yönetim 
Kurulu 
Başkanı  

1 Yıl /  
1 Yıl 

 3.600.000- 12 

Feyza Arda Bağımsız 
Yönetim 
Kurulu 
Üyesi 

 Mebusevleri 
Mah. Ergin 
Sk. No:9/1-2-
3 Çankaya 
Ankara 

- 1 Yıl /  
1 Yıl 

- - 

Handan Duray Bağımsız 
Yönetim 
Kurulu 
Üyesi 

 Mebusevleri 
Mah. Ergin 
Sk. No:9/1-2-
3 Çankaya 
Ankara 

- 1 Yıl /  
1 Yıl 

- - 

 

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi: 
 

Yoktur.  
 

15.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında 
bilgi: 
24.12.2012 tarih ve 8221 sayılı TTSG’de 18.12.2012 tarihi itibari ile Papilon Savunma-
Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi tescil edilmiştir. 

15.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan 
personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle 
akrabalık ilişkileri hakkında bilgi: 
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Yoktur. 

15.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin 
yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi: 
 
Murat KERİMOĞLU 
Yönetim Kurulu Başkanı  
01.12.1963’de Ankara’da doğmuştur. Evli ve iki çocuğu vardır. Dokuz Eylül Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimine devam etmiştir.  

 
İş hayatına 1985 yılında başlayan Kerimoğlu, farklı şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra 
1996 yılında kendi ofisinde serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmaya başlamıştır.  

 
Murat Kerimoğlu, Şirketimiz bünyesinde 2015 yılı itibariyle çalışmaya başlamış olup, 
Papilon AŞ’de muhasebe müdürü ve kaynaklar müdürü olarak görev aldıktan sonra Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilliği görevini almıştır.  

 
Şu anda Papilon AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı ve Kaynaklar Müdürü olarak görev 
almaktadır. 
 
Ahmet Çağrı DEMİRTAŞ 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
11.02.1983 tarihinde Tokat’ta doğmuştur. Evli ve bir çocuğu vardır. Gazi Üniversite’si 
İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde İşletme 
yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 
 
İş hayatına 2007 yılında bankacılık sektöründe başlayan Demirtaş farklı bankalarda 
şube ve bölge müdürlüğünde kobi ve ticari bankacılık yönetmeni olarak görev almıştır. 
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme 
Lisansı’na sahiptir. 
 
Kasım 2017 itibariyle Papilon AŞ. bünyesinde Maliyet ve Planlama Yöneticisi olarak 
çalışmaya başlamış ve şu anda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. 
 
Dr. Doğan DEMİR 
Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür 
04.07.1980’de Adana’da doğmuştur. Evli ve üç çocuğu vardır. Bilkent Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini, Celal Bayar Üniversitesi’nde Yönetim 
Organizasyon alanında yüksek lisansını ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Savunma 
Yönetimi alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. 
 
İş hayatına 2002 yılında başlayan Demir, bu tarihten itibaren ilgili sektörde farklı firmalarda 
arge mühendisi, proje lideri, kamu güvenliği teknolojileri müdürü olarak görevler almıştır. 
Bu görevleri süresince çeşitli uluslararası ekiplerle uzun dönemli tecrübeler edinmiştir.  
 
Dr. Doğan Demir, Papilon AŞ kuruluşu itibariyle çalışmaya başlamış olup, şu anda Papilon 
AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev almaktadır. 
 
Feyza ARDA 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
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01.05.1983 yılında Ağrı’da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans 
eğitimini tamamlamıştır. 
 
İş hayatına 2007 yılında bağımsız denetçi olarak başlayan Arda farklı bağımsız denetim 
şirketlerinde müdür ve direktör olarak görev almıştır. KGK – SPK sertifikası ve SMMM 
lisansına sahiptir.  
 
Halen bağımsız denetim ve iç denetim direktörü ünvanıyla serbest çalışmaktadır. 
 
Handan DURAY 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
29.01.1962 yılında Manisa’da doğmuştur. Evli ve bir çocuğu vardır. Erciyes 
Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nü tamamlamıştır. 
 
İş hayatına 1989 yılında sigortacılık sektörü ile başlayan Duray, sigorta şirketlerinde 
uzman, şube müdürü ve bölge müdürü olarak görev almış ve bölge müdürü olarak 
emekli olmuştur.  
 
Halen sigorta sektöründe serbest çalışmaktadır. 

 

15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum 
da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu 
veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve 
bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam 
edip etmediğine dair bilgi: 
 

Adı Soyadı Firma 
Ünvanı Görevi 

Son 5 
Yılda 
Üstlendiği 
Görevler 

Görev 
Süresi 

/ 
Sermaye Payı Kalan 

Görev 
Süresi 

  (TL) (%) 

Dr.Doğan Demir Papilon AŞ - 
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı  

3 Yıl /  
 3.600.000- 12 0 Yıl 

Murat Kerimoğlu Papilon AŞ - 

Yönetim 
Kurulu 
Başkan 
Vekili 

3 Yıl /  

- - 0 Yıl 

Ahmet Çağrı 
Demirtaş Papilon AŞ - 

Maliyet ve 
Planlama 
Yöneticisi 

1,5 
Yıl/  - - 
0 Yıl 

Dr.Doğan Demir 
Metal 
Gayrimenkul 
AŞ 

Yoktur Yoktur 
- 

1.243.110- 12,43 
- 

Murat Kerimoğlu Tiar Bilişim Yoktur Yoktur - 50.000- 50 



69 
 

Ltd.Şti - 

Murat Kerimoğlu Papilon AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı  - 1 Yıl /  - - 1 Yıl 

Ahmet Çağrı 
Demirtaş Papilon AŞ Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili - 1 Yıl /  - - 1 Yıl 

Dr.Doğan Demir Papilon AŞ 
Yönetim Kurulu 
Üyesi – Genel 
Müdür 

- 1 Yıl /  
1 Yıl  3.600.000- 12 

Feyza Arda Papilon AŞ 
Bağımsız 
Yönetim Kurulu 
Üyesi 

- 
1 Yıl /  

- - 1 Yıl 

Handan Duray Papilon AŞ 
Bağımsız 
Yönetim Kurulu 
Üyesi 

- 
1 Yıl /  

- - 1 Yıl 

 

Dr. Doğan Demir’in Metal Gayrimenkul AŞ yönetiminde görev almamaktadır. Papilon 
AŞ ile Metal Gayrimenkul’ün herhangi bir ticari ilişkisi bulunmamaktadır. 
 
Murat Kerimoğlu’nun Tiar Bilişim Teknolojileri Savunma – Güvenlik Sistemleri İth. İhr. San. 
ve Tic. Ltd. Şti. yönetiminde görev almamaktadır. Papilon AŞ ile Tiar Bilişim’in ticari ilişkisi 
mevcuttur. Söz konusu ticari ilişki Papilon AŞ cirosuna oranla küçük oranda mal satışına 
ilişkindir. 
 

15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan 
personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı,  5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla 
süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet,  hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok 
etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış 
cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf 
olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup 
bulunmadığına dair bilgi: 

Yoktur.  

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz 
sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek 
kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar 
hakkında bilgi:  

Yoktur.  

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi 
olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu 
şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi: 

Yoktur.  
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15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi 
olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine 
veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri 
tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi: 

Yoktur. 

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl 
içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları 
arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi: 

Yoktur.  

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl 
içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev 
almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan 
anlaşmalar hakkında bilgi: 

Yoktur.  

15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi 
personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu 
sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere 
getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:   
 Yoktur.  
 
16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER  

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile 
yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her 
türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya 
ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler: 
Şirket’in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür olarak 
belirlemiştir. Bu yöneticilere dönem içerisinde ödenen ücret ve benzeri menfaatler 
toplamı 2.213.818 TL’dir (2017: 2.719.792 TL; 2016: 935.388 TL). 
 

Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Faydalar (TL) 

Yıl Huzur Hakkı Ücret Prim Diğer Toplam 

31.12.2018 276.989 624.829 981.228 330.772 2.213.818 

 

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile 
yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri 
menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu 
veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar: 
 
 
Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 
 
 2018 2017 2016 
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1 Ocak  164.322  83.511  41.364 
Hizmet maliyeti  41.250  35.562  22.028 
Faiz maliyeti  15.339  9.604  4.756 
Tanımlanmış fayda planları 
   yeniden ölçüm kayıpları  42.914  35.645  15.363 
 
31 Aralık  263.825   164.322   83.511 
 
 
Kıdem  tazminatı karşılığı: 
 
  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
Kıdem Tazminatı Karşılığı 335.489 296.534 266.262 
Toplam 335.489 296.534 266.262 
 
 

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI 
17.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin 
görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler: 

 
Adı Soyadı Son 5 Yılda İhraççıda 

Üstlendiği Görevler 
Görev Süresi / Kalan Görev 

Süresi 

Dr.Doğan Demir Yönetim Kurulu 
Başkanı  

3/0 

Murat Kerimoğlu Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili 

3/0 

Ahmet Çağrı Demirtaş Maliyet ve Planlama 
Yöneticisi 

1,5/0 

Murat Kerimoğlu Yönetim Kurulu 
Başkanı  

1/1 

Ahmet Çağrı Demirtaş Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili 

1/1 

Dr.Doğan Demir Yönetim Kurulu Üyesi – 
Genel Müdür 

1/1 

Feyza Arda Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi 

1/1 

Handan Duray Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi 

1/1 

 

 

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları 
tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi 
sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler 
hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade: 
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İhraççı’nın yönetim kurulu üyelerinin iş akdinin ortaklık tarafından feshedilmesi 
durumunda İş Kanunu çerçevesinde kıdem ve ihbar tazminatı, hak edilmiş ücret vb. 
ödeme yükümlülüğü ile iş sözleşmesinden kaynaklı yükümlülükleri doğabilecektir. 

17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, 
soyadı ve bu komitelerin görev tanımları: 
Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde oluşturulacak komitelere ilişkin olarak; Şirket 
paylarının halka arzını ve Borsa’da işlem görmesini takiben Kurul tarafından dahil 
olduğu grup ilan edilinceye kadar SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 
5. maddesi çerçevesinde Şirket üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine 
tabi olacak olup Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başlaması sonrasında 
yapılacak ilk olağan genel kurul tarihi itibariyle gerekli uyum sağlanacaktır. 

17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun 
değerlendirilmesi hakkında açıklama: 
Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 5.maddesinin 4. fıkrasında yer alan 
“Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için 
Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklar, ikinci fıkrada belirtilen liste ilan edilene kadar 
üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının 
borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla 
gerekli uyumu sağlamak zorundadır.” Hükmü çerçevesinde paylarının halka arzı sonrası 
ilk olağan genel kurul tarihi itibari ile gerekli uyumu sağlayacaktır. 

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay 
sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi: 
Pay sahipleri ile ilişkiler birimi henüz oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Tebliği 
çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkiler biriminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar 
devam etmektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin  
11 (6) maddesi  uyarınca “Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem 
görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıkların, bu madde 
kapsamındaki yükümlülüklerini, paylarının borsada işlem görmeye başlaması tarihinden 
itibaren altı ay içerisinde yerine getirmeleri gerekir.”şeklindedir. Şirket bu madde 
kapsamındaki yükümlülüklerini 6 ay içerisindeyerine getirecektir. 
 

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER 
18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya 
dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile 
mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle 
personelin dağılımı hakkında açıklama: 
 

Yıllar 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
Ortalama Çalışan Sayısı 40 37 25 

 
İhraççının artan iş hacmi paralelinde istihdam ettiği personel sayısı da yıllar itibari ile makul 
oranda artış göstermektedir. Personelin tamamı Ankara’da istihdam edilmekte olup şehir dışı 
ve yurt dışı faaliyetlerde personele görevlendirme yapılmaktadır, geçici personel 
bulunmamaktadır. 
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Departman bazlı ve belirtilen dönem sonu itibariyle çalışanların dağılımı aşağıdaki gibidir 
 

 

Muhasebe 
Finans İdari Teknik İş Geliştirme Yönetim Toplam 

31.12.2018 11 23 8 2 44 
22.04.2019 12 24 9 3 48 

 

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları: 
18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları 
opsiyonlar hakkında bilgi: 
Yoktur. 

18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip 
oldukları opsiyonlar hakkında bilgi: 
Yoktur.  

18.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma 
hakkında bilgi: 
Yoktur.  

 

19. ANA PAY SAHİPLERİ 

19.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle 
sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak 
%5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık 
yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade: 

 
 

 

Tablo: Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi 

Ortağın; Sermaye Payı / Oy Hakkı 

Ticaret Unvanı/ 

Adı Soyadı 
Son Genel Kurul 

17.04.2019 

Son Durum itibariyle 

24.04.2019 

(TL) (%) (TL) (%) 

Papillon AO 20.400.000- 68 20.400.000- 68 

Günel Sadıgova 6.000.000- 20 6.000.000- 20 

Dr. Doğan Demir 3.600.000- 12 3.600.000- 12 

     

TOPLAM 30.000.000- 100 30.000.000- 100 
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Dolaylı pay sahipliği yoktur. 

 
19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası 
olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi 
veya bulunmadığına dair ifade: 

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi: 
 
Grubu Nama/ 

Hamiline 
Olduğu 

 

İmtiyazların türü* 
(Kimin sahip olduğu) 

Bir Payın 
Nominal 

Değeri (TL) 

Toplam 
(TL) 

Sermayeye 
Oranı 
(%) 

- Nama Papillon AO 1 20.400.000,00 68 

- Nama Günel Sadıgova 1 6.000.000,00 20 

- Nama Dr. Doğan Demir 1 3.600.000,00 12 

   TOPLAM 30.000.000 100 
Şirket’in paylarının tamamı nama yazılıdır.  

Şirket payları arasında grup ayrımı ya da belirli pay gruplarına tanınan imtiyaz 
bulunmamaktadır. 

 

19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim 
hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret 
unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını 
engellemek için alınan tedbirler: 
 

19.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek 
anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi: 
Yoktur.  

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası 
olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: 
Yoktur.  
 

20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER 
HAKKINDA BİLGİLER 
20.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili 
taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama: 
Yoktur.  

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı 
hakkında bilgi: 
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Yoktur. 
 

21. DİĞER BİLGİLER 

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler 
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000 TL’dir. 

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı: 
 
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL’dir 

 
21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı 
ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin 
% 10’undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi: 
Yoktur. 

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve 
niteliği hakkında bilgi: 
Yoktur. 

 

21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına 
tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter 
değeri ve nominal değeri: 
Yoktur. 

21.6. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile 
değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, 
değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi: 
Yoktur. 

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir 
anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz 
konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi: 
Yoktur. 

21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan 
sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen 
pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi: 
 

Şirket bir limited şirket olarak 2012 yılında 10.000,00 TL kuruluş sermayesi ile kurulmuştur.  

Şirket’in kuruluş sermayesi ve kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği sermaye artırımları, aşağıda 
gösterildiği gibidir. 

Şirket’in Kuruluşundan Bu Yana Gerçekleştirdiği Sermaye Artırımları 
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Genel Kurul ve 

Tescil Tarihi 
TTSG Tarih 

ve Sayısı 

Yeni 
Sermaye 

(TL) 
Artırım Kaynağı 

Kuruluş 
Sermayesi 

Genel Kurul: - 

Tescil: 
18.12.2012 

Tarih: 
24.12.2012 

Sayı: 8221 

10.000 

Şirket sermayesinin tamamı 
kurucular tarafından taahhüt edilip, 
¼’ü nakden ödenmiştir. Sermayenin 
ödenmemiş bölümünün 30.11.2013 
tarihinde ödenmesi öngörülmüştür. 

Sermaye 
Artırımı 

Genel Kurul: 
24.04.2013 

Tescil: 
03.05.2013 

Tarih: 
08.05.2013 

Sayı: 8315 

 

200.000 

Artırılan sermayenin tamamı pay 
sahipleri tarafından taahhüt edilip, 

¼’ü Şirket sermayesinin tescil 
tarihinden önce ödenmiştir. 

Ödenmemiş bölümünün ortaklar 
kurulunca alınacak kararlar 

doğrultusunda 24 ay içerisinde 
ödenmesi öngörülmüştür. 

Sermaye 
Artırımı 

Genel Kurul: 
15.05.2015 

Tescil: 
27.05.2015 

Tarih: 
01.06.2015 

Sayı: 8831 

1.700.000 

Artırılan sermayenin tamamı 
hissedarlar tarafından taahhüt 

edilip, 300.000 TL nakit olarak 
Günel Sadıgova tarafından taahhüt 
edilerek; 1.200.000,00 TL Papillon 
AO pay sahibinin Şirket’ten olan 

alacağına karşılık 
gerçekleştirilmiştir. Nakit taahhüt 

edilen sermayenin ¼’ü tescil 
tarihinden önce ödenmiş olup, kalan 
¾’ün ise 24 ay içerisinde ödenmesi 

öngörülmüştür. 

Sermaye 
Artırımı 

Genel Kurul: 
25.12.2018 

Tescil: 
28.12.2018 

Tarih: 
03.01.2019 
(Düzeltme 

ilanı: 
17.01.2019) 

Sayı: 9737 
(Düzeltme 

İlanı: 9747) 

 

30.000.000 
Şirket’in dağıtılmamış 2015, 2016 

ve 2017 yılları karlarından 
karşılanmıştır. 
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Şirket, SPK ve Bakanlık’tan alınan izinler çerçevesinde, 17 Nisan 2019 tarihli 
olağanüstü genel kurul toplantısında, Şirket esas sözleşmesini tadil etmiş ve kayıtlı 
sermaye sistemine geçmiştir. Bahse konu esas sözleşme değişikliğinin Ankara Ticaret 
Sicil Memurluğu tarafından 24 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir. 
Kayıtlı sermaye sisteminde Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 TL olup, 
her biri 1 TL itibari değerde nama yazılı 150.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket’in 
çıkarılmış sermayesi ise 30.000.000,00 TL’dir. Kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 
yönetim kurulu çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. 
SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları için toplamda 5 yıl 
süresince geçerlidir.  2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, bu tarihten sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı 
alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK’dan izin 
alınmak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması 
zorunludur. İzah edilen şekilde yetki alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile 
sermaye artırımı yapılamaz. 

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 

 

21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya 
satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu 
işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar: 
Yoktur.  

21.10. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi 
durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir 
başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: 
Yoktur. 

21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda 
halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından 
gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları 
hakkında bilgi: 
Yoktur. 

21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler: 
Şirket esas sözleşmesi ve TTK hükümleri gereği hazırlanan iç yönerge iş bu 
izahnamenin …. numaralı ekindedir. 

21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının 
amaç ve faaliyetleri: 

17 Nisan 2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında tadil edilen ve Ankara Ticaret Sicil 
Memurluğu tarafından 24 Nisan 2019 tarihinde tescil edilen Şirket esas sözleşmesinin “Amaç 
ve Konu” başlıklı maddesine göre, Şirket’in amacı ve başlıca faaliyet konuları, aşağıdaki 
gibidir: 
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1- Şirket tüm tüzel kişi kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bilgisayar ve  
bilgisayar donanım ve sistemleri kurmak, her türlü yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis 
hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmetleri vermek, 
savunma ve güvenlik alanında   kullanılan her türlü araç ve gereçler için yazılım sistemleri 
yazmak, kurulumlarını yapmak ve bunların bakım, onarım ve servis hizmetlerini vermek, web 
siteleri hazırlamak ve hizmetlerini vermek, her türlü bilgi güvenliği ve bilgi tespitine yönelik 
yazılım, donanım ve sistem geliştirmesi, her türlü biyometrik cihaz, yazılım ve sistemlerin 
üretilmesi, geliştirilmesi, entegrasyonu, veri ve görüntü işleme sistemlerinin oluşturulması, veri 
ve görüntü aktarımı, veri ve görüntü analiz ve veri madenciliği işlemlerinin yapılması,  bilgi 
teknolojileri iş zekası çözümlerinin üretilmesi, kurulması, alımı, satımı, bakım, servis, garanti ve 
onarım hizmetlerini yapmak ve her türlü elektronik bilgi sistem araç ve gereçlerinin üretimini 
yapmak, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılmak, 
taahhütlerde bulunmak, bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak, ortak 
almak, devretmek veya devralmak. 

