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bulunmak, bu dava ye takiplerde her tUrlü hak, delil ye imkândan faydalanmak ye diger
her türlU hukuki careye bavurmak ye sözlemeden veya ilgili mevzuattan dogan
hakiarini herkese kari, her zaman ye her yerde kullanmak, beyan etmek ye ileri sUrmek
konusunda kesin yetkili kilmaktadir.
(xi)

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

içerisinde münhasir niteliktedir. SOzlemede