2- Her türlü elektronik cihazların ve bu cihazlara ait yedek parçaların alımını, satımını, ithalatını ve 
ihracatını yapmak, bilişim sistemlerinde kullanılan her türlü malzemelerin, bilgisayarların, 
bilgisayar program yazılımların alımını satımını yapmak, ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan 
izinler almak kaydı ile savunma ve güvenlik, kriminal, kamera, kimlik yönetim sistemleri, akıllı 
kart sistemleri, kimlik ve pasaport gibi veri taşıyan mekanizmalar, yüz tanımı, iris tanımı, 
parmak izi, parmak damar, avuç damar, avuç izi ve davranıştan kimlik tespit, geçiş kontrol, 
güvenlik ve kriminalistik sistemler, sınır güvenliği, geniş ve dar bölge olay yönetimi, kriz 
yönetimi alanında kullanılan yeni yazılım sistemi programları yazmak, bu alanda yazılım ve 
programları geliştirmek, donanım, kurulum, servis, entegrasyon, proje geliştirme, konusu ile 
ilgili gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından hizmetler satın almak, satmak, ihalelere 
katılmak, taahhütlerde bulunmak, mühendislik hizmetleri vermek, bu konuda yurt içinde ve yurt 
dışında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak veya ortak almak, devralmak ve devretmek.  

3- Tüzel kişi, kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere savunma sanayinde kullanılan 
makine, cihazları, yedek parça, balistik malzemeler ve sistemlerin imalatını yapmak, bunları 
almak satmak, ithal ve ihraç etmek, yazılım sistemleri kurmak, kurulmuş yazılım sistemlerine 
servis bakım, onarım ve güncelleme hizmetleri vermek, yurt içinden ve yurt dışından 
mühendislik hizmetleri satın almak, satmak ve konusu ile ilgili iletişim ve telekomünikasyon 
cihaz, sistem ve hizmetlerinin alım ve satışını yapmak, ithal ve ihraç etmek, her nevi bilgi işlem 
hizmetlerini ifa etmek, bu maksatla bilgi hazırlamak, kontrol etmek, bilgisayar programları 
yapmak, bu amaçla bilgisayar sistemleri kurmak veya kurulmuş bilgisayar sitemlerinden 
faydalanmak, kurulmuş bilgisayar sistemlerini kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak, ithal 
ve ihraç etmek. 

4- Tüm resmi, özel tüzel kişi kurum ve kuruluşlar için web tabanlı siteler ve e-mail adresleri 
kurmak, kiralamak, kiraya vermek, servis hizmetleri vermek, almak ve satmak, bilgisayar ve 
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iletişim sektörü için gerekli izinleri almak şartı ile her türlü eğitim hizmetleri vermek, eğitim 
hizmetleri almak, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara bu 
amaçla verilecek eğitim hizmetlerine danışmanlık ve aracılık etmek, lisanslar ve sertifikalar 
vermek. 

5- Şirket gerek konusu ile ilgili ve gerekse başka mal ve hizmet üretimlerinde araştırma ve 
geliştirme çalışmaları yapmak, bu konularda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek, 
kendi alanında ar-ge çalışmaları yapmak, üretimde kalite ve verimliliğin arttırılması konusunda 
çalışmalar yapmak, bu konu ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerek teknik ve gerekse 
teknolojik alanda çalışmalar yapmak sureti ile faaliyet alanında oluşacak  problemlerin 
çözümüne yardımcı olacak çalışmaları yapmak ve yaptırmak.  

6- Gerek teknik, gerekse bilgisayar ve elektronik malzemelerinin üretimi yapmak, başka fabrika ve 
tesislerde üretilen bilgisayar ve elektronik malzemelerin, her türlü yazılım ve otomasyon 
sistemlerinin alımını ve satımını yapmak, taahhütlerde bulunmak, bu konuda açılmış ihalelere 
katılmak, taahhüt konusu işleri yapmak, devralmak ve devretmek. 

7- Konusu ile ilgili ticaret ve pazarlama yapmak, ithalat, ihracat, mümessillik hizmetleri sunmak 
ve benzeri işleri yapmak.  

8- Konusu ile ilgili olmak şartı ile temsilcilik, komisyonculuk, acentalık, toptancılık, bayilik, 
ithalat, ihracat, taahhüt pazarlamacılık, ticaret işleri yapmak, açmak.  

9- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, lisans, patent, know-how gibi hakları ve her 
çeşit mülkiyet haklarını elde etmek, bu hakları geri almak, kendi haklarını devir etmek ve 
anlaşmalar yapmak. 

10- Şirketin amacı ve herhangi bir işi ile alakalı ve lüzumlu gayrimenkul nakil vasıtası, tesis ve 
makineleri ve bunlara ait hakları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, ipotekli ve 
serbest her türlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı geri almak. 

11- Şirketin işgal konularını gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara 
uymak kaydıyla iç ve dış piyasalardan kısa uzun ve orta vadeli istirazlar akdetmek, krediler 
temin etmek, herhangi bir senedi tanzim, kabul veya ciro etmek, şirketin gayrimenkul mallarını 
kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak vermek veya sair işlemlerle bunların 
tediyesini teminat altına almak ve ayrıca şirket alacaklarını temin için başkalarının gayrimenkul 
malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, şirket lehine 
ipotekleri fek etmek.  
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12- Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum 
açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası 
mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet 
ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla; Şirketin mevzuuna giren işler için ve bu işler ile ilgili 
iştigal etmek üzere şirket kurmak ve kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak ya da 
hissedar olarak iştirak etmek, bunların hisselerini veya tahvillerini veya diğer menkul 
kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın almak, satmak, rehin göstermek, rehin almak, 
bunlar üzerinde intifa hakkı kurmak, intifa hakkı edinmek, şirketin işleri ile ilgili olarak başka 
gerçek ve tüzel kişilerle  vergi kanunları ve sair mevzuat çerçevesinde ortaklıklar kurmak ve 
ortak işler yapmak.  

13- Sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için yerli ve 
yabancı sermaye ile iş birliği yapmak, devlet tarafından sağlanan teşviklerden yararlanmak 
gayesi ile girişimlerde bulunmak, teşvik almak, alınmış olan teşvikleri devir almak, kendi 
üzerine devir aldığı teşvikleri devir etmek. 

14- Ş rket amaçlarını gerçekleşt rmek ç n her türlü hakkı kt sap ve borcu lt zam etmek, lüzum 
göreceğ  menkul ve gayr menkul malları kt sap etmek, satmak, devretmek, bunlar üzer nde her 
türlü̈  ayn  ve şahs  haklar ve mükellefiyetler tesis etmek.  

15- Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve 
borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek. 

16- Sermaye p yasası mevzuatının örtülü̈  kazanç̧ aktarımı düzenlemeler ne ve lg l  d ğer mevzuat 
hükümler ne aykırılık gerçekleşt rmemek, gerekl  özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl 
ç nde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların b lg s ne sunmak şartıyla, Ş rket amaç̧ ve 

konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunmak. 

21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri: 
 
Şirket esas sözleşmesinin 7 nci maddesi uyarınca, Şirket’in işleri ve idaresi, genel kurul 
tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek 
en az 5 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı, 
genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurul gerekli görürse, TTK ve ilgili diğer mevzuata 
uymak kaydıyla, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin 
yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması 
durumunda TTK’nın 363 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 
 
Esas sözleşmenin 7 nci maddesi uyarınca, yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun 
görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu 
bünyesinde TTK, SPKn,  SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer 
mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, 
çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve yönetim kurulu ile ilişkileri TTK, SPKn, 
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SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre 
yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim kurulu bünyesinde, 
Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun 
için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, riskin erken 
saptanması komitesi oluşturulur. Yönetim kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine 
arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun 
hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli 
konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir. 
Yönetim kurulu komitelerinin teşekkülüne ilişkin yönetim kurulu kararı henüz alınmamış 
olup, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum kapsamında bahse konu komitelerin 
en geç Şirket paylarının halka arzından sonra gerçekleştirilecek ilk olağan genel kurul 
toplantısının gerçekleştirileceği tarih itibariyle komitelerin oluşturulması planlanmaktadır. 
 

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar 
hakkında bilgi: 
Şirket’in paylarının tamamı nama yazılıdır.  
Şirket payları arasında grup ayrımı ya da belirli pay gruplarına tanınan imtiyaz 

bulunmamaktadır. 

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar: 
Şirket tarafından yen imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya 
konusunun değiştirilmesi gibi konularda, önemli nitelikte işlemleri ve ayrılma hakkını 
düzenleyen aşağıda belirtilen SPK’n 23 ve 24. madde hükümlerine uyulur. 

 

Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri 
MADDE 23 – (1) Halka açık ortaklıkların; 

a) Birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirme veya sona erme 
kararı alması, 

b) Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde bir 
ayni hak tesis etmesi veya kiralaması, 

c) Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi, 
ç) İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu 

değiştirmesi, 
d) Borsa kotundan çıkması, 

gibi hususlar bu Kanunun uygulanmasında önemli nitelikte işlem sayılır. Kurul, önemli 
nitelikteki işlemleri, önemlilik ölçüsü de dâhil olmak üzere bu nitelikteki işlemlerde 
bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması zorunlu usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. 

Ayrılma hakkı 
MADDE 24 – (1) 23 üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin 

genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı 
tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına 
sahiptir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli 
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nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan 
ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın almakla yükümlüdür. 

(2) Pay sahibinin 23 üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin 
genel kurul toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunması, genel kurul 
toplantısına usulüne uygun davet yapılmaması veya gündemin usulüne uygun bir 
biçimde ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet 
şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır. 

(3) Birinci fıkrada yer alan hususların görüşüleceği genel kurul toplantısının 
gündeminde, bu kararlara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma 
hakkının bulunduğu hususu ile bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık 
tarafından satın alınacağı bedel yer alır. 

(4) Ayrılma hakkının doğmadığı hâller ile bu hakkın kullanımına ve payları 
borsada işlem görmeyen ortaklıklarda satım fiyatının hesaplanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Kurul tarafından belirlenir. 

 

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile 
toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi: 
Esas sözleşmenin 11 nci maddesine göre, Şirket genel kurulu, TTK ve sermaye p yasası 
mevzuatı hükümler ne göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, 
Ş rket’ n faal yet dönem n n sonundan t baren üç ay ç nde ve yılda en az b r defa 
toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve 
zamanlarda yapılır.  
Genel kurul toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde yönetim kurulu, 
genel kurulu Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplantıya 
çağırabilir. Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat 
hükümleri uygulanır. 
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik 
haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri 
hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.  

Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir. Genel 
kurul toplantı başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir 
şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir 
şekilde tutulmasını sağlamaktır.  

Yönetim kurulu, TTK ve TTK çerçevesinde çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde 
genel kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge 
hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurulun onayladığı iç yönerge tescil ve 
ilan edilir.  

Şirket’in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir pay 
sahibinin 1 oy hakkı vardır. 

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay 
sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. 

Vekaleten oy verme işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. 
Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş 
nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. 
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Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda TTK hükümlerine, sermaye piyasası 
mevzuatı hükümleri ile SPK’nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine 
uyulur. 

Şirket’in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, 
TTK’nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim 
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda 
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 
tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas 
sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve 
temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi 
sağlanır. 

Şirket’in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında T caret Bakanlığı’nı tems len 
bakanlık tems lc s n n görevlend r lmes nde TTK hükümler  le Anon m Ş rketler n 
Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret 
Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uygulanır.   

21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye 
ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi: 
Yoktur.  

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar: 
Ankara 11. Noteri tarafından 25.12.2018 tarih ve 25047 yevmiye numarası ile 
onaylanmış olan Şirket pay defterinin incelenmesi neticesinde, Şirket payları üzerinde 
herhangi bir takyidat tespit edilememiştir.  
Şirket’in Borsa İstanbul’da işlem görmesi planlanan payları üzerinde payların devir 
veya tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teşkil edici 
herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.  

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen 
koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler 
hakkında bilgi: 
Yoktur.  
 
22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER 
 

Lisans Sözleşmesi 

Şirket ve Şirket’in mevcut pay sahiplerinden Papillon AO (eski unvanı ile Papillon ZAO) 
arasında, Şirket’in yazılımlar üzerindeki lisans haklarını ve tarafların konuya ilişkin hak ve 
yükümlülüklerini düzenlemek üzere 01.08.2013 tarihli Lisans Sözleşmesi (License 
Agreement) Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde akdedilmiştir.  

Lisans Sözleşmesi uyarınca, aksi münferiden yazılımlar özelinde akdedilebilecek 
sözleşmelerde kararlaştırılmadıkça (kararlaştırılması durumunda münferit sözleşmelerde 
kararlaştırılan detaylara sözleşmeye konu yazılım bakımından yüksek öncelik tanınacaktır), 
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Papillon AO, bahse konu sözleşme ekinde belirtilen yazılımlar konusunda, Şirket’e her türlü 
takyidattan ve üçüncü kişilerin hak ve taleplerinden ari şekilde, daimî ve gayri kabili rücu 
olarak lisans hakkı vermiştir. 

Aksi münferiden yazılımlar özelinde akdedilebilecek sözleşmelerde kararlaştırılmadıkça 
(kararlaştırılması durumunda münferit sözleşmelerde kararlaştırılan detaylara sözleşmeye 
konu yazılım bakımından yüksek öncelik tanınacaktır), Sözleşme uyarınca Şirket’e tanınan 
lisans hakkı, Şirket’e yazılımları süresiz olarak, Türkiye ve Rusya Federasyonu da dahil 
dünyanın her yerinde, herhangi bir amaç, şekil, araç veya yöntemle, tamamen veya kısmen, 
doğrudan veya dolaylı olarak her şekilde işleme hakkı, çoğaltma hakkı ve yayma hakkı 
tanımakta ve sınırlandırıcı olmamak üzere, Şirket’i aşağıda belirtilen konularda kesin yetkili 
kılmaktadır: 

(i) lisans hakkını kısmen veya tamamen kullanmak, alt lisans vermek, pazarlamak, 
satmak, devretmek, tescil ve ilan ettirmek ve lisans hakları üzerinde diğer herhangi bir 
tasarrufta bulunmak,  

(ii) yazılımları işlemek, geliştirmek, değiştirmek, parçalara ayırmak, derlemek, 
farklılaştırmak, ürünler ve türev eserler imal etmek, meydana getirmek ve bundan 
doğan tasarruf haklarını kullanmak,  

(iii) yazılımlar, lisans hakkı ve irtibatlı konularda kendi adına her türlü iddia ve savunmada 
bulunmak, her türlü davayı açmak, başvuru, takip ve talepte bulunmak, bu dava ve 
takiplerde her türlü hak, delil ve imkândan faydalanmak ve diğer her türlü hukuki 
çareye başvurmak ve 

(iv) sözleşmeden veya ilgili mevzuattan doğan haklarını herkese karşı, her zaman ve her 
yerde kullanmak, beyan etmek ve ileri sürmek. 

Lisans Sözleşmesi’nde Şirket’e tanınan lisans hakkının Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde münhasır nitelikte olduğu, ancak Papillon AO’nun fikri mülkiyet haklarının maliki 
olarak, yazılımları Türkiye dışında kullanabileceği ve yazılımlar üzerinde Türkiye dışında 
lisans verebileceği kararlaştırılmıştır. 

Lisans Sözleşmesi’nde Papillon AO, ayrıca dünyanın her yerinde ve her zaman Şirket’in 
lisans hakkını tanımayı, kabul etmeyi, lisans hakkını geçersiz kılabilecek veya bu hakka zarar 
verebilecek veya bu hakkın tesciline, kabulüne veya tanınmasına mâni olabilecek ihmal, iş ve 
işlemlerden kaçınmayı kabul ve taahhüt etmektedir. 

Lisans Sözleşmesi uyarınca Papillon AO’nun herhangi bir zamanda herhangi bir yazılım 
üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarını devretmek istemesi durumunda, devir işlemini, olası 
devir tarihini ve devralanı, devirden en az 1 ay önce yazılı surette Şirket’e bildirmesi 
gerekmekte, devir işleminin Şirket’in haklarına zarar veremeyeceğini, devralandan Lisans 
Sözleşmesi ve varsa eki niteliğindeki sözleşmelerdeki hükümleri kabul ettiğine dair, içerik ve 
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şekli Şirket tarafından uygun görülecek yazılı bir beyan ve taahhüt almayı üstlenmektedir. 
Aynı hükmün devamı uyarınca devirden sonra Papillon AO’nun Lisans Sözleşmesi hükümleri 
çerçevesinde devre konu yazılımlardan kaynaklanan sorumluluğu, devralanın garantörü 
sıfatıyla, 10 yıl süresince devam edecektir. 

Lisans Sözleşmesi’nde ayrıca, Şirket’in herhangi bir zamanda, bir veya birden fazla yazılım 
üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarını devralmak istemesi halinde, Papillon AO’ya 
bildirimde bulunacağı, bildirim üzerine Tarafların konuya ilişkin yazılı mutabakata varması 
halinde, yazılımların tüm fikri mülkiyet haklarının her türlü takyidat ve üçüncü kişilerin 
haklarından ari surette Şirket’e devredileceği kararlaştırılmıştır. 

Papillon AO, sözleşmede, sözleşmenin imza tarihi itibariyle yazılımların mevcut 
versiyonlarını ve ilgili fiziki ve elektronik bilgi, belge ve veriyi, her türlü takyidattan ve 
üçüncü kişilerin hak ve taleplerinden ari şekilde, Şirket’e teslim ettiğini kabul etmiş, sözleşme 
süresince ve sözleşme kapsamında yazılımlarda değişiklik gerçekleştirildikçe, yeni bir 
versiyon çıktıkça veya yazılımların kapsamı genişledikçe, değişiklikleri takiben yeni 
yazılımları ve mevcut yazılımların en güncel versiyonunu her türlü takyidattan ve üçüncü 
kişilerin hak ve taleplerinden ari şekilde Şirket ile paylaşmayı taahhüt etmiştir. 

Lisans Sözleşmesi’nde ayrıca Papillon AO’nun sözleşmenin ekinde belirtilmeyen yazılımları 
konusunda Şirket’in Türkiye’de satışa ve pazarlamaya yetkili tek kişi olduğu hükme 
bağlanmış, bu yetkinin Şirket bakımından yazılımları pazarlama, önerme, teklif etme veya 
satmak konusunda bir yükümlülük teşkil etmediği düzenlenmiştir. 

Lisans Sözleşmesi’nde yazılımlar üzerindeki fikri mülkiyet haklarının Papillon AO’ya ait 
olduğu ve sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde devir gerçekleşmedikçe Papillon AO’ya 
ait olmaya devam edeceği hükme bağlanmaktadır. Sözleşme’nin “Fikri Mülkiyet” başlıklı 
maddesinde ise Papillon AO,  

(i) Sözleşme ile Şirket’e  tanına lisans hakkının geçerli olduğunu ve geçerliliğini 
koruyacağını, bu hakkın kısmen veya tamamen geçersizliğini, sona erdiğini, iptalini 
Şirket’in açık yazılı izni olmaksızın hiçbir koşulda iddia etmeyeceğini, 
savunmayacağını, üçüncü kişilerin bu yöndeki iddia veya savunmalarını doğrudan 
veya dolaylı olarak desteklemeyeceğini, bu yönde beyan, feragat, kabul veya bu 
sonucu doğurabilecek iş ve işlemlerde bulunmayacağını, ihmal suretiyle de olsa bu 
sonuçların meydana gelmesine sebebiyet vermeyeceğini, 

(ii) üçüncü kişilerin kaynak kodlarına ilişkin bir ihlal iddiası veya talepte bulunması 
durumunda, üçüncü kişilerin bu iddia veya taleplerine karşı, Şirket’i, Şirket’in 
müşterilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, iş ortaklarını, lisans-alt lisans hakkı 
sahiplerini, hizmet sağlayıcılarını ve diğer ilişkili kişilerini savunmayı, sorumsuz 
kılmayı ve bahse konu iddia ve talepler nedeniyle Şirket veya ilişkili kişilerce ilişkili 
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kişilere yahut diğer üçüncü kişilere ödenmek zorunda kalınan tutarlar bakımından 
şirkey ve ilişkili kişileri tazmin etmek için kendisi için mümkün olan en iyi çabayı 
göstermeyi,  

(iii) Şirket veya ilişkili kişilerin üçüncü kişilerin ihlal iddiaları veya talepleri ile karşı 
karşıya kalması durumunda ödeme yükümlülüğü 1.000.0000 ABD Doları’nı 
geçmemek kaydıyla gerekirse, gerekli ücretleri ödemek suretiyle, iddia/talep sahibi 
üçüncü kişilerden Şirket ve ilişkili kişiler yararına lisans ve diğer hakları edinmeyi 

kabul ve taahhüt etmektedir. 

Sözleşmenin “Sorumluluk” başlıklı maddesinde de Papillon AO’nun sorumlulukları 
düzenlenmekte olup, anılan maddede Papillon AO, sözleşmeden kaynaklanan 
yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi dolayısıyla Şirket’in müşterilerine, 
çalışanlarına, yöneticilerine, pay sahiplerine, iş ortaklarına, lisans verdiği kişilere, hizmet 
sağlayıcılarına, idari makamlara ve diğer üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğu tüm zarar ve 
taleplere karşı Sözleşme süresi ile bağlı olmaksızın Şirket’i savunmayı, sorumsuz kılmayı ve 
tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Taraflar, anılan hükmün devamında, Papillon AO’ya 
yönelik finansal talepler olması halinde, finansal taleplerin 1.000.000 ABD Doları’nı 
geçmeyeceğini kabul etmektedir. 

Sözleşmenin “Pay Sahipliği Yapısı” maddesinde, Papillon AO, birleşme, bölünme, pay devri 
veya diğer herhangi bir sebeple Papillon AO’nun ortaklık yapısının değişecek olması halinde, 
söz konusu değişikliği, değişikliğe sebebiyet veren işlemi ve değişiklik sonrası pay sahipliği 
yapısını, Şirket’e yazılı olarak bildirmeyi üstlenmiştir. Şirket’in ise bu konuda Papillon 
AO’ya yönelik bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Sözleşmede Şirket’e kendisine tanınan lisans hakkı mukabilinde Papillon AO’ya lisans bedeli 
veya sair ad altında ödeme yükümlülüğü getirilmemektedir. 

Lisans Sözleşmesi’nin süresi, 50 yıl olup, taraflardan her birinin 1 Ağustos 2063 tarihinden en 
fazla 6 ay ve en az 3 ay önceden yazılı fesih bildiriminde bulunmak suretiyle 1 Ağustos 2063 
tarihi itibariyle Lisans Sözleşmesi’ni sona erdirme hakkı bulunmaktadır. Belirtilen şekilde 
fesih hakkının kullanılmaması halinde, Lisans Sözleşmesi 10 yıllık periyotlar için 
kendiliğinden yenilenecektir. Lisans Sözleşmesi’nin sona ermesi halinde, fesih tarihi itibariyle 
yazılımların en güncel versiyonları üzerinde Şirket’in lisans hakkı süresiz olarak Sözleşme 
hükümleri çerçevesinde devam edecek ve sözleşmenin lisans hakkını düzenleyen 4.1  ila 4.6 
hükümleri her zaman geçerliliğini koruyacaktır.  

Sözleşmenin Papillon AO tarafından yukarıda izah edilen fesih hakkı dışında haksız 
feshedilmesi halinde, taraflar, yazılımların sahipliğinin (mülkiyet hakkının) kendiliğinden 
Şirket’e devrolmuş kabul edileceğini ve Şirket’in yazılımların tek ve münhasır sahibi haline 
geleceğini, bu halde, Şirket’in yazılımların sahibi olarak, kendiliğinden, yazılımları Türkiye 
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ve Rusya Federasyonu da dahil dünyanın her yerinde, herhangi bir amaç, şekil, araç veya 
yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak her şekilde işleme hakkı, 
çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı ve umuma iletim hakkı da dahil ancak belirtilenler 
ile sınırlı olmaksızın yazılımlar üzerindeki her türlü fikri mülkiyet hakkını, herhangi bir süre 
veya kayıt ile sınırlı olmaksızın, daimi ve gayri kabili rücu olarak münhasıran haiz olacağını, 
yazılımların sahipliğinin Şirket’e devri için Papillon AO’nun kabulüne gerek bulunmadığını, 
devrin kendiliğinden gerçekleşeceğini, ayrıca Şirket tarafından talep edilmesi halinde 
yazılımların devrinin Papillon AO tarafından yazılı olarak da teyit ve tevsik edileceğini ve bu 
amaçla gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirileceğini kabul ve taahhüt etmiştir. 

Sözleşmenin “Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü” maddesinde, sözleşmenin 
esasına ve yorumlanmasına, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarının uygulanacağı; sözleşmeden veya onunla bağlantılı olarak ortaya çıkacak tüm 
iddia, çekişme ve uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili 
olduğu, uyuşmazlık halinde dahi, sözleşme hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği ve 
Papillon AO’nun hizmet sunmayı sürdüreceği kabul edilmektedir. 

İşbirliği Sözleşmesi 

Şirket ve Şirket’in mevcut pay sahiplerinden Papillon AO (eski unvanı ile Papillon ZAO) 
arasında, 01.08.2013 tarihli İşbirliği Sözleşmesi (Cooperation Agreement) Türkçe ve İngilizce 
olmak üzere iki dilde akdedilmiştir. 

İşbirliği Sözleşmesi, özetle Papillon AO’nun Şirket’e faaliyet alanı konusunda hizmet 
sunmak, Şirket’i desteklemek ve Şirket ile işbirliği içerisinde hareket etmek konusundaki 
kabul ve taahhütlerini konu almaktadır. Sözleşmede düzenlenen öne çıkan hak ve 
yükümlülükler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

(i) Sözleşmede Papillon AO, Şirket’in yazılı olarak talep etmesi durumunda, Şirket 
tarafından talep edilen ürünleri, taraflarca belirlenecek bir bedel mukabilinde, Şirket için 
hazırlamayı, üretmeyi ve geliştirmeyi ve ürünleri Şirket’in talebine göre tam mamul olarak,  
yarı mamul olarak, son tüketiciye sunulmak üzere hazırlanan CD, DVD ve/veya Blue-Ray 
diski formatında ve/veya Şirket  tarafından talep edilebilecek ve tarafların yazılı olarak 
mutabık kalacakları diğer bir şekilde hazırlayarak, üçüncü kişilerin hak ve taleplerinden ari 
şekilde, ilgili fiziki ve elektronik bilgi ve belge ile birlikte, teslim etmeyi kabul ve taahhüt 
etmektedir. Ayrıca Papillon AO’nun, her bir ürün için teklif edeceği bedeli, Şirket ile 
arasındaki alışılagelen ticari ilişki ile tutarlı şekilde belirlemeyi ve bu bedellerin üzerinde 
fahiş fiyatlandırma yapmamayı taahhüt ettiği görülmektedir. Sözleşme uyarınca ödenecek 
bedellerin, gereklilik arz eden istisnai durumlar hariç, her zaman Türk Lirası üzerinden 
belirlenmesi ve Şirket tarafından bu şekilde ödenmesi gerekmektedir. 
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(ii) Sözleşmede Şirket’in Papillon AO’dan hizmet talebinde bulunma hakkının Şirket’in 
Papillon AO’dan hizmet almakla yükümlü olduğu anlamına gelmediği yönünde hüküm 
bulunmaktadır. 

(iii) Sözleşme uyarınca, Şirket’in ürün talebinde bulunması durumunda, Şirket ile Papillon 
AO arasında her ürün için ayrı ayrı mutabakat yapılarak işin içeriği, koşulları, teslim tarihi ve 
bedeli belirlenmekte ve bu mutabakat hükümlerince hareket edilmektedir. 

(iv) Şirket’in ürünü, teslimata kadar ve teslimattan sonra inceleme, test etme ve tespit 
edilen eksiklik, hata ve sair hususlar konusunda değişiklik talep etme hakkı bulunmakta, 
Şirket’in teslimattan önce bu haklarından herhangi birini kullanmamasının, teslimattan sonra 
inceleme, test etme ve değişiklik talep etme haklarını etkilemeyeceği ve teslimat sonrası 
haklarından feragat ettiği şeklinde yorumlanamayacağı düzenlenmektedir. 

(v) Sözleşmede Papillon AO, her bir ürün bakımından, Şirket, o ürün ile müşterilerine 
hizmet sunduğu sürece, ürüne ilişkin bakım ve destek hizmetlerini, 7 gün ve 24 saat sürekli 
surette ve sektörde geçerli uluslararası profesyonel standartlara uygun şekilde sunmayı ve 
bakım ve destek hizmetlerinde, alanında uzman, profesyonel ve tecrübeli bir hizmet 
sağlayıcının dikkat ve özenini esas almayı kabul etmektedir. Şirket’in veya Papillon AO’nun 
yazılı talebi üzerine, tarafların Şirket’in her bir müşterisi özelinde yahut genel mahiyette 
bakım ve destek sözleşmeleri imzalayacağı, bu doğrultuda imzalanacak hizmet 
sözleşmesi/sözleşmelerinin bu paragraf ile aşağıda bir alt paragrafta özetlenen hükümler ile 
kıyaslandığında, Şirket ve Papillon AO için daha az lehe olan hükümler içermeyeceği hükme 
bağlanmıştır.  

(vi) Papillon AO, bakım ve destek hizmetlerini sunarken, ürünlerin müşteri tarafından 
Şirket’in hizmet standartlarına göre kullanımına mâni olmamayı ve kullanımı kısıtlamamayı 
ve Şirket’in hizmet standartlarında öngörülen geçici ve kesin çözüm süreleri dahilinde bakım 
ve destek hizmeti sağlamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Sözleşme uyarınca sunulacak bakım 
destek hizmetleri, yukarıda bir üst paragrafta belirtildiği üzere Şirket ve Papillon AO arasında 
imzalanacak bakım ve destek hizmetleri sözleşmelerinde belirlenecek hizmet bedelleri 
mukabilinde sunulacaktır. Aynı hükmün devamına göre, Papillon AO’nun kusur veya 
ihmalinden kaynaklanmayan problemlere yönelik bakım destek hizmetlerinde, ihtiyaç 
durumunda, Şirket, kendisi tarafından önceden onaylanan ekipman ve sair tedarik 
masraflarını, Papillon AO tarafından faturalandırılmaları kaydıyla ödemektedir. 

(vii) Papillon AO, hazırladığı her bir ürünün geliştirilmesi, teslime hazır hale getirilmesi, 
kullanımı, sistem ve donanım gereksinimleri ve bakımı da dahil ürün ile ilgili olarak Şirket’e 
eğitim hizmeti vermeyi kabul etmektedir.  

(viii) Sözleşmede Papillon AO, ayrıca Şirket’i stratejik olarak desteklemeyi ve devamlılık 
arz edecek şekilde Şirket’e aşağıda belirtilen konularda kendi ekiplerini oluşturmak ve 
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iyileştirmek hususunda ve müşterilerine sunduğu hizmetlerde hizmet sunmayı kabul ve 
taahhüt etmektedir: 

 Pazarlama, 

 Müşteri ihtiyaçlarının, görevlerin ve teknik gerekliliklerin tespitine ilişkin teknik 
geliştirme, RFP’lerin analizi ve yeni özellik ve ürünlerin keşfi, geliştirilmesi ve 
bunlara ilişkin problem çözümü ve satış öncesi hizmetler, 

 Şirket müşterilerinin sistemlerine ilişkin kurulum ve destek, 

 Operatör ve yönetici fonksiyonları için yerinde müşteri eğitimi, 

 Papillon AO’nun biyolojik teknolojilere ilişkin çekirdek modülleri üzerinden yeni 
yazılım ürünlerinin geliştirilmesi için yazılım geliştirme ve 

 Geliştirilmesi Papillon AO tarafından desteklenecek olan Şirket’in kendi üretim 
alanında, canlı tarayıcı ve diğer ürünlerin üretimi. 

(ix) Papillon AO, Şirket’in kendi ekibini oluşturması ve geliştirmesi sürecinde Şirket’i 
özellikle aşağıda belirtilenleri gerçekleştirmek suretiyle desteklemeyi kabul ve taahhüt 
etmiştir: 

 Pazarlama ekibi için reklam materyali, kurulum ve destek ekibi için ise 
dokümantasyon ve yazılım araçları ve teknik materyaller de dahil ancak bunlar ile 
sınırlı olmaksızın Şirket’e her türlü materyali sağlamak, 

 Pazarlama ekibi için reklam hazırlayacak, tanıtım yapmak, fikir ve bilgi sağlamak, 

 Her türlü soru ve talebe ilişkin çevrimiçi danışmanlık sağlamak, 

 Yazılım geliştirme ekibi, üretim ekibi ve kurulum ve destek ekibi için yazılım desteği 
ve düzenli eğitim ve danışmanlık vermek. 

(x) Sözleşme uyarınca ürünler üzerindeki fikri mülkiyet hakları Papillon AO’ya aittir ve 
devir gerçekleşmedikçe Papillon AO’ya ait olmaya devam etmektedir. Lisansın ve fikri 
mülkiyet haklarının kapsam ve koşullarına yönelik detayların her bir münferit sözleşmede 
aksi yönde belirlenmemesi durumunda (belirlenmesi durumunda münferit sözleşmelerde 
kararlaştırılan detaylara sözleşmeye konu Ürün bakımından yüksek öncelik tanınmaktadır),  

 Papillon AO otomatik olarak Sözleşme ile Şirket’e ürünler üzerinde, her türlü takyidat 
ve üçüncü kişilerin haklarından ari şekilde, lisans hakkı tanımaktadır.  

 Şirket’in lisans hakkı, ürünleri, Türkiye ve Rusya Federasyonu da dahil dünyanın her 
yerinde, herhangi bir amaç, şekil, araç veya yöntemle, tamamen veya kısmen, 
doğrudan veya dolaylı olarak her şekilde işleme hakkı, çoğaltma hakkı ve yayma 
hakkını kapsamaktadır.  
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 Şirket lisans hakkını sözleşme süresi veya herhangi bir hak düşürücü süre ile sınırlı 
olmaksızın, daimî ve gayri kabili rücu olarak haizdir.  

 Papilon TR’ye tanınan lisans hakkı, sınırlandırıcı olmamak üzere, Papilon TR’yi lisans 
hakkını kısmen veya tamamen kullanmak, alt lisans vermek, pazarlamak, satmak, 
devretmek, tescil ve ilan ettirmek ve lisans hakkı üzerinde diğer herhangi bir tasarrufta 
bulunmak; ürünleri işlemek, geliştirmek, değiştirmek, derlemek, parçalara ayırmak, 
farklılaştırmak, ürünler ve türev eserler imal etmek, meydana getirmek ve bundan 
doğan tasarruf haklarını kullanmak; ürünler, lisans hakkı ve irtibatlı konularda kendi 
adına her türlü iddia ve savunmada bulunmak, her türlü davayı açmak, başvuru, takip 
ve talepte bulunmak, bu dava ve takiplerde her türlü hak, delil ve imkândan 
faydalanmak ve diğer her türlü hukuki çareye başvurmak ve sözleşmeden veya ilgili 
mevzuattan doğan haklarını herkese karşı, her zaman ve her yerde kullanmak, beyan 
etmek ve ileri sürmek konusunda kesin yetkili kılmaktadır.  

(xi) Sözleşme uyarınca Şirket’e tanınan lisans hakkı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde münhasır niteliktedir. Sözleşmede Papillon AO’nun fikri mülkiyet haklarının sahibi 
olarak, ürünleri Türkiye dışında kullanabileceği ve ürünler üzerinde Türkiye sınırları dışında 
lisans verebileceği düzenlenmektedir. 

(xii) Sözleşmede Papillon AO dünyanın her yerinde ve her zaman Şirket’in ürünler 
üzerindeki lisans haklarını tanımayı, kabul etmeyi, bu hakları geçersiz kılabilecek veya bu 
haklara zarar verebilecek veya tesciline, kabulüne veya tanınmasına mâni olabilecek ihmal, iş 
ve işlemlerden kaçınmayı kabul ve taahhüt etmektedir. 

(xiii) Sözleşme uyarınca, Papillon AO’nun herhangi bir zamanda herhangi bir ürün 
üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarını devretmek istemesi durumunda, devir işlemini, olası 
devir tarihini ve devralanı, devirden en az 1 ay önce yazılı surette Şirket’e bildirmesi, devir 
işleminin Şirket’in bizatihi lisans hakkından veya İşbirliği Sözleşmesi’nden kaynaklanan 
haklarına zarar veremeyeceğini, devralandan sözleşmede ve varsa eki niteliğindeki 
sözleşmelerdeki hükümleri kabul ettiğine dair, içerik ve şekli Şirket tarafından uygun 
görülecek yazılı bir beyan ve taahhüt alarak en geç devirden 7 gün önce yazılı olarak Şirket 
ile paylaşması gerekmektedir. Aynı hükmün devamında devirden sonra Papillon AO’nun 
sözleşme hükümleri çerçevesinde ilgili ürünlere ilişkin sorumluluğunun devralanın garantörü 
sıfatıyla, 10 yıl süresince devam edeceği düzenlenmektedir. 

(xiv) Şirket’in herhangi bir zamanda, bir ya da birden fazla ürün üzerindeki tüm fikri 
mülkiyet haklarını devralmak istemesi ve tarafların konuya ilişkin yazılı mutabakata varması 
halinde, Papillon AO, ilgili ürünlere ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarını her türlü takyidat ve 
üçüncü kişilerin haklarından ari surette Şirket’e devredecektir. 
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(xv) Sözleşmede, ayrıca Papillon AO’nun İşbirliği Sözleşmesi kapsamında Şirket’in talebi 
üzerine Şirket’e sağladığı ürünler dışında kalan diğer ürünleri konusunda Şirket’in Türkiye’de 
satışa ve pazarlamaya yetkili tek kişi olduğu, ancak Şirket’e verilen bu yetkinin Şirket 
bakımından ürünleri pazarlama, önerme, teklif etme veya satmak konusunda bir yükümlülük 
teşkil etmediği düzenlenmektedir. 

(xvi) Sözleşmede Papillon AO’nun “Papilon” ve “Papilon Savunma” ismine ve aşağıda 
Tablo 6’da yer alan Papilon markasına ilişkin tüm hakların, sözleşme süresi ile sınırlı 
olmaksızın, dünyanın her yerinde ve daimî surette münhasır olarak Şirket’e ait olduğu ve 
Papillon AO’nun Şirket’in bu haklarını tanımayı, kabul etmeyi, bu hakları geçersiz 
kılabilecek veya bunlara zarar verebilecek veya bunların tesciline, kabulüne veya tanınmasına 
mâni olabilecek ihmal, iş ve işlemlerden kaçınmayı kabul ettiği hükme bağlanmaktadır. 

(xvii) Sözleşme’de Şirket’in Türkiye ve Rusya dışında yabancı pazarlarda faaliyet 
göstermek veya mevcut faaliyet alanını genişletmek/değiştirmek istemesi halinde, bu 
pazarlarda Papillon AO ile kar-zarar ortaklığı modeli çerçevesinde çalışmak veya diğer 
işbirliği formlarını kullanmak konusunda teklifte bulunabileceği, bu durumda, tarafların teklif 
konusu işbirliği modeli ve işbirliğine ilişkin hüküm ve koşullar konusunda iyi niyetli 
müzakereler gerçekleştireceği ve müzakereler neticesinde mutabakata varılması durumunda, 
bu konuda yazılı bir sözleşme akdedeceği düzenlenmektedir. Şirket tarafından tarafımıza 
sağlanan bilgiye göre, Papillon AO ile Şirket arasında bu kapsamda akdedilen herhangi bir 
sözleşme bulunmamaktadır. 

(xviii) Lisans Sözleşmesi’nde yazılımlar üzerindeki fikri mülkiyet haklarının Papillon AO’ya 
ait olduğu ve sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde devir gerçekleşmedikçe Papillon 
AO’ya ait olmaya devam edeceği hükme bağlanmaktadır. Sözleşme’nin “Fikri Mülkiyet” 
başlıklı maddesinde ise Papillon AO,  

 Sözleşme ile Şirket’e  tanına lisans hakkının geçerli olduğunu ve geçerliliğini 
koruyacağını, bu hakkın kısmen veya tamamen geçersizliğini, sona erdiğini, iptalini 
Şirket’in açık yazılı izni olmaksızın hiçbir koşulda iddia etmeyeceğini, 
savunmayacağını, üçüncü kişilerin bu yöndeki iddia veya savunmalarını doğrudan 
veya dolaylı olarak desteklemeyeceğini, bu yönde beyan, feragat, kabul veya bu 
sonucu doğurabilecek iş ve işlemlerde bulunmayacağını, ihmal suretiyle de olsa bu 
sonuçların meydana gelmesine sebebiyet vermeyeceğini, 

 üçüncü kişilerin kaynak kodlarına ilişkin bir ihlal iddiası veya talepte bulunması 
durumunda, üçüncü kişilerin bu iddia veya taleplerine karşı, Şirket’i, Şirket’in 
müşterilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, iş ortaklarını, lisans-alt lisans hakkı 
sahiplerini, hizmet sağlayıcılarını ve diğer ilişkili kişilerini savunmayı, sorumsuz 
kılmayı ve bahse konu iddia ve talepler nedeniyle Şirket veya ilişkili kişilerce ilişkili 
kişilere yahut diğer üçüncü kişilere ödenmek zorunda kalınan tutarlar bakımından 
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şirket ve ilişkili kişileri tazmin etmek için kendisi için mümkün olan en iyi çabayı 
göstermeyi,  

 Şirket veya ilişkili kişilerin üçüncü kişilerin ihlal iddiaları veya talepleri ile karşı 
karşıya kalması durumunda ödeme yükümlülüğü 1.000.0000 ABD Doları’nı 
geçmemek kaydıyla gerekirse, gerekli ücretleri ödemek suretiyle, iddia/talep sahibi 
üçüncü kişilerden Şirket ve ilişkili kişiler yararına lisans ve diğer hakları edinmeyi 

kabul ve taahhüt etmektedir. 

(xix) Sözleşmenin “Sorumluluk” başlıklı maddesinde de Papillon AO’nun sorumlulukları 
düzenlenmekte olup, anılan maddede Papillon AO, sözleşmeden kaynaklanan 
yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi dolayısıyla Şirket’in müşterilerine, 
çalışanlarına, yöneticilerine, pay sahiplerine, iş ortaklarına, lisans verdiği kişilere, hizmet 
sağlayıcılarına, idari makamlara ve diğer üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğu tüm zarar ve 
taleplere karşı Sözleşme süresi ile bağlı olmaksızın Şirket’i savunmayı, sorumsuz kılmayı ve 
tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Taraflar, anılan hükmün devamında, Papillon AO’ya 
yönelik finansal talepler olması halinde, finansal taleplerin 1.000.000 ABD Doları’nı 
geçmeyeceğini kabul etmektedir. 

(xx) Sözleşmenin “Pay Sahipliği Yapısı” maddesinde, Papillon AO, birleşme, bölünme, 
pay devri veya diğer herhangi bir sebeple Papillon AO’nun ortaklık yapısının değişecek 
olması halinde, söz konusu değişikliği, değişikliğe sebebiyet veren işlemi ve değişiklik 
sonrası pay sahipliği yapısını, Şirket’e yazılı olarak bildirmeyi üstlenmiştir. Şirket’in ise bu 
konuda Papillon AO’ya yönelik bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

(xxi) İşbirliği Sözleşmesi’nin süresi, 50 yıl olup, taraflardan her birinin 1 Ağustos 2063 
tarihinden en fazla 6 ay ve en az 3 ay önceden yazılı fesih bildiriminde bulunmak suretiyle 1 
Ağustos 2063 tarihi itibariyle İşbirliği Sözleşmesi’ni sona erdirme hakkı bulunmaktadır. 
Belirtilen şekilde fesih hakkının kullanılmaması halinde, İşbirliği Sözleşmesi 10 yıllık 
periyotlar  için kendiliğinden yenilenecektir. 

(xxii) Papillon AO’nun İşbirliği Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini 
ihlal etmesi ve yazılı bildirime rağmen bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ihlali 
sona erdirmemesi halinde, Şirket tek taraflı olarak ve ilave süre vermeksizin sözleşmeyi sona 
erdirme hakkını haizdir. 

(xxiii) Şirket’in sözleşmede düzenlenen ödeme yükümlülüklerini, ilgili vade tarihinde 
ödememesi ve yazılı bildirime rağmen, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeme 
yükümlülüklerini yerine getirmemeyi sürdürmesi durumunda, Papillon AO, bahse konu 30 
günlük sonunda İşbirliği Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve ilave süre vermeksizin sona 
erdirme hakkını haizdir. 
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(xxiv) Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda, Şirket, belirleyeceği bir 
geçiş süresi boyunca, Papillon AO’dan hizmetleri ve sözleşme ile bağlı olmayı sürdürmesini 
talep etme hakkını haizdir. Sözleşme uyarınca Şirket’in yazılı geçiş süreci talebi üzerine, 
Papillon AO, azami 36 ay süresince Şirket’e hizmet sunmayı ve sözleşme ile bağlı olmayı 
sürdürmekle yükümlü olacaktır. Şirket’in yeni hizmet sağlayıcı(lar) ile çalışması halinde, 
Papillon AO, geçiş sürecinde yeni hizmet sağlayıcı(lar) ile işbirliği halinde hareket etmeyi ve 
hizmetlerin yeni hizmet sağlayıcı(lar) tarafından üstlenilmesi için üzerine düşen gerekli 
işbirliği ve desteği sağlamayı kabul etmektedir.  

(xxv) Sözleşmenin “Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü” maddesinde, sözleşmenin 
esasına ve yorumlanmasına, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarının uygulanacağı; sözleşmeden veya onunla bağlantılı olarak ortaya çıkacak tüm 
iddia, çekişme ve uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili 
olduğu, uyuşmazlık halinde dahi, sözleşme hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği ve 
Papillon AO’nun hizmet sunmayı sürdüreceği kabul edilmektedir. 

Ürün ve Hizmet Tedarik Sözleşmesi 

Şirket ve Şirket’in mevcut pay sahiplerinden Papillon AO (eski unvanı ile Papillon ZAO) 
arasında, 29.09.2016 tarihinde, ürün ve hizmet tedarik sözleşmesi (CONTRACT No. 388 for 
the supply of products and services ) İngilizce olarak akdedilmiştir.  

Sözleşme kapsamında, Papillon AO, Şirket’in bir müşterisine sunacağı yazılım ve hizmet 
özelinde, sözleşme ekindeki Ürün ve Hizmet Şartnamesi’nde (Specification No.1 Products 
and Services Specification)  belirlenen ürünleri Şirket’e tedarik etmeyi ve teknik bakım 
hizmetini sunmayı taahhüt etmektedir.  Sözleşmede hizmet bedeli Türk Lirası cinsinden sabit 
ücret olarak kararlaştırılmış olup, ücretin en son taksitinin 30 Aralık 2016 tarihinden önce 
ödeneceği hükme bağlanmıştır. Sözleşmede ürünlerin Papillon AO tarafından en geç 15 
Kasım 2016 tarihinde gönderileceği, bakım hizmetlerinin ise Kasım 2018 ila Kasım 2019 
periyodunu kapsayacağı düzenlenmektedir. Sözleşmede sözleşmenin imza tarihinde yürürlüğe 
gireceği ve 30 Aralık 2016 tarihinde sona ereceği düzenlenmiştir. 

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Donanım Temini Sözleşmesi 

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Şirket arasında 18/05/2017 
tarihinde sözleşme imzalanmış ve sözleşme kapsamında Şirket, donanım temini işini 
üstlenmiştir.  

Sözleşme süresi, imza tarihinden itibaren 45 gündür. Sözleşmede Şirket tarafından 
malzemelerin teslim edilmemesi durumunda gecikilen her gün ve zamanında çözülmeyen 
sorunlar için her gün sözleşme bedeli üzerinden 1/1000 oranında cezai yaptırım uygulanacağı 
hüküm altına alınmıştır. 

Garanti konusunda teknik şartnamenin “Garanti Şartları” maddesinin uygulanmaktadır. 
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Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Cihaz Alımı İşine Ait Sözleşme 

Sözleşme, 06/12/2018 tarihinde Şirket ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. arasında akdedilmiş 
olup, sözleşme kapsamında Şirket, sözleşmede belirtilen sayıda cihaz satımı işini üstlenmiştir.  

Sözleşme süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1000 gündür. Sözleşme konusu cihazların 
tesliminin imza tarihini takip eden 15 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir. 
Sözleşmede Şirket’in sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, 
gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,2’si oranında gecikme cezası 
uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Şirket tarafından teslim edilecek malların asgari 2 (iki) yıl garanti süresi olacaktır. Şirket 
sözleşme ile satış sonrası bakım, onarım ve yedek parça temini yükümlülüğünün mevcut 
olduğunu taahhüt etmiştir.  

T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Cihaz Temini Sözleşmesi 

Sözleşme, T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şirket arasında 
09/10/2017 tarihinde imzalanmış ve sözleşme kapsamında Şirket, sözleşmede belirtilen sayıda 
cihaz satımı işini üstlenmiştir.  

Sözleşmede imza tarihini takip eden 1 gün içerisinde işe başlanacağı hükme bağlanmaktadır. 
Sözleşme süresi işe başlama tarihinden itibaren 24 aydır. Sözleşmede Şirket’in sözleşmeye 
uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için 
sözleşme bedelinin on binde üçü oranında gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına 
alınmıştır. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (United Nations High Commissioner 
for Refugees) Cihaz Temini Sözleşmeleri 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin ihtiyacı olan cihazların satımına ilişkin 
iki farklı sözleşme, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Şirket arasında 
31.01.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 09/10/2017 tarihinde ve 31.12.2018 tarihine 
kadar geçerli olmak üzere 07/12/2018 tarihinde imzalanmıştır.  Her iki sözleşme ile de 
sözleşme konusu teslim edilen mallar için 2 yıllık garanti süresi öngörülmüştür.  

İç İşleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Tedarik Merkezi 
Komutanlığı Mal Alımı Sözleşmesi 

Sözleşme, İç İşleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile Şirket arasında 17/10/2017 
tarihinde imzalanmış ve sözleşme kapsamında Şirket, cihaz satımı işini üstlenmiştir.  

Sözleşme süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1095 takvim günüdür. Sözleşme konusu 
teslimin imza tarihini takip eden günden itibaren 75 gün içerisinde tamamlanması 
gerekmektedir. Sözleşmede Şirket’in sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim 
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etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin on binde beşi oranında 
gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Sözleşmede teslim konusu malların kabulünden itibaren 24 ay garanti süresi düzenlenmekte, 
garanti süresi içerisinde tespit edilecek her türlü imalat ve işçilik hatası, hileli malzeme 
kullanımı, bozulma ve evsafını kaybetme ile her türlü ayıp, eksiklik, arıza, bozulma, çatlama, 
paslanma ve benzeri gibi hususlara karşı ve malzemelerin teknik şartnamelerinde belirtilen 
garanti ile ilgili hususlar ile yerine monte şartı olan malzemelerin montesi ve çalışır vaziyette 
teslim edilmesi hususlarının garanti kapsamında olduğu kabul edilmektedir. 

İç İşleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Tedarik Merkezi 
Komutanlığı Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet Alımına Ait Sözleşme Tasarısı 

Sözleşme, Şirket ile İç İşleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Tedarik 
Merkezi Komutanlığı arasında 29.06.2018 tarihinde akdedilmiş ve sözleşme kapsamında 
Şirket 2018-2019 yılı sistem idame, periyodik bakım ve onarım işini üstlenmiştir.  

Sözleşmede işe başlama tarihi 01.07.2018, işin bitiş tarihi ise 30.06.2019 olarak 
belirlenmiştir. Sözleşme bedelinin eşit aylık taksitler halinde aylık olarak ödeneceği ve 
Şirket’in işe geç başlaması durumunda işe başlama tarihinden önceki ödemelerin 
yapılmayacağı kararlaştırılmıştır. Sözleşmede Şirket’in sözleşmeye uygun olarak işi süresinde 
teslim etmemesi halinde Şirket’e en fazla 20 takvim günlük ihtarlı süre verileceği ve gecikilen 
her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,05’i oranında gecikme cezası uygulanacağı 
düzenlenmiştir.  

Sözleşme isminde  “sözleşme tasarısı” ifadesinin kullanımı sehven gerçekleşmiştir. 

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Cihaz Temini Sözleşmesi 

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile Şirket arasında sözleşmede belirtilen 
cihazların satımına ilişkin sözleşme 02/05/2018 tarihinde imzalanmıştır.  

Teslimi üstlenilen cihazların teslim süresi, imza tarihinden itibaren en fazla 135 gündür. 
Sözleşmede kısmi teslimatın kabul edildiği belirtilmektedir. Gecikme halinde günlük %0,03 
oranında gecikme cezası ödeneceği düzenlenmektedir. Sözleşmede teslim edilen ürünlerin ve 
parçaların teslimden itibaren 2 yıl süresince işletilmesi, kullanılması, bunlara bakım, onarım 
ve idame yapılabilmesini mümkün kılacak doğruluk ve yeterlikte olduğu Şirket tarafından 
garanti edilmiştir. 

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Yazılım ve Donanım Alımı Sözleşmesi 

Sözleşme, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ile Şirket arasında 28.12.2017 tarihinde imzalanmış 
ve sözleşme ile Şirket, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ye sözleşmede belirtilen sayıda yazılım 
ve donanım satımı işini üstlenmiştir.  
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Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., Şirket’e yönelik 08 Ocak 2018 tarihli yazısında, idarenin 
ücreti mukabilinde sözleşmede belirtilen sayıya ek ilave cihaz talebinde bulunmuştur. 

Sözleşmenin imza tarihini takip eden gün işe başlanmakta ve teknik şartnamede belirlenen 
programa göre teslimat gerçekleştirilmektedir. Sözleşme süresi işe başlama tarihinden itibaren 
1000 gündür. Sözleşmede Şirket’in sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi 
halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,2’si oranında gecikme cezası 
uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Yazılım Temini Sözleşmesi 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ile Şirket arasında 12/10/2018 tarihinde 
sözleşme imzalanmış ve sözleşme kapsamında Şirket yazılım satımı işini üstlenmiştir.  

Sözleşme’de işi bitirme tarihinin 21 Kasım 2018 olarak belirlendiği görülmektedir. 
Sözleşmede Şirket’in sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, 
gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,3’ü oranında gecikme cezası 
uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Garanti konusunda teknik şartnamenin “Garanti 
Şartları” maddesinin uygulanmaktadır.  

Kira Sözleşmesi 

Şirket’in Ankara Çankaya’da yer alan Şirket merkezi için 01.08.2018 tarihli kira sözleşmesini 
akdetmiştir. 

Kira sözleşmesi, 2015 yılından itibaren 5 toplamda 10 yıl için akdedilmiş olup, kira bedeli her 
yıl Tüketici Fiyat Endekisine göre artışa tabi tutulmaktadır.  
 

23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI 
HAKKINDA BİLGİLER 
23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca 
hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin 
bağımsız denetim raporları: 
Şirketin Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan 
31.12.2018, 31.12.2017 ve 31.12.2016 tarihli finansal tabloları ve bunlara  ilişkin özel  
bağımsız   denetim   raporları  https://papilon.com.tr/  internet   adresinde   yer  
almakta olup, izahname ekinde  de yer almaktadır. 

Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları ve bağımsız denetime ilişkin 
düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal 
tablolar ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları izahnamede ek olarak yer alacak 
ve burada konuya ilişkin açıklamaya yer verilecektir. Finansal tablo tarih ve dönemleri 
açıkça belirtilecektir.  
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Payları borsada işlem gören ortaklıklar kamuya açıklanmış finansal tablo ve 
bağımsız denetim raporlarını KAP’ın internet sitesine (kap.gov.tr) atıfta bulunmak 
suretiyle de verebilirler. Bu durumda söz konusu finansal tabloların KAP’ta ilan edildiği 
tarihe de yer verilmek suretiyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporlarına ekte 
yer verilmesine gerek yoktur. 

23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız 
denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve 
denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde 
nedenleri hakkında bilgi: 
 
 Hesap 
Dönemleri Bağımsız Denetim Şirketi Görüş 
31.12.2018, 
31.12.2017, 
31.12.2016 

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Olumlu 

 
Şirketin İzahname'de   verdiği finansal tablolar PwC Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir.  
Bağımsız Denetim Kuruluşunun merkez adresi aşağıda verildiği gibidir.  
 
BJK Plaza,Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat: 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul, 
Türkiye 
Bağımsız denetçi raporundan sorumlu denetçi Murat Sancar’dır. 

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya 
grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli 
değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki 
gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında 
ifade: 
Yoktur.  

23.4. Proforma finansal bilgiler: 
Yoktur.  

23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu: 
Yoktur.  

 

23.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer 
alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo 
dönemleri itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi: 
“Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı  14. Maddesi 
uyarınca kar payı dağıtım esasları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 
 
 KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI: 
Madde 14- Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel 
giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan 
miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra 
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geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının 
düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır: 
 
Genel Kanuni Yedek Akçe: 
a) Sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 
  
 
Birinci Kar Payı 
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 
Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk  Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı  ayrılır. 
 
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu 
üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme 
hakkına sahiptir.  
 
İkinci Kar Payı: 
d) Net dönem karından, (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan 
kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret 
Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya 
yetkilidir.  
 
Genel Kanuni Yedek Akçe: 
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 
kısımdan, sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, 
Türk Ticaret Kanunu’un 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek 
akçeye eklenir. 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede 
veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka 
yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık 
çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği 
gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay 
dağıtılamaz.  
  
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri 
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara 
dağıtılır.  
 
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı 
gözetilerek Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır  
 
Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri 
alınamaz. 
 
Şirket ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde 
ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir.” 
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23.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı 
üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, 
hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı 
hakkında ifade: 

Şirket’in alacaklı taraf olduğu ve Şirket tarafından icra takibine koyulan 1 adet icra takibi 
bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu icra takibi, Şirket’in 25.375,32-TL tutarındaki 
alacağını konu almakta olup, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip niteliğindedir. 
Takip kapsamında, alacağın bir kısmının tahsil edilmiş ve takibin halen mal ve alacak sorgusu 
işlemleri ile derdest olmuştur. 

Şirket lehine veya aleyhine açılmış mevcut başkaca bir dava ve icra takibi bulunmamaktadır. 

 

23.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler: 
Yoktur.  

 
24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 
 
24.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecek payların ISIN (uluslararası 
menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi 
dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi: 
İmtiyazlı pay grubu yoktur.  

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu: 
Paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur. 

24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi: 
İhraççı payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak 
tutulmaktadır. 

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi: 
Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır. 

24.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları 
kullanma prosedürü hakkında bilgi: 
Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları 
sağlamaktadır. 

Kardan Pay Alma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19, Kar Payı Tebliği 
No 11- 19.1):  
Pay sahipleri, Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları 
çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma 
hakkına sahiptir. 
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Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu Madde 24, Önemli 
Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği No 11-23.1):  
Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy 
kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını şirkete 
satarak ayrılma hakkına sahiptir. 

Satma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu Madde 27,  Ortaklıktan  Çıkarma  ve  
Satma Hakları Tebliği No 11-27.1):  
Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere başka bir 
şekilde sahip olunan payların şirketin oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha 
fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay 
sahiplerini şirketten çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre 
içinde  azınlıkta  kalan  ortakların  paylarının   iptalini  ve  bunlar  karşılığı  çıkarılacak 
yeni payların kendilerine satılmasını şirketten talep edebilirler. 

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK Mad de 507):  
Şirketin sona ermesi halinde  her  pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal 
varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir  hüküm bulunmadığı taktirde tasfiye 
sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.  

Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (SPKn md. 19):  
Şirket’in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara 
dağıtılır.  

Yeni Pay Alma Hakkı (TTKn md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar 
için SPKn md. 18):  
Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma 
hakkını haizdir. Ancak, Esas Sözleşme’nin 6 ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu 
sermaye artırımı kararında yeni pay haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya 
yetkilidir. Yeni pay almaya ilişkin hakların kullanım işlemleri MKK tarafından 
gerçekleştirilecektir. 

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn md. 29, 30, TTKn md. 414, 415, 419, 
425, 1527):  
Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir 
kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık 
ortaklıkların Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu tarafından MKK’dan sağlanan 
pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan 
pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek Genel 
Kurul’a katılırlar.  

Oy Hakkı (SPKn md. 30, TTKn md. 434):  
Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, 
oy haklarını Genel Kurul’da, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. 

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn md. 14, TTKn md. 437): 
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve 
Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya 
ilan edilir, Genel Kurul toplantılarından önce İhraççı’nın merkez ve şubelerinde, pay 
sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile 
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merkezde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri 
İhraççı’ya ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi 
Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu’ndan, İhraççı işleri; denetçilerden denetimin yapılma 
şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümlülüğü, İhraççı’nın bağlı 
şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından 
özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır. 

İptal Davası Açma Hakkı (TTKn md. 445-451, SPKn md. 18/6, 20/2):  
Yönetim Kurulu’nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı 
kararlar aleyhine, Genel Kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde 
Yönetim Kurulu Üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından 
itibaren otuz gün içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal 
davası açabilirler. 
Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği 
ölçüde Yönetim Kurulu Üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız 
denetimi yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde 
yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak 
düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından 
doğan zararlar için Ortaklığa, pay sahiplerine, Ortaklık alacaklılarına ve ayrıca 
doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap 
dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki 
sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir.  
Genel Kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini 
tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış 
olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan 
edilmediğini, Genel Kurul’a katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin 
toplantıya katılıp oy kullandıklarını, Genel Kurul’a katılmasına ve oy kullanmasına 
haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların Genel Kurul kararının 
alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya esas sözleşme 
hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, 
karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler. 
 
Azınlık Hakları (TTKn md. 411, 412, 439):  
Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu’ndan, yazılı 
olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurul’u toplantıya çağırmasını 
veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları 
gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde 
konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi 
iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu 
üzerine, Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki 
asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.  

Genel Kurul’un özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide 
birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon 
Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer asliye 
ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.  

 
Özel Denetim İsteme Hakkı (TTKn md. 438):  
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Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve 
bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir 
denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel Kurul’dan 
isteyebilir. Genel Kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, 
Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi 
atanmasını isteyebilir. 
Kardan Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgi: 

a) Hak Kazanılan Tarih: Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19 ve Kar Payı Tebliği  
Md.19 uyarınca, halka açık ortaklıklarda kar payı dağıtım tarihi itibariyle ihraç 
ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın diğer paylarla birlikte eşit olarak kar 
payı alma hakkı elde eder.  

b) Zaman Aşımı: Kar Payı Tebliği Seri II-19.1 uyarınca ortaklar ve kara katılan 
diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar 
tarafından tahsil edilmeyen kar payı avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren 
beş yılda zaman aşımına uğrar. Bedelsiz olarak dağıtılan paylarda zamanaşımı 
bulunmamaktadır. 

c) Hakkın Kullanımına İlişkin Sınırlamalar ve bu hakkın yurtdışında yerleşik 
pay sahipleri tarafından prosedürü: Yoktur. 

d) Kar payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif 
mahiyette olup olmadığı: Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak Türk 
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe 
ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım 
şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca 
kararlaştırılır. 

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları: 
  
İhraççı’nın yönetim kurulu halka açılma sürecine ilişkin olarak 18/04/2019 tarihinde 
2019/09 sayılı yönetim kurulu kararı ile aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar 
altına almışlardır. 

 

1. 150.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, 
Şirketimizin 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 
30.000.000,00 TL’den 36.000.000,00 TL’ye artırılmasına ve bu sermaye artırımı 
neticesinde ihraç edilecek toplamda 6.000.000,00 TL nominal değerli 6.000.000 adet 
payın, mevcut pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması 
suretiyle Borsa İstanbul A.Ş.’de halka arz edilmesine, 

2. Yukarıda anılan sermaye artırımı kapsamında Şirket tarafından ihraç edilecek 
6.000.000 adet yeni pay ile birlikte, Şirket’in mevcut pay sahiplerinden Papillon 
AO’nun kararı doğrultusunda Papillon AO’ya ait toplam 3.500.000,00 TL nominal 
değerli 3.500.000 adet pay ve ek satış olması halinde toplam 1.000.000,00 TL nominal 
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değerli 1.000.000 adet ilave payın Borsa İstanbul A.Ş.’de halka arz edilmesi için 
gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, 

3. Yukarıda izah edilen şekilde Şirket ve Papillon AO tarafından halka arz edilecek 
paylar ile birlikte, Şirket’in mevcut pay sahiplerinden Günel Sadıgova’nın kararı 
doğrultusunda, Günel Sadıgova’ya ait toplam 3.000.000,00 TL nominal değerli 
3.000.000 adet pay ve ek satış olması durumunda toplam 1.000.000,00 TL nominal 
değerli 1.000.000 adet ilave payın da, Borsa İstanbul A.Ş.’de halka arz edilmesi için 
gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,  

4. Böylelikle, toplam 12.500.000,00 TL nominal değerli 12.500.000 adet payın, ek satış 
olması durumunda ise toplam 14.500.000 TL nominal değerli 14.500.000 adet payın 
Borsa İstanbul A.Ş.’de halka arz edilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve 
işlemlerin gerçekleştirilmesine,  

5. Şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem 
görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle Şirket paylarında herhangi bir 
bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmemesine, dolaşımdaki pay miktarının iç 
kaynaklardan yapılacak sermaye artırımları haricinde artırılmamasına ve bu süre 
boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar 
alınmamasına,  

6. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arza edilecek payların Borsa İstanbul 
A.Ş.’de satışına aracılık etmek üzere “Halka Arza Aracılık Sözleşmesi” kapsamında 
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile çalışılmasına,  

7. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu 
A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşlara 
başvuruda bulunulmasına, bunlar nezdinde gerekli her türlü iş ve işlemin 
gerçekleştirilmesine ve bu konuda Şirket’i temsil ve ilzam etmek üzere Doğan Demir’e 
ve Murat Kerimoğlu’na münferiden yetki verilmesine 

 24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü 
kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların 
bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:  
Halka arz edilecek payların devri ve serbestçe tedavül etmesine ilişkin herhangi bir 
kısıtlama bulunmamaktadır, ihraç edilecek paylar üzerinde pay sahibinin haklarını 
kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.   

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya 
satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi: 
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  Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının 
iktisap edilmesi hâlinde diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması 
zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım 
teklifine ilişkin esaslar Kurul’un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer 
almaktadır.  

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka 
bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen 
orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler 
açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, 
Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar 
karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. 
Satım bedeli, SPKn’nun 24 üncü maddesi çerçevesinde belirlenir.  

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu 
durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri 
Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy 
haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel 
kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK’nın 208 inci 
maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz. 

SPKn’nun 23 üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel 
kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı 
tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına 
sahiptir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli 
nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan 
ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın almakla yükümlüdür.  

Pay sahibinin SPKn’nun 23 üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki 
işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunması, 
genel kurul toplantısına usulüne uygun davet yapılmaması veya gündemin usulüne 
uygun bir biçimde ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve 
muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki 
açıklama geçerlidir. 

Önemli nitelikteki işlemlerin görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde, 
bu kararlara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkının 
bulunduğu hususu ile bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından 
satın alınacağı bedel yer alır.  

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler 
tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve 
sonuçları hakkında bilgi: 
Yoktur. 
 

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR 
25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve 
halka arza katılmak için yapılması gerekenler 
25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar: 
Halka arzın başlaması öncesinde, Kurul haricinde, halka arz edilen Şirket paylarının 
borsada işlem görebilmesi için BİAŞ’ın uygun görüşünün alınması gerekmektedir. 
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Şirket paylarının, halka arz sonrasında, BİAŞ’da işlem görüp görmeyeceğine ilişkin 
BİAŞ’ın görüşüne işbu izahnamenin I nolu bölümünde yer verilmiştir. 

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri: 
Şirketin halka arz edeceği sermayesinin 30.000.000 TL’den 36.000.000 TL’ye 
çıkarılması nedeniyle artırılacak 6.000.000 TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 
toplamda 6.500.000 TL olmak üzere toplam 12.500.000 TL nominal değerli payların 
halk arz sonrası sermayeye oranı %34,72’dir. Ek satışın da gerçekleşmesi durumunda 
14.500.000 TL nominal değerli payların halka arz sonrası sermayeye oranı %40,28’dir.   

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi 

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: 
Halka arz edilecek paylar için 2 (iki) iş günü boyunca talep toplanması planlanmaktadır. 
Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış 
duyurusunda belirtilecektir. 

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci 
a) Satış yöntemi ve başvuru şekli: 

 
Satış Yöntemi: Satış, GEDİK YATIRIM liderliğinde oluşturulan  konsorsiyum 
tarafından "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve '·En İyi Gayret Aracılığı"' yöntemi ile 
gerçekleştirilecektir. Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılardan talep, işbu 
Izahname'nin 25.1.3.2 (c) maddesinde  yer  alan “ Konsorsiyum  Üyeleri" vasıtasıyla 
toplanacaktır. 
 
Başvuru Şekli: Papilon paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar aşağıdaki 
şekilde gruplandırılmıştır: 
 
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurtdışında işçi, serbest meslek ve 
müstakil iş sahipleri dahil Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile 
yerleşmek niyeti ile bir takvim yılı içerisinde Türkiye’de devamlı 180 günden fazla 
oturanları (“Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar”) ve aşağıda tanımlanan 
Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.  
 
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: 
Yurtiçi kurumsal yatırımcılar, Merkezi Türiye’de bulunan; Yatırım Fonları, Özel 
Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım 
Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Bankalar, Sigorta 
Şirketleri, Portföy Yönetim Şirketleri, İpotek Finansmanı Kuruluşları, Emekli ve 
Yardım Sandıkları ile 17.07.1964 tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 
20. Maddesi uyarınca kurulmuş olan Sandıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası, nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca  
Kabul edilecek diğer kuruluşlar, Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, Yıllık Net 
Hasılatının 90.000.000 Türk Lirası, Özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinden 
olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlardır. 
 
Yurtdışı Yatırımcılar 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'la tanımlanan yurtdışında 
yerleşik olan, aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım 
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kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, 
varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar, emekli ve 
yardım sandıkları ve vakıflar ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi 
uluslararası kuruluşlardır. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca BİST'te işlem görecek şekilde 
halka arz edildiğinden, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye'de 
satın alacaklardır. 
 
Halka arz edilen payların; 

• …………. adedi (%.....)  Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara 
• ………….. adedi (%....)   Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara 
• ………….. adedi (%....)  Yurt Dışı Yatırımcılara 

tahsis edilmiştir. 
 
Papilon paylarının halka arzına katılmak isteyen "Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'' ve 
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların" halka arz süresi içinde ve işbu izahnamenin 25.1.3.2 
(c) maddesinde belirtilen başvuru yerlerinde belirtilen Konsorsiyum Üyelerinin merkez, 
şube ve emir iletim merkezlerine başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. 
 
Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktarı 
(bir) lot ve katları şeklinde olması şarttır. Her bir yatırımcı için talep edilebilecek azami 
pay miktarı, halka arz edilen toplam lot miktarı ile sınırlıdır. Yatırımcılar istedikleri 
takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En az 
talep miktarı 1 lot olacaktır. 
 
İnternet, telefon bankacılığı yatırımcıların İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi 
veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olma (İnternetve telefon bankacılığı hesaplarının 
olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM'de 
kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır. 
 
'Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına 
ekleyeceklerdir: 
1.Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) 
fotokopisi 
 
2. Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, 
vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi (sayılan dokümanlara ek olarak 
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan "aktif toplamının 50.000.000 Türk 
Lirası, yıllık net hasılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk 
Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşların yıllık 
kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisini (varsa Yeminli Mali Müşavir tarafından 
imzalanmış, yoksa şirket yetkililerince imzalanmış veya bulunması durumu Mali 
Müşavir tarafından düzenlenmiş tam tasdik raporun ) sunması gerekmektedir. 
Talep sahiplerinin edinmeye hak kazandıkları sermaye piyasası araçlarının kendileri 
adına açılan hesaplara aktarılması zorunludur. Bu konudaki sorumluluk talebi toplayan 
kuruma aittir. 
 
Talep Toplama 
Papilon paylarının halka arzında  talepte bulunacak yatırımcılardan aşağıdaki şekilde 
talepler toplanacaktır. 
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i. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, 1 TL nominal 
değerdeki bir payın ……… TL olarak belirtilen satış fiyatının, talep edilen pay 
adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini , aracı kurumların belirtecekleri 
hesaplara nakden veya hesaben veya teminat yöntemiyle yatıracaklardır. 

ii. Yurt İçi Kurumsal ve Yurt Dışı Yatırımcılar: Kurumsal Yatırımcılar pay 
bedellerini nakden veya hesaben ödeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar 
ödenmeme riskinin aracı kuruluşlarca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası 
aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. 

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Gedik Yatırım'a başvuruda bulunabileceklerdir. 
Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, 11-5.2 
sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" nin ekinde yer alan talep formuna 
göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve KKTC vatandaşları ile Türkiye'de 
yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını 
içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle 
iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki 
şekilde gerçekleştirilecektir. 
 
Dağıtım Şekli 
Toplanan teklifler Konsorsiyum Lideri tarafından Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt 
İçi Kurumsal Yatırımcılar için ayrı ayrı konsolide edildikten sonra, başvuru taleplerinin 
satışa sunulan pay miktarından az ya da eşit olması halinde bütün talepler karşılanır. 
Taleplerin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda aşağıda belirtilen 
esaslar doğrultusunda dağıtım yapılacaktır. 
 

i. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Oransal Dağıtım Yöntemi'ne göre yapılacaktır. 
İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara birer adet pay 
verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat 
miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile "Arzın Talebi Karşılama 
Oranı'' bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya 
ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. Yatırımcılara yapılacak 
dağıtımlar sırasında dağıtılacak adetler küsuratları atılarak aşağı yuvarlanacaktır 
.Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından 
herhangi bir mükerrer tarama işlemi yapılmayacaktır. 

ii. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: Her bir Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay  
miktarına GEDİK YATIRIM’ın da önerisi dikkate alınarak Halka Arz Eden Pay 
Sahipleri tarafından karar verilecektir. Kurumsal Yatırımcılar  için  talep 
toplama  sonucunda payların dağıtımı   sırasında  bir defadan fazla talepte 
bulunan yatırımcıların yalnızca en yüksek talep tutarları hesaplamada  dikkate 
alınacaktır. Farklı  Konsorsiyum Üyelerinden eşit miktarda mükerrer  talep 
yapılmışsa veya   yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, 
Konsorsiyum Üyelerinin kurum unvanlarının alfabetik önceliğine bakılacaktır. 

iii. Yurt Dışı Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıya 
verilecek pay miktarına GEDİK YATIRIM’ın da önerisi dikkate alınarak  Halka 
Arz Eden Pay Sahipleri tarafından karar verilecektir. Tüm yatırımcı gruplarına 
dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan 
yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın 
altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve 
bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır. Yatırımcı gruplarına belirtilen 
yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından 
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dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar 
arasında Papilon’un uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır. 

Mükerrer taleplerin tespiti amacıyla yapılan kontrol sonucunda başvuru taleplerinin 
satışa sunulan pay tutarından az olması halinde, bir defadan fazla talepte bulunan 
yatırımcıların en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da hesaplamada dikkate 
alınacaktır. Satışa sunulan pay tutarının tamamını karşılayacak talep belirleninceye 
kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir. 
 
Tüm yatırımcı gruplarında dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar, 
alt  sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, oıtaya çıkan miktarın, bu alt 
sınırın altında kalınması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve 
bu miktarlar tekrar  dağıtıma tabi tutulacaktır . 
 
Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar pay 
talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında GEDİK YATIRIM’ın  uygun 
gördüğü şekilde dağıtım yapılacaktır. 
 
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin Papilon  
tarafından onaylanarak kesinleşmesini izleyen işgünü içerisinde, satışı gerçekleştiren 
konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir. 

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi: 
Tüm yatırımcılar İzalmame'nin 25.1.3.2 (c) maddesinde belirtilen Konsorsiyum 
Üyelerinin merkez ve şubelerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu 
doldurarak talepte bulunabilirler. 
 

i. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 

Halka arz süresince talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden 
yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan 
ve aşağıdaki tabloda detayı verilen daha önce kredili işlem veya açığa satış gibi 
işlemler nedeniyle teminat olarak gösterilmemiş kıymetlerin bir veya birkaçını 
teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. 
 

ii. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar 

Pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. Yurt İçi Kurumsal 
Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının satış fiyatı ile çarpılması 
sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını  takip eden 2. 
(ikinci) işgünü  saat 12:00'ye kadar talepte bulundukları Konsorsiyum üyesine 
ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar talep anında veya bu şekilde 
sonradan yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır. Yurt içi Kurumsal 
Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları  
payların bedellerini  ödemekten imtina edemezler. Yurt İçi Kurumsal  
Yatırımcıların pay bedellerinin  talep toplanma süresinin bitimini  takiben 
ödenmesi ile ilgili risk talebi giren aracı kuruma aittir. Talebi giren aracı kurum 
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcının söz konusu talebini kabul edip etmemekte 
serbesttir. 

iii. Yurt Dışı Yatırımcılar,  
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Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Gedik Yatırım'a başvuruda 
bulunabileceklerdir. 
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında 
ödemeyebileceklerdir. Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları 
pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay 
bedelini dağıtım listelerinin konsorsiyuma iletilmesini takip eden ikinci iş günü 
saat 12.00'a kadar ödeyeceklerdir. Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar' ın bu şekilde 
yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır. 

 
Her bir tahsis grubunun pay bedellerini ödeme yeri ve şekline ilişkin detaylı bilgi 
aşağıda verilmiştir. 
 

i. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 

Yurt İçi Bıreysel Yatırımcıların İşbu lzahnamenin 25.1.3.2 (c) maddesinde 
belirtilen konsorsiyum üyelerinin başvuru yerlerine talepte bulunmak için 
başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. 
 
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1.00 TL nominal değerdeki bir payın ……….. TL 
olarak belirtilen satış fiyatının, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan 
pay bedelini  aşağıdaki ödeme seçeneklerinden bir veya birden fazlasını seçerek 
talepte bulunabilirler. 
 
Birden fazla kıymetin teminata konu olması durumunda, talep formunda 
seçilmiş olan kıymetler en likit olandan en az likit olana doğru sıralanarak 
bozdurulacaktır. Ancak ilgili talep formunda belirtilmek suretiyle, Konsorsiyum 
Üyesi aracı kurumlar ve acentelerin teminata alınan kıymetleri kendi 
belirleyecekleri sıra ile resen paraya çevirme ve bedelleri tahsil yetkisi saklıdır. 
Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili riskler 
talebi giren aracı kuruma aittir. 
 
Kıymetlerini   teminata  vererek  talepte  bulunan   Yurt  İçi  Bireysel   
Yatırımcılar talep formunu imzaladıkları anda, taleplerini gerçekleştirebilmeleri 
için teminata alınan kıymetleri, hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara gerek 
olmaksızın ve başka bir işleme gerek olmaksızın, aracı kurum tarafından , 
aşağıda belirtilen teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında dikkate 
alınacak oranlar çerçevesinde, res'en paraya çevrilerek, almaya hak kazandıkları 
pay bedellerini res'en tahsil etmek konusunda talepte bulundukları aracı kurumu 
yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından doğabilecek zararlardan ilgili aracı 
kurumun hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını gayrikabili  rücu kabul,  beyan ve 
taahhüt  etmiş olacaklardır. 
 
Konsorsiyum  üyeleri  ile  acenteleri   birbirlerinden  farklı   kıymetleri  teminata 
kabul edebilirler  ve teminatları  farklı şekilde nakde  dönüştürebilirler. 
 
• Nakden Ödeme: 

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep  ettikleri  pay  adedine  ilişkin  Talep 
Bedeli'ni bedelleri  nakden ve/veya hesaben yatıracaklardır. 
 
• Kıymet Blokajı Yöntemi  ile Talepte Bulunma 
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Yurt içi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Para Piyasası 
Fonu, Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), 
Eurobond (T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilenler), Özel Sektör Borçlanma 
Aracı (ÖSBA)( Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİST’te 
işlem gören ÖSBA’ları teminata konu edebilir).  Pay( BİST-30’da yer alan 
paylar teminata konu olabilir). Hisse Senedi Fonu ve Borçlanma Araçları Fonu 
teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.  
Pay talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları, teminata alımda ve teminat 
gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında dikkate alınacak fiyatlar aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

Teminata 
Alınacak 
Kıymet 

Blokaj 
Tutarı 

Teminata Alımda 
Uygulanacak Fiyat 

Teminat 
Bozumunda 
Uygulanacak Fiyat 

Para 
Piyasası 
Fonu 

Ödenmesi 
Gereken 
Bedel/%97 

O gün için fon 
kurucusu tarafından 
açıklanan alış fiyatı 

O gün için fon 
kurucusu tarafından 
açıklanan alış fiyatı 

Kısa Vadeli 
Tahvil ve 
Bono Fonu 

Ödenmesi 
Gereken 
Bedel/%97 

O gün için fon 
kurucusu tarafından 
açıklanan alış fiyatı 

O gün için fon 
kurucusu tarafından 
açıklanan alış fiyatı 

TL DİBS 
Ödenmesi 
Gereken 
Bedel/%95 

Her bir konsorsiyum 
üyesinin çalıştığı 
bankanın ilgili günde 
ilk açıkladığı gösterge 
alış fiyatı 

Her bir konsorsiyum 
üyesinin çalıştığı 
bankanın ilgili günde 
ilk açıkladığı 
gösterge alış fiyatı 

Vadeli 
MevduatTL 

Ödenmesi 
Gereken 
Bedel/%100 

- - 

Döviz 
Vadeli 
Mevduat 

Ödenmesi 
Gereken 
Bedel/%90 

Döviz cinsinden vadeli 
mevduatların TL'ye 
dönüştürülmesinde, 
Konsorsiyum Üyesi'nin 
çalıştığı bankanın 
söz konusu döviz alış 
kuru dikkate 
alınacaktır. (Küsuratlı 
döviz tutarları bir ve 
katları şeklinde yukarı 
yuvarlanacaktır.) 
 

- 

Döviz 
Cinsinden 
ve Dövize 
Endeksli 
DİBS 

Ödenmesi 
Gereken 
Bedel/%90 

Her bir konsorsiyum 
üyesinin çalıştığı 
bankanın ilgili günde 
ilk açıkladığı gösterge 
alış fiyatı 

Her bir konsorsiyum 
üyesinin çalıştığı 
bankanın ilgili günde 
ilk açıkladığı 
gösterge alış fiyatı 
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Eurobond 
Ödenmesi 
Gereken 
Bedel/%90 

Bloomberg elektronik 
alım satım ekranında 
her bir konsorsiyum 
üyesi bankanın 
gördüğü en az üç işlem 
yapabilir fiyat 
sağlayıcısının ortalama 
fiyatı.  

Bloomberg 
elektronik alım satım 
ekranında fiyat 
sağlayıcıların verdiği 
işlem yapabilir cari 
piyasa fiyatı 

Özel Sektör 
Borçlanma 
Aracı 

Ödenmesi 
Gereken 
Bedel/%90 

BIST Borçlanma 
Araçları Kesin Alım 
Satım Pazarında oluşan 
son iş günü ağırlıklı 
ortalama  fiyatı 

BIST Borçlanma 
Araçları Kesin Alım 
Satım Pazarında 
oluşan cari piyasa   
fiyatı 

Pay (BIST-
30) 

Ödenmesi 
Gereken 
Bedel/%75 

BIST Pay Piyasasında 
oluşan son iş günü 
ağırlıklı ortalama 
fiyatı.  

BIST Pay 
Piyasasında oluşan 
cari piyasa fiyatı. 

Hisse 
Senedi 
Fonu 

Ödenmesi 
Gereken 
Bedel/%75 

Fonun o gün için fon 
kurucusu tarafından 
açıklanan alış fiyatı 

Fonun o gün için fon 
kurucusu tarafından 
açıklanan alış fiyatı 

Borçlanma 
Araçları 
Fonu 

Ödenmesi 
Gereken 
Bedel/%95 

Fonun o gün için fon 
kurucusu tarafından 
açıklanan alış fiyatı 

Fonun o gün için fon 
kurucusu tarafından 
açıklanan alış fiyatı 

 
Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, 
adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet 
adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet 
için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde aşağı yuvarlama 
yapılabilecektir. 
 
Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek 
başına yeterli olmaması durumunda aynı yatırım hesabında bulunan Vadeli 
Mevduat TL,Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu, TL DİBS ve 
Döviz Cinsinden Dövize endeksli DİBS"ler, Eurobond, Özel Sektör Borçlanma 
Aracı, Pay, Hisse Senedi Fonu ve Borçlanma Araçları Fonu aynı anda teminata 
alınabilecektir. 
 
Konsorsiyum üyeleri ve acenteleri aşağıda belirtilen teminat yöntemi ile talep 
toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin 
acenteleri kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Konsorsiyum üyeleri 
ve acentelerinin uygulayacağı yöntemler İşbu Izahname'nin 25.1.3 .2 (c) 
maddesinde bulunan başvuru yerleri bölümünde ayrıca belirtilmektedir. 
 
Sabit Yöntem: 
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün. bu yöntemi tercih eden yatırımcıların 
dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke 
edilen TL DİBS’leri ve/veya Para Piyasası Fonu ve/veya Kısa Vadeli Tahvil ve 
Bono Fonu ve/veya Vadeli Mevduat TL ve/veya Özel Sektör Borçlanma 
Araçları ve/veya Pay'lar ve/veya Hisse Senedi Fonu res'en bozdurularak 
ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasıyla Para 
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Piyasası Fonu, vergisiz DİBS ve vergili DİBS şeklinde yapılacaktır . Bu 
yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DİBS' ler ve Eurobond teminat 
olarak kullanılmayacaktır. 
 
Değişken Yöntem: 
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların 
dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, saat 12:00"a kadar 
nakden ödeme yapmamaları halinde, aracı kuruluşça halka arzdan doğan 
alacağın tahsili için vadesiz hesabı kontrol edilip bakiye tahsil edilecek; 
tahsilatın bu şekilde tamamlanmaması durumunda, bloke edilen DİBS'ler 
ve/veya Eurobond ve/veya Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu ve/veya Para 
Piyasası Fonu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları ve/veya , Vadeli 
Mevduat TL ve/veya Pay' lar ve/veya Hisse Senedi Fonu bozdurularak 
ödenecektir. 
 
Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda 
belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan menkul 
kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. 
 
Teminata alınan kıymetlerin nakte dönüştürülmesi sırasında müşteri talimatları 
dikkate alınacaktır. 
 
• Döviz Blokesi Yönetimi ile Talepte Bulunma: 

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyete 
Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan dövizleri(Avro, ABD doları ve 
İngiliz Sterlini)  teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.  
Pay Talep Bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları teminata alımda ve 
teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında dikkate alınacak fiyatlar 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Teminata 
Alınacak 
Kıymet 

Blokaj 
Tutarı 

Teminata Alımda 
Uygulanacak Fiyat(*) 

Teminat 
Bozumunda 
Uygulanacak 
Fiyat 

Döviz(Avro, 
ABD doları 
ve İngiliz 
Sterlini 

Ödenmesi 
gereken 
bedel 
/%90 

Herbir konsorsiyum 
üyesinin çalıştığı bankanın 
söz konusu yabancı para 
için ilk açıkladığ döviz alış 
gişe kuru 

Her bir 
konsorsiyum 
üyesinin çalıştığı 
bankanın cari 
kuru 

(*)Küsuratlı döviz tutarlı bir katları şeklinde aşağı yuvarlanacaktır. 
 
Konsorsiyum üyeleri ve acenteleri aşağıda belirtilen teminat yöntemi ile talep 
toplama  seçeneklerinden  sadece birini  kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin 
acenteleri  kendilerinden  farklı  bir  yöntemi  uygulayabilir. Konsorsiyum 
üyeleri  ve acentelerinin uygulayacağı yöntemler  işbu izahnamenin  25.1.3.2.(c)  
maddesinde bulunan başvuru yerleri bölümünde ayrıca belirtilmektedir. 
 
Sabit Yöntem: 
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Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların 
dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke 
edilen dövizleri res'en her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın cari 
kurundan bozdurularak ödenecektir. 
 
Değişken Yöntem: 
 
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların 
dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, saat 12:00·a kadar 
nakden ödeme yapmamaları halinde, aracı kuruluşça halka arzdan doğan 
alacağın tahsili için vadesiz hesabı kontrol edilip bakiye tahsil edilecek; 
tahsilatın bu şekilde tamamlanamaması durumunda, bloke edilen döviz 
bozdurularak ödenecektir. 
Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda 
belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz 
üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. 
 

ii. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar 

Yurt içi Kurumsal Yatırımcıların işbu izahnamenin 25.01.3.2.(c) maddesinde 
belirtilen konsorsiyum üyelerinin başvuru yerlerine talepte bulunmak için 
başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.  
 
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep adında ödemeyeceklerdir.  
 
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının 
belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım 
listesinin onaylanmasını takip eden 2.(ikinci) iş günü saat 12:00’a kadar talepte 
bulundukları konsorsiyum üyesine ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal 
Yatırımcılar pay bedellerini nakten veya hesaben ödeyeceklerdir.  
 
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk 
talebi giren aracı kuruma aittir. 
 
Talebi giren aracı kurum talepte bulunan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın 
taleplerini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Yurt İçi Kurumsal 
Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sorıra almaya hak 
kazandıkları payların bedellerini taleplerini giren aracı kuruma ödemekten 
imtina edemezler. 

 

c) Başvuru yerleri: 
  
Papilon paylarının halka arzına Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi ve Yurt Dışı 
Kurumsal Yatırımcılar kategorilerinden katılmak isteyen yatırımcılar, aşağıdaki tüm 
yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili acente olan bankaların ilgili 
şubelerine talepte bulunmak için başvurabilirler. 
 
Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar kategorilerindeki 
yatırımcılar, aşağıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili 
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acente olan bankaların ilgili şubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, İnternet veya 
telefon bankacılığı şubelerine, taleplerini iletmek için başvurabilirler. İnternet şubesi 
telefon bankacılığı şubesi veya ATM vasıtasıyla talep başvurusunda bulunmak isteyen 
Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların, İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya 
ATM'de işlem yapmaya yetkili olmaları gerekmektedir. 
 
Talepleri kabul edecek Konsorsiyum Üyeleri (Konsorsiyum Lideri aynı zamanda 
Konsorsiyum Üyesi'dirler) ve başvuru yerleri aşağıda yer almaktadır: 
 
KONSORSİYUM LİDERİ: 
GEDİK YATIRIM  MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 
Cumhuriyet Mahallesi İlkbahar Sokak No:1 A Blok  
34876 Yakacık Kartal İstanbul 
0216 453 00 00 – 0216 453 00 53 
0216 451 63 64 
Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ile www.gedik.com ve GedikTrader (GedikTrader 
Web ve GedikTrader Mobil) adresi. 
 
KONSORSİYUM ÜYELERİ: 
Daha sonra bildirilecektir.  

d)  Payların dağıtım zamanı ve yeri:  
Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı 
çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. 

25.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya 
ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair 
açıklama: 

Yatırım Kuruluşları ile Şirket arasında imzalanan “Aracılık Sözleşmesi”nde yer 
alan ve aşağıda yazılı nedenlere dayanılarak halka arz iptal edilebilir ya da ertelenebilir.  
Halka arzın başlangıcından önce aşağıdaki durumların ortaya çıkması durumunda Aracı 
Kurumun ve/veya İhraççı’nın, payların halka arzını erteleme ve/veya durdurma ya da 
“Aracılık Sözleşmesi”ni feshetme hakları vardır. 

Ülke ekonomisini, ulusal ve uluslararası sermaye ve finans piyasalarını, 
Papilon’un faaliyet gösterdiği sektörü ya da Papilon’un mali bünyesini ciddi şekilde 
etkileyerek halka arzın başarısını engelleyebilecek beklenmedik durumların ortaya 
çıkması, 

Papilon’un hissedarları ve yöneticileri hakkında payların pazarlanmasını 
etkileyebilecek olay, dava veya herhangi bir soruşturma açılması, 

Ekonomik ve siyasi gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin 
Papilon’un halka arz edilen payların pazarlanmasına imkan vermeyecek durumda 
olması nedeniyle yeterli talep oluşmayacağının ve piyasaların durumu itibariyle halka 
arzdan beklenen faydanın gerçekleşmeyeceğinin ARACI KURUM tarafından 
öngörülerek gerçekçi bir şekilde, gerekçeli olarak Papilon’a objektif bir şekilde yazılı 
olarak iletilmesi, 

Yangın, deprem, su baskını, ayaklanma, yaygın terör eylemleri, enerji kıtlığı, 
hükümet darbesi, savaş veya halka arza etki edecek uluslararası ihtilafların meydana 
gelmesi,  
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Halka arz süresi içinde Papilon’un mali durumunda meydana gelen ve izahnamede 
yer alan bilgilerin bundan böyle gerçeğe aykırı hale gelmesi sonucunda doğuracak 
değişikliklerin ortaya çıkması, İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile 
açıklanan konularda değişikliklerle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 İzahname 
ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 24’üncü maddesi hükümleri saklıdır. 

Halka arzda payların satış işlemi başladıktan sonra, Şirket, Gedik Yatırım dışında 
meydana gelen herhangi bir özel durumdan dolayı yetkili ilgili mercilerce (SPK veya 
Borsa Yönetimi tarafından) aksi yönde karar alınması durumları hariç, halka arz ve satış 
işlemi iptal edilmeyecektir.  

25.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış 
fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi: 
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin onaylanarak 
kesinleşmesini takiben, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından, başvuru 
yerlerinde Nakden Ödeme seçeneğini kullanan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a ve Yurt 
İçi Kurumsal ile Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a iade edilecektir. 

25.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi: 
Talep miktarının 1 (Bir) adet ve katları şeklinde olması gerekmektedir. Talep edilecek 
azami pay miktarı, halka arz edilen pay miktarı ile sınırlıdır. 

25.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:   
SPKn’nun 8 inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, 

satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını 
etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı 
veya halka arz eden tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhâl Kurula bildirilir.  

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci 
durdurulabilir.  

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş 
günü içinde Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca 
onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.  

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için 
talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin 
yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler. 

25.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi: 
İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri 
bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar 
azami 2 .gün içerisinde teslim edilecektir. 

25.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi: 
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin 
düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip 
eden iki iş günü içerisinde Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin 
düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur. 

25.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler 
Halka arza konu olan ve artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin olarak ortakların 
yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır.  
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25.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş 
adresleri ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi 
hakkında bilgi: 
Yoktur.  

25.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler: 
Yoktur.  

25.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp 
nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları: 
Nemalandırılmayacaktır.    

25.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi: 
 
Papilon Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. 
Murat Kerimoğlu Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Çağrı Demirtaş  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Dr. Doğan Demir Yönetim Kurulu Üyesi 
Feyza Arda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Handan Duray Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
  
  
  
  
  
 
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Erhan Topaç Yönetim Kurulu Başkanı 
Onur Topaç Yönetim Kurulu Başkan Vekili/CEO 
T. Metin Ayışık Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi 
Ülkü Feyyaz Taktak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Ersin Refik Pamuksüzer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Eylem Çiftçi Gölünç Kurumsal Finansman Müdür 
Murat Tanrıöver Yatırım Bankacılığı/GMY 
Ali Kerim Akkoyunlu Araştırma Müdürü 
Erol Gürcan Analist 
Murat ESEN Avukat 

 
 
LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu 
Av. Mehmet Suat Kayıkçı  Ortak 
Av. Nusret Çetin   Ortak 
Av. Elif Çopur    Avukat 
Stj. Av. Simay Yürekten  Stajyer Avukat 
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PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
Murat Sancar Sorumlu Denetçi 
…………. …………. 
…………. …………. 
…………. …………. 
  
  
  

 
25.2. Dağıtım ve tahsis planı: 

25.2.1. Halka arzın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu 
ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi: 
Yoktur.  

25.2.2. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu 
üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak 
taahhüdünde bulunma niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz 
edilecek payların yüzde beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup 
olmadığına ilişkin bilgi: 
Yoktur.  

25.2.3. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları: 
Daha sonra belirlenecektir.  

25.2.4. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay 
miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi: 
 
Halka arzda talepte bulunan yatırımcılar, dağıtım listelerinin onaylandığı günü takip eden iş 
günü talepte bulundukları konsorsiyum üyesine başvurarak halka arzdan aldıkları kesinleşmiş 
pay miktarını öğrenebilirler. 

 

25.2.5. Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi: 
Şirket ortaklarından Papillon AO ve Günel Sadıgove ek satış olması halinde her biri 
1.0000.0000 TL nominal olmak üzere toplam 2.000.000 TL nominal payları halka arz 
etm 

a) Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması 
halinde mevcut ortaklara ait payların, ek satışa konu olup olmayacağı hakkında 
bilgi:  
 Konuya ilişkin bilgi verilecektir. 

 b) Ek satışa konu olabilecek payların azami nominal değeri ve oranları ile 
satış yöntemi ve süresi: 

İstenen bilgilerin verilmesinde aşağıda yer alan tablo içeriği kullanılacak ve ek 
satış süresine ilişkin bilgiye de ayrıca yer verilecektir. 
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Ek Satış Yöntemi Adet  Nominal 
Değer 

Pay 
Grubu 

Halka Arz 
Edilen 

Paylara 
Oranı (%) 

Ortak Satışı 2.000.00
0 

2.000.000 - 16 

Aracı Kurumun Ortaklardan 
Ödünç Alacağı Payların Satışı 

- - - - 

TOPLAM 2.000.00
0 

2.000.000 - 16 

c) Ek satışın aracı kurumca ortaklardan ödünç alınacak payların satışı 
yoluyla gerçekleştirilmesinin planlandığı kısmı ile ilgili açıklama: 

i) Ek satışı gerçekleştirecek aracı kurumun ticaret unvanı: 

ii) Ödünç sözleşmesinin esasları: 
iii) Ödünç işlemine konu payların satın alınmasının fiyat taahhüdü 

niteliğinde olmadığına ilişkin açıklama: Aracı Kurum ......A.Ş., ödünç sözleşmesinden 
doğan yükümlüğünü kapatmak amacıyla borsada alımda bulunabilecektir. Söz konusu 
alımlar, pay fiyatını yükseltebilecektir; bununla birlikte, anılan işlemler herhangi bir 
fiyat taahhüdü niteliği taşımamaktadır. Diğer taraftan, aracı kurumun söz konusu alım 
işlemleri pay fiyatını yükseltse bile anılan işlemlerin tamamlanmasından sonra fiyat 
tekrar düşebilecektir. 

iv) Sorumluluk: Kurul düzenlemeleri uyarınca, ek satışa ilişkin tüm işlemlerde 
sorumluluk Aracı Kurum..... A.Ş.’ne aittir. 

d) Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler: 
 Konuya ilişkin bilgi verilecektir. 

 

25.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi 

25.3.1. ….... TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan 
yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi 
  
1 (Bir) TL nominal değerli bir adet payın satış fiyatı …… TL olarak belirlenmiştir. 

Talepte bulunacak yatırımcılar, Konsorsiyum Üyesi aracı kurum bazında azami 
olarak.aşağıda detayları verildiği üzere hesap açma ücreti, sermaye piyasası aracının 
MKK 'ya virman ücreti, yatırımcının başka aracı kuruluştaki hesabına virman ücreti, 
EFT ücreti, damga vergisi ve Konsorsiyum üyesi tarafından detayı verilen diğer 
giderleri ödeyeceklerdir. 
Konsorsiyum üyelerinin, halka arzda talepte bulunan yatırımcılardan talep edecekleri 
komisyon ve benzeri giderler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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25.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli 
olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz 
fiyatının veya fiyat tesptindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu 
olduğuna dair bilgi: 
1,00 TL nominal değerdeki bir payın  satış fiyatı ……….. TL olarak   belirlenmiştir. 

Halka arz  fiyatının  hesaplanmasında   kullanılan  yöntemlere   ilişkin  olarak  
hazırlanan  Fiyat Tespit   Raporu yasal  süre  içerisinde   KAP 'ta  (www.kap.org.tr)  ilan  
edilecektir.  Halka arz fiyatının belirlenmesinde sorumluluk  Şirket’e aittir. 

25.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının 
kısıtlanmasından dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi: 
Mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır. Yeni pay alma 
haklarının kısıtlanmasına razı olan mevcut ortaklar Şirket’e kendi imkanlarıyla temin 
edemedikleri öz kaynağın sermaye artırımı yoluyla halka arz sayesinde elde edilmesinin 
önünü açacaklardır. Böylece Şirket’in büyümesinin önündeki öz kaynak kısıtlaması 
kalkacağından geleceğe yönelik büyüme olanaklarından payların değer artış kazancı ve 
kar payı kazancı ile yararlanacaklardır. 

25.3.4. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin veya 
ilişkili kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) geçmiş 
yıl ile içerisinde bulunulan yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına 
sahip oldukları ihraççıpayları için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz 
fiyatının karşılaştırılması: 
Yoktur.  

25.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık 

25.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi: 
Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlara ilişkin bilgiler izalınamenin  25.1.3.2  (c) 
maddesinde  yer almaktadır. 

25.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının 
isimleri: 
Halka arz sadece Türkiye  Cumhuriyeti'nde  gerçekleştirileceğinden,  payların  saklama,  
takas ve ödeme işlemleri Takasbank (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) ve MKK 
(Merkezi Kayıt  Kuruluşu  A.Ş.) tarafından gerçekleştirilecektir. 

25.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi: 
Halka arz "En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek olup konsorsiyum 
lideri veya üyelerden herhangi biri yüklenimde bulunmayacaktır. 

 

25.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi 
Papilon ve Gedik Yatırım arasında Aracılık Sözleşmesi …/….2019 tarihinde 
imzalanmıştır.  
Söz konusu Sözleşme, aracılığın türü ve kapsamı; tarafların hak yükümlülük ve 
taahhütleri, aracılık komisyonu ve masraflar, satış ve dağıtıma ilişkin hükümler ile 
izahnamenin 25.1.4. bölümünde belirtilen aracılık ve halka arz iptal koşullarına ilişkin 
hükümleri içermektedir. 
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25.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:  
Papilon paylarının halka arzından fon geliri elde edecektir.  
Halka arza aracılık eden Gedik Yatırım aracılık komisyonu, 

Bağımsız Denetim Şirketi bağımsız denetim ücreti, 
LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu raporlama ve danışmanlık ücreti 
alacaktır. 
Yetkili kuruluş ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Yetkili kuruluş 
halka arz işlemi nedeniyle elde edeceği komisyon hariç doğrudan ya da dolaylı olarak 
halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Yetkili kuruluş 
ile ihraççının sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle aralarında 
herhangi bir anlaşma yoktur 

Papilon ile  hukukçu  görüşünü  oluşturan  LBF Parners Avukatlık ve Danışmanlık  
Bürosu  arasında  danışmanlık ücreti dışında  herhangi bir çıkar  veya  menfaat  
çatışması  bulunmamaktadır.    

 

26. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 
26.1. Payların Borsada işlem görmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı ve 
biliniyorsa en erken işlem görme tarihleri: 
 

Payların ilk halka arzına ilişkin başvuru, Borsa   İstanbul  A.Ş.'ye  ….04.2019  tarihinde 
yapılmıştır. Ancak payların ilk halka arzında, halka arzın bu payların borsada işlem 
göreceği anlamına gelmeyecek olup, halka arz edilen payların satış tamamlandıktan 
sonra Borsa'da işlem görebilmesi, BİAŞ mevzuatının  ilgili  hükümleri çerçevesinde  
BİAŞ  Yönetim Kurulu" nun vereceği olumlu karara bağlıdır. Payların Borsa'da işlem 
görme tarihi, BİAŞ Yönetim Kurulu" nun yapacağı duyuru ile belirlenecektir. 

26.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem 
görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup 
bulunmadığına ilişkin bilgi: 
Yoktur.  

26.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak; 
- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara 

satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya, 
- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının 

tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda bu 
işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı, 
nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi: 
Yoktur. 

26.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları: 
Yoktur 

26.5. Fiyat istikrarı işlemlerinin planlanıp planlanmadığı: 
Planlanmaktadır. 
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26.5.1. Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin 
olmadığına ilişkin açıklama:  
Konsorsiyum lideri Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şirket paylarına yönelik 
olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, Gedik Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş., fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin 
herhangi bir taahhüt vermemektedir. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., fiyat 
istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi, fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması 
halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir. 

26.5.2. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı:  
Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür. 

26.5.3. Fiyat istikrarına ilişkin işlemleri gerçekleştirebilecek aracı kurumun ticaret 
unvanı:  
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

26.5.4. Fiyat istikrarına ilişkin sürenin bitiminden sonra pay fiyatlarının 
düşebileceğine ilişkin açıklama:  
Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler en fazla 26.5.2. numaralı maddede belirtilen süreyle 
sınırlıdır. Pay fiyatı, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sonucunda yükselmiş olsa bile, 
bu sürenin bitiminden sonra tekrar düşebilir. 

26.5.5. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin amacı:  
Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde amaç, pay fiyatının halka arz fiyatının altına 
düşmesi halinde alımda bulunarak fiyat istikrarına belli bir süreyle katkıda bulunmaktır. 
Ancak bu işlem, herhangi bir fiyat taahhüdü niteliğinde değildir ve fiyat istikrarı 
işlemlerinin gerçekleştirildiği dönemde payın piyasa fiyatı piyasa koşullarına göre 
olması gereken fiyata göre yüksek olabilmektedir. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde 
halka arz fiyatının üzerinde emir verilemez. 

26.5.6. Fiyat istikrarı işlemlerinde sorumluluk ve bu işlemlerde kullanılacak 
kaynağın niteliği:  
Fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin tüm sorumluluk, bu işlemleri gerçekleştiren aracı 
kurum Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne  aittir. Gedik Yatırım Men kul Değerler 
A.Ş. fiyat istikrarı işlemlerinde yabancı kaynak kullanacaktır. 
 
Şirket payları, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu’nun vereceği olumlu kararla 
BİST’de işlem görmeye başladıktan sonra, SPK’nın VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nin 
11 inci maddesi çerçevesinde, İhraççı’nın halka arzdan elde edeceği brüt fon tutarının 
%10’u olan ………… TL’lık fon kaynağı ile “Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler”in 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

 

26.5.7. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler: 
 
Halka Arz Teşvikleri 
Halka arz teşviklerinin uygulanması, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (“MKK”) 10.12.2010 
tarih ve 532 nolu “Promosyon Uygulama Esasları ve Ücret Tarifesi” konulu Genel 
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Mektubu çerçevesinde MKK aracılığı ile gerçekleştirilecek ve teşviklerin 
uygulanmasında MKK kayıtları baz alınacaktır. 

Geri Alım Taahhüdü 
Halka arz talep toplama sürecinde Ortaklık payı almaya hak kazanan yatırımcılar halka 
arz edenler tarafından verilecek. "Geri Alım Taahhüdü" ile Ortaklık'ın Borsa'da işlem 
görmeye başlamasından itibaren 90 gün sonra ellerindeki Papilon paylarını Şirket’e geri 
satma hakkına sahip olacaktır. Geri ödeme gününün tatil gününe rastlaması durumunda, 
yatırımcıya yapılacak ödemeler bir önceki iş günü dikkate alınarak  yapılacaktır. Söz  
konusu  geri alım  Taahhüdü halka arz edilen payların % 25’i için geçerli olacaktır. 

Geri Alım Taahhüdü'nden yararlanmak isteyen yatırımcılar ellerindeki  Papilon 
hisselerini 82 gün süreyle aralıksız bir şekilde hesaplarında tutmaları durumunda, söz 
konusu süre  boyunca  hesaplarında  gün  sonunda  bulunan  en  düşük  şirket  pay  
miktarını pay başına ……….TL ile  Şirket’e  geri  satma için başvuruda bulunacaklar ve 
başvruların sonunda  Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün sonra 
ellerindeki Papilon paylarını Şirket’e geri satma hakkına sahip olacaktır.   

Geri Alım Taahhüdüne konu pay adedi toplam halka arz edilen payların % 25'ine 
denkgelmekle birlikte, fiyat istikrarı kapsamında ve halka arzdan, Şirket tarafından 
alınan paylar kapsam dışında kalmaktadır. Şirket’in fiyat istikrarı için kullanılacak 
bölüm haricinde elde edecekleri halka arz gelirini bu teşvik kapsamında kullanılacaktır. 
Halka arz edilen payların %25’ine denk gelen Geri Alım Taahhüdü kapsamında halka 
arzdan elde edilen gelirlerden mahsup edilecek olan masraflar ve Konsorsiyum Lideri 
ve Konsorsiyum Üyelerine ödenecek toplam komisyonların toplamına denk gelen tutar 
Şirket tarafından karşılanacaktır MKK’nın tespiti, listelerin belirlenmesini kapsayan  8 
gün sonrasında 90’ıncı günde  para iadeleri yatırımcılara yapılmaya başlayacaktır.  
82 gün elde tutma süresinin bitmesini takiben yatırımcılar, takip eden üç iş günü 
içerisinde işbu  izahnamenin 25.1.3.2 (c) maddesinde yer alan aracı kurumlara geri 
alınmasını talep ettikleri pay miktarını da belirten bir talimat ile başvuruda 
bulunacaklardır. 82 günlük elde tutma süresinin sona erdiği gün Borsa'nın işlem 
saatlerinin kapanışını takiben Papilon veya, Gedik Yatırım üç (3) iş günü sürelik Geri 
Alım başvuru süresinin başladığını özel durum açıklamasıyla yaparak KAP üzerinden 
kamuya duyuracaktır.  

Geri Alım Taahhüdü teşvikinin uygulaması, MKK'nın 04.03.2016 tarih  ve 8/253  nolu 
"Promosyon Uygulama Esasları ve  Ücret Tarifesi" konulu Genel Mektubu  
çerçevesinde, MKK aracılığıyla gerçekleştirilecek ve  teşvikin  uygulanmasında  MKK  
kayıtları  baz alınacaktır. Söz konusu programın uygulanmasında  25.1.3.2  (c)  sayılı  
maddede  yer  alan yetkili kuruluşlar rol alacak ve MKK nezdindeki başvuru ekranına 
yatırımcı talebinin girişini gerçekleştireceklerdir. Tüm başvurular MKK  tarafından  
konsolide  edilip,  her  bir yetkili kuruluş bazında  kabul edilen toplam  başvuru  
miktarını  içeren bir rapor hazırlanacaktır. 

Üç günlük geri alım programına katılım süresi sona erdikten sonra takip eden ilk iş günü 
başvurular konsolide edilecek ve hesaplanan konsolide tutar, geri alım programı 
dahilinde halka arz eden pay sahipleri tarafından geri alıma konu olacaktır. Halka arz 
eden pay sahipleri tarafından ödenecek pay bedeli yatırımcıların 82 gün elde tutma 
süresi boyunca hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük pay miktarından fazla 
olmamak üzere, başvuru miktarı ve …….. TL’nin çarpımlarıyla 90 günde  ödenecektir. 
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Geri alım programı kapsamında geri alınan paylar, konsolidasyon süresinin bitimini 
takip eden iş günü içerisinde, yatırımcılara ilişkin başvuruları yapan yetkili kuruluşlar 
tarafından konsolide olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin MKK’daki 
hesabına virman yapacaktır. Satın alınan paylara ilişkin konsolide tutar, bu virmanı 
takip eden iş günü içerisinde, yetkili kuruluşa virman yapacaktır. 

Yetkili kuruluş kendisine konsolide olarak gönderilen tutarın kendisi üzerinden başvuru 
yapan yatırımcıların hesaplarına gönderecek olup, söz konusu tutarın yatırımcıların 
hesaplarına gönderilmesi ilgili yetkili kuruluşların sorumluluğunda olacaktır. 

 

27. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER 
  

27.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi:  
Mevcut ortak Papillon AO paylarının 3.500.000 TL nominal tutarını halka arz edecektir.  

Mevcut ortak Günel Sadıova paylarının 1.000.000 TL nominal tutarını halka arz 
edecektir.  

27.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri 
Toplam 4.500.000 adet pay 

27.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin 
taahhütler:   
Daha sonra belirtilecektir.  

28. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ 

28.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini 
toplam ve pay başına maliyet: 

28.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri: 
 

29. SULANMA ETKİSİ 
29.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi: 

29.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay 
alma haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi: 

 
30. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER 

30.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler: 
 

Halka arz sürecinde danışmanlık yapan taraflar aşağıda belirtilmektedir. 
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: Halka Arza Aracılık ve Danışmanlık Hizmeti 
• LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu  Hukuk Danışmanlığı Hizmeti 
• PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.: Bağımsız 

Denetim Hizmeti 

30.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler: 
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Şirketin 31.12.2018, 31.12.2017 ve 31.12.2016 tarihli finansal tabloları PwC Bağımsız 
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından  denetlenmiştir. İlgili 
dönemlere ilişkin bağımsız denetim görüşleri aşağıdaki gibidir: 
 
“Papilon Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (“Şirket”), 31 Aralık 2018, 2017 ve 2016 tarihli finansal durum tablosu ile aynı 
tarihlerde sonra eren hesap dönemlerine ait; kar veya zara ve diğer kapsamlı gelir 
tablolarını, özkaynak değişim tablolarını ve nakit akış tablosları ile önemli muhasebe 
politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal 
tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 
 
Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar; Şirket’in 31 Aralık 2018, 2017 ve 2016 tarihleri 
itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihlerde sona eren hesap dönemlerine ait finansal 
performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standarlarına (TFRS’lere) 
uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeye uygun bir biçimde sunmaktadır.” 

 
 

31. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER 
31.1. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal 
yatırımları hakkında bilgi:  
  
İhraççının konsolidasyona dahil edilen iştiraki veya bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. 

 

32.  PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI  
 

Pay sahipleri iki tür vergilendirme ile karşılaşabilirler. Bunlar; 
 
- Hisse senetlerinin elden çıkarılması karşılığında sağlanan değer artış kazançların 
vergilendirilmesi, 
 
- Hisse senetleri kar paylarının (temettü) ve temettü avanslarının vergilendirilmesidir. 
Vergilendirme pay sahibinin gerçek ya da tüzel kişi olmasına göre, tam veya dar mükellef 
olmasına göre farklılık gösterebilmektedir. 
 
Payların elden çıkarılması karşılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi  

Borsada işlem gören payların vergilendirme esasları: 
 
2006 ve 2020 yılları arasında BİST’te işlem gören payların elden çıkarılması sonucu sağlanan 
değer artış kazançlarının vergilendirilmesi GVK’nın Geçici 67. maddesi çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. GVK’nın Geçici 67. maddesi kapsamında değer artış kazançları 
işlemlere aracılık eden bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluşlar tarafından yapılan 
tevkifat ile vergilendirilmektedir. GVK’nın Geçici 67. Maddesinin yürürlük süresinin 31 
Aralık 2020 tarihinden sonraya uzatılmaması veya herhangi bir şekilde kapsamının vergi 
mevzuatına dahil edilmemesi durumunda 31 Aralık 2020 tarihinden sonra aşağıda açıklandığı 
üzere BİST’te işlem gören payların elden çıkarılmasından sağlanacak değer artış kazançları 
genel hükümler çerçevesinde vergilendirilecektir. 
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Diğerlerinin yanı sıra, BİST’te işlem gören payların alım satımına aracılık ettikleri 
yatırımcılar tarafından sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinden yükümlü olan ve dolayısıyla 
vergi tevkifatını yapmakla sorumlu tutulan taraflar bankalar, aracı kurumlar ve saklayıcı 
kuruluşlardır. Bankalar, aracı kurumlar ve saklayıcı (saklamacı) kuruluşlar tevkifat 
yükümlülükleri tahtındaki ilgili vergi beyanlarını, üçer aylık dönemler itibarıyla beyan 
edeceklerdir. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.-MKK dışında saklayıcı kuruluşlardan 
saklama hizmeti alan yatırımcıların işlemlerinde vergi tevkifatının yapılması esasen ilgili 
saklayıcı kuruluşun sorumluluğundadır. 
 
BİST’te işlem gören bir payın başka bir banka veya aracı kuruma naklinin istenmesi halinde, 
nakli gerçekleştirecek banka veya aracı kurum nakli istenen kıymetle ilgili alış bedeli ve alış 
tarihini naklin yapılacağı kuruma bildirecektir. Bildirilecek tarih ve bedel, tevkifat matrahının 
tespitinde dikkate alınacaktır. Söz konusu payların bir başka kişi veya kurum adına 
nakledilmesi halinde alış bedelinin ve alış tarihinin Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi 
gerekmektedir.  
 
Saklayıcı kuruluşlar, bankalar ve aracı kurumlar tarafından yapılacak vergi tevkifatı oranı 
kanunen %15 olarak belirlenmiştir. Söz konusu tevkifat oranı bankalar, aracı kuruluşlar ve 
saklayıcı kuruluşlar tarafından aşağıda yer alan gelirler üzerinden uygulanır: 
 
a) alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış 
ve satış bedelleri arasındaki fark, 
b) alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası 
halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark, 
c) menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri 
dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı 
olmayan), 
d) Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç 
işlemlerinden sağlanan gelirler 
 
Ancak, GVK ve 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“BKK”) uyarınca, kanunen %15 
olarak belirlenen tevkifat oranı: (i) paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli 
işlem ve opsiyon sözleşmeleri, BİST’te işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere 
paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklık payları hariç) ve pay yoğun fonlarının katılma 
belgelerinden elde edilen kazançlar için %0; (ii) KVK’nın 2/1 maddesi kapsamındaki 
mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer 
artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan 
mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım 
ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı’nca belirlenenler için %0; ve (iii) (ii) 
numaralı alt kırılımda belirtilen gerçek kişi ve kurumlar hariç olmak üzere, (i) numaralı alt 
kırılımda belirtilen dışında kalan kazançlar için %10 olarak uygulanır. 
 
Yatırımcılar yukarıda belirtilen oranların ileride değişikliğe uğrayabileceğini göz önünde 
bulundurmalıdır. 
 
Paylar değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde tevkifat 
matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar 
metodu esas alınacaktır. Payların alımından önce elden çıkarılması durumunda, elden 
çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak söz konusu tutar üzerinden 
tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması halinde 



126 
 

o gün içindeki alış maliyetinin tespitinde ağırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecek, ancak 
tevkifat matrahı ilk giren ilk çıkan yöntemine göre belirlenecektir. Alış ve satış işlemleri 
dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının 
tespitinde dikkate alınır. 
 
282 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin türler (i) sabit getirili menkul kıymetler; (ii) değişken getirili menkul 
kıymetler; (iii) diğer sermaye piyasası araçları ve (iv) yatırım fonları katılma belgeleri ve 
yatırım ortaklıkları payları olacak şekilde belirlenmiştir. Paylar ve pay endekslerine dayalı 
olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, menkul kıymetin dahil olduğu sınıf 
içinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda pay ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli 
işlem sözleşmeleri ile BİST’te işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı olarak ihraç edilen 
aracı kuruluş varantları paylarının da dâhil olduğu değişken getirili menkul kıymetler sınıfı 
kapsamında değerlendirilecektir. 
 
Üçer aylık dönem içerisinde, birden fazla pay ve aynı türden olduğu kabul edilen menkul 
kıymet alım satım işlemi yapılması halinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir 
işlem olarak dikkate alınır. Pay ve aynı türden olduğu kabul edilen menkul kıymet alım 
satımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen üç aylık döneme devredilir 
ve takip eden dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilir. Takvim yılının son üç aylık 
döneminde oluşan zarar tutarının izleyen döneme aktarılması mümkün değildir. 
 
Tam mükellef kurumlara ait olup, BİST’te işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle, Tam 
Mükellef ve Dar Mükellef pay sahipleri tarafından, elde tutulan payların elden çıkarılmasında 
tevkifat uygulanmaz. 
 
Tevkifata tabi tutulan BİST’te işlem gören paylara ilişkin alım satım kazançları için gerçek 
kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Söz konusu bu gelirler, diğer gelirler 
dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye dâhil edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde 
edilen gelirler, mükelleflerin her türlü ticari ve sınai faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 
şeklinde tanımlanan ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır. 
Ticari kazancın elde edilmesi sırasında tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler, GVK’nın ilgili 
hükümleri kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde, tevkifata 
tabi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir. 
 
GVK’nın Geçici 67. maddesi kapsamında tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kişilerce 
yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık 
beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Söz konusu madde hükümleri uyarınca tevkifata tabi 
tutulsun tutulmasın dar mükellef gerçek kişi veya kurumlarca Hazine, 4749 sayılı Kanuna 
göre kurulan varlık kiralama şirketleri ve tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç 
edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar için münferit veya özel beyanname 
verilmez. 
 
Menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının üçer aylık dönemler itibarıyla tevkifata tabi 
tutulacak alım satım kazançlarının tespitinde alım satım konusu işlemlerin (yukarıda 
belirtildiği üzere) aynı türden olmasına dikkat edilecektir. Kazançlar, bu türlere göre ayrı ayrı 
tespit edilip tevkifata tabi tutulacaktır. 
 
GVK’nın Geçici 67/5 maddesi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da Dar veya 
Tam Mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup 
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olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda ayrıntıları verilen 
vergilendirme uygulamasını etkilememektedir. 
 
2006/10731 sayılı BKK, 2010/926 sayılı BKK ve 2012/3141 sayılı BKK uyarınca, halka arz 
tarihi itibarıyla tevkifat oranı Bakanlar Kurulu’nca %0 olarak belirlenmekle birlikte söz 
konusu oranın artırılması durumunda Dar Mükellefler açısından çifte vergilendirme sorunu 
gündeme gelecektir. GVK’nın Geçici 67. maddesinde düzenlenmiş olan tevkifat 
uygulamalarında, tevkifata konu geliri elde etmiş olan kişinin mukim olduğu ülke ile yapılmış 
ve yürürlükte olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri önem arz etmektedir. 
Söz konusu anlaşma hükümleri, Türk Vergi Kanunları’ndan önce uygulanacaktır. 
 
Dar Mükellef gerçek kişi ve kurumların, GVK’nın Geçici 67. maddesi kapsamında 
Türkiye'deki finansal araçlara kendileri veya yurt dışındaki portföy yönetim şirketleri 
vasıtasıyla yatırım yapabilmeleri için vergi kimlik numarası almaları gerekmektedir. 
 
Vergi kimlik numarası alınabilmesi için (i) Dar Mükellef gerçek kişilerin pasaportlarının 
noter onaylı bir örneği ya da vergi dairesi yetkililerince onaylanmak üzere, aslı ve 
fotokopisini, (ii) Dar Mükellef kurumların ise kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin 
Türkiye'nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini veya yabancı dilde 
onaylı kuruluş belgesinin tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneğini ilgili vergi 
dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için 
nüfus cüzdanının ibrazı yeterli olacaktır. 
 
Ayrıca, bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluşlar kendilerine işlem yapmak için 
müracaat eden ancak vergi kimlik numarası ibraz edemeyen yabancı müşterileri için, toplu 
olarak vergi kimlik numarası alabilirler. 
 
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinden yararlanılabilmesi için ise ilgili 
ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslının ve 
tercüme bürolarınca tercüme edilmiş örneğinin ilgili vergi dairesine, banka ve aracı kurumlar 
vasıtasıyla veya doğrudan ibraz edilmesi gerekmektedir. Bir takvim yılına ilişkin mukimlik 
belgesi, izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli olup, söz konusu belgenin her yıl 
yenilenmesi gerekmektedir. 
 
Tevkifat uygulamasından önce mukimlik belgesinin ibraz edilmemesi halinde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri dikkate alınmadan % 15 (halihazırda 
2012/3141 sayılı BKK uyarınca %0 oranında uygulanmaktadır) oranı uygulanmak suretiyle 
tevkifat yapılacaktır. Ancak bu durumda dahi sonradan söz konusu mukimlik belgesinin ibrazı 
ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri ve iç mevzuat hükümleri 
doğrultusunda yersiz olarak tevkif suretiyle alınan verginin iadesi talep edilebilecektir. 
 
Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları 
hükümlerinden yararlanacak kişi ve kurumlardan, alım-satımını yaptıkları veya getirisini 
tahsil ettikleri Türk menkul kıymetleri bakımından, uygulanacak anlaşma hükümlerine göre 
gerçek hak sahibi olduklarına dair ilgili ispat edici belgelerin ibrazını da isteyebilecektir. Bu 
belgeleri Maliye Bakanlığının tayin edeceği sürede ibraz etmeyen veya bu belgeler ile veya 
başkaca bir suretle gerçek hak sahibi olmadığı tespit edilenler bakımından zamanında 
tahakkuk ve tahsil edilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılacaktır. 
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Genel Olarak Pay Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 
 
GVK’nın Geçici 67. maddesinin dışında kalan durumlara ilişkin genel açıklamalara aşağıda 
yer verilmiştir. 
 

Gerçek Kişiler 

Tam Mükellef Gerçek Kişiler  
 
Pay alım satım kazançları, GVK’nun Mükerrer 80’inci maddesi uyarınca gelir vergisine tabi 
olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca, “ivazsız olarak iktisap edilen pay senetleri ile tam 
mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin elden 
çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacaktır. Pay senetlerinin elden 
çıkartılmasında da kamu menkul kıymetlerinin satışında olduğu gibi, GVK’nun Mükerrer 
81’inci maddesi uyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet 
İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenen toptan eşya fiyat artış oranında artırılarak dikkate 
alınabilecektir. GVK’nun Mükerrer 81. Maddesi uyarınca mal ve hakların elden 
çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak 
üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında 
artırılarak tespit edilir. Bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde 
olması şarttır. GVK’un Madde 86/1 (c) uyarınca tam mükellef gerçek kişilerin tevkif sureti ile 
vergilendirilmiş menkul sermaye iratları GVK’nun 103’üncü maddesinin ikinci gelir 
dilimindeki tutarı aşıyor ise (bu tutar 2017 yılı için 30.000.-TL’dir.) beyan edilmesi gerekir. 

Dar Mükellef Gerçek Kişiler  
 
GVK madde (86/2) çerçevesinde dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı, Türkiye’de 
tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve 
gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardan oluşuyorsa yıllık beyannameye 
tabi değildir. Dar mükellef gerçek kişilerin tevkif sureti ile vergilendirilmemiş gelirleri 
mevcut ise, GVK madde (101/2) uyarınca, bu kazançların mal ve hakların Türkiye’de elden 
çıkarıldığı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirilmesi zorunludur. 

Kurumlar 

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Payların Elden 
Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar 

 
Ticari faaliyete bağlı olarak işletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç 
olarak beyan edilip vergilendirilecektir. 

Tam Mükellef Kurumlar 
 
Öte yandan, KVK’nın 5/1-e maddesi uyarınca kurumların aktiflerinde en az iki tam yıl 
süreyle yer alan iştirak paylarının satışından doğan kazancın %75’lik kısmı kurumlar 
vergisinden istisna tutulmaktadır. Ancak bu istisnadan yararlanabilmek için satış kazancının 
satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında 
tutulması; satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil 
edilmesi ve satışı yapan ve dolayısı ile istisnadan yararlanacak kurumun menkul kıymet 
ticareti ile uğraşmaması gerekmektedir. İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye 
ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da 
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dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla 
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin 
tasfiyesi (KVK’ya göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır. 

Dar Mükellef Kurumlar 
 
Dar Mükellef kurum, Türkiye’de bir işyeri açmak suretiyle veya daimi temsilci vasıtasıyla 
devamlı menkul kıymet alım satım işi yapan kurum statüsünde ise alım satım kazançları ticari 
kazanç olarak vergiye tabi olacak vergileme Tam Mükellef kurumlarda olduğu şekilde 
gerçekleşecektir. Yukarıda belirtildiği üzere, devamlı olarak menkul kıymet ticareti ile 
uğraşanların %75’lik kurumlar vergisi istisnasından faydalanmaları mümkün değildir.  
 
Türkiye’de bir işyeri açmadan veya daimi temsilci vasıtasıyla menkul kıymet alım satım 
kazancı elde eden Dar Mükellefler açısından da ilgili kazancın Türkiye’de vergilendirilmesi 
söz konusu olabilir. Dar mükellef kurumların vergilendirilmesi açısından Türkiye’nin 
imzalamış olduğu yürürlükte bulunan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının hükümleri 
önem arz etmektedir. Söz konusu anlaşma hükümleri, Türk vergi kanunlarından önce 
uygulanacaktır. 
 

Yabancı Fon Kazançlarının ve Bu Fonların Portföy Yöneticiliğini Yapan 
Şirketlerin Vergisel Durumu  

 
1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Kurul’un düzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer 
yabancı fonlar da sermaye şirketi sayılarak kurumlar vergisi mükellefi olacaklardır. KVK’ya 
6322 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle, 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmek üzere, “Yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesi” başlıklı 5/A maddesi 
eklenmiştir. Bu maddede, yabancı fonlar ile bu fonların aracılık işlemlerini yürüten portföy 
yöneticiliği yetki belgesine sahip Tam Mükellef portföy yöneticisi şirketlerin vergisel 
durumları düzenlenmiştir. KVK’nın 2/1 maddesinde belirtilen yabancı fonların, portföy 
yöneticisi şirketler aracılığıyla organize bir borsada işlem görsün veya görmesin; (i) her türlü 
menkul kıymet ve sermaye piyasası aracı; (ii) vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi; (iii) varant; 
(iv) döviz; (v) emtiaya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi; (vi) kredi ve benzeri 
finansal varlıklar; ve (vii) kıymetli maden borsalarında yapılan emtia işlemleri ile ilgili elde 
ettikleri kazançları için KVK’nın 5/A maddesinde sayılan şartların sağlanması durumunda; 
portföy yöneticisi şirketler, bu fonların daimi temsilcisi sayılmayacak ve bunların iş yerleri de 
bu fonların iş yeri veya iş merkezi olarak kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, yabancı fonların 
bu kapsamda elde ettikleri kazançları için beyanname verilmeyecek ve diğer kazançlar 
nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir. 
Bu uygulamanın, yabancı fonların Türkiye kaynaklı gelirleri üzerinden yapılacak vergi 
kesintisine etkisi yoktur. Türkiye’de bulunan, aktif büyüklüğünün %51’inden fazlası 
taşınmazlardan oluşan şirketlere ait hisse senetleri veya ortaklık payları veya bunlara ilişkin 
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, elde edilen kazançlar bu uygulama kapsamında 
değerlendirilmeyecektir. 
 
Paylara ilişkin kâr paylarının ve kâr payı avanslarının vergilendirilmesi 
 
GVK’nın 94/6-b maddesine 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, tevkifat kârın 
dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. Bu kapsamda GVK’nın 4842 sayılı Kanunla değişik 94/6-
b maddesi uyarınca, Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam Mükellef gerçek kişilere; (ii) gelir ve 
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kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayanlara; (iii) gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlara; 
(iv) Dar Mükellef gerçek kişilere; (v) Dar Mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya 
daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç); ve (vi) gelir ve kurumlar vergisinden 
muaf olan Dar Mükelleflere dağıtılan kâr payları üzerinden 2009/14592 sayılı BKK uyarınca 
%15 oranında tevkifat yapılacaktır (girişim sermayesi yatırım fonları ve ortaklıkları için bu 
oran %0 oranında uygulanır). Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam Mükellefler kurumlara; ve 
(ii) işyeri ve daimi temsilci vasıtasıyla faaliyette bulunan Dar Mükellef kurumlara dağıtılan 
kâr payları tevkifata tabi değildir. 
 

Gerçek Kişiler  

Tam Mükellef Gerçek Kişiler  
 
GVK’ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22/2 maddesi uyarınca Tam Mükellef kurumlardan elde 
edilen, GVK’nın 75/2 maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının 
yarısı gelir vergisinden müstesnadır. Kurumlar kâr payı dağıtırken, gelir vergisinden istisna 
edilen kısım olan yarısı (%50’si) dâhil olmak üzere dağıtılan kâr payının tamamı (%100’ü) 
üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaktadır. Kâr payının yıllık vergi 
beyannamesinde beyan edilmesi halinde, söz konusu vergi tevkifatı yıllık vergi 
beyannamesinde hesaplanan gelir vergisi tutarından mahsup edilir. GVK’nun (86/1-c) 
maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlardan elde edilmiş, tevkif yoluyla vergilendirilmiş 
bulunan ve gayrisafi tutarları; 2017 yılı gelirleri için 30.000 TL’yi aşan kâr payları için 
beyanname verilmesi gerekecektir. Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, 
kurum bünyesinde kârın dağıtımı aşamasında yapılan % 15 oranındaki vergi kesintisinin 
tamamı (istisnaya tabi olan kısım dâhil) mahsup edilecek olup, mahsup sonrası kalan tutar 
genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir. 
 
Ayrıca, kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz. Kâr payı avansları da kâr payları 
ile aynı kapsamda vergilendirilmektedir. 
 

Dar Mükellef Gerçek Kişiler  
 
GVK’nun 94/6-b-ii maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef gerçek kişilere 
dağıtılan kâr payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugün için bu oran 
%15’tir) tevkifat yapılacaktır. Türkiye’nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmeyi önleme 
anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir. Dar mükellef gerçek kişiler 
açısından kâr paylarının tevkifat suretiyle vergilendirmesi nihai vergileme olup, dar 
mükelleflerce bu gelirler için gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. 
Diğer taraftan GVK’nun 101. Maddesinin 5 no’lu fıkrası gereğince dar mükellef gerçek 
kişilerin vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını, Türkiye’de elde edildiği 
yerin vergi dairesine münferit beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir. 

Kurumlar 

Tam Mükellef Kurumlar 
 
Ticari faaliyete bağlı olarak ticari işletme bünyesinde elde edilmesi halinde tevkifat 
yapılmayacak söz konusu gelirler ticari kazanç olarak beyan edilecektir. KVK’nın 6. 
maddesinde kapsamındaki “safi kurum kazancı, GVK’nın ticari kazancı düzenleyen 
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hükümlerine göre belirlenecektir. Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde 
elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden %20 oranında uygulanır. Ancak, KVK’nın 5/1-a 
maddesi uyarınca, Tam Mükellef başka bir kuruma iştirak nedeniyle elde edilen kâr payları, 
tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi 
yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları, kurumlar vergisinden 
müstesnadır. Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde 
edilen kar payları bu istisnadan yararlanamaz. 

Dar Mükellef Kurumlar  
 
KVK’nın 30/3 maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef kurumlara dağıtılan 
kâr payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugün için bu oran %15’tir) 
tevkifat yapılacaktır. Türkiye’nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmeyi önleme 
anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir. 
 
Dar mükellef kurumların, Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı olmaksızın elde 
ettikleri kâr payları için tevkifat suretiyle vergilendirme nihai vergileme olup, dar 
mükelleflerin bu gelirler için Türkiye’de beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır. 

 

 
33. İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN 
HAKKINDA BİLGİ 
33.1. İhraççı veya halka arz eden tarafından izahnamenin kullanılmasına ilişkin 
verilen izin ve izin verilen herhangi bir yetkili kuruluşun payların sonradan tekrar 
satışına dair kullandığı izahnamenin içeriğinden de ilgili kişilerin sorumlu olmayı 
kabul ettiklerine dair beyanları: 
Yoktur.  

33.2. İzahnamenin kullanımına izin verilen süre hakkında bilgi: 
Yoktur.  

33.3. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulabileceği dönem 
hakkında bilgi: 
Yoktur.  

33.4. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulması kapsamında 
izahnamenin kullanılabileceği ülkeler hakkında bilgi: 
Yoktur.  

33.5. İzahname kullanım izninin verilmesinin şartı olan diğer açık ve objektif 
koşullar hakkında bilgi: 
Yoktur.  

33.6. Yetkili kuruluşlarca payların sonradan tekrar satışının gerçekleştirilmesi 
durumunda, satışın koşullarına ilişkin bilgilerin yetkili kuruluş tarafından satış 
esnasında yatırımcılara sunulacağına dair koyu harflerle yazılmış uyarı notu: 
Yoktur.  
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33A İZAHNAME KULLANIM İZNİNİN BELİRLENEN BİR VEYA DAHA 
FAZLA YETKİLİ KURULUŞA VERİLMESİ DURUMUNDA VERİLECEK 
İLAVE BİLGİLER 
Yoktur.  

33A.1 İzahname kullanım izni verilen yetkili kuruluşların listesi ve kimlik bilgileri 
(ticaret unvanları ve adresleri): 
Yoktur.  

33A.2 İzahname, arz programı izahnamesi veya arz programı sirküleri onay tarihi 
itibariyle yetkili kuruluşlara dair belli olmayan yeni bilgilerin kamuya nasıl 
duyurulacağı ve ilgili bilgiye nereden ulaşılabileceği hakkında açıklama: 
Yoktur.  

33B İZAHNAME KULLANIM İZNİNİN TÜM YETKİLİ KURULUŞA 
VERİLMESİ DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE BİLGİLER 
Yoktur.  
İzahnameyi kullanacak her bir yetkili kuruluşun kendi internet sitelerinde izahnameyi 
verilen izin ve koşullar dahilinde kullandıklarına dair beyanlarına yer vermeleri 
gerektiğine dair koyu harflerle yazılmış uyarı: 

Yoktur.  
 

34. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER  
 Aşağıdaki belgeler Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9/1 Çankaya Ankara 
adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi 
https://papilon.com.tr/ ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda(KAP) tasarruf 
sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: 
 1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge 
ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile 
yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.) 

 2) İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tabloları 
 

35. EKLER 
Ek 1 Sorumluluk Beyanları 

Ek 2 Esas Sözleşme ve İç Yönerge 
Ek 3 Hukukçu Raporu 

Ek 4 Bağımsız Denetim Raporu 
Ek 5 Gayrimenkul Değerleme Raporu 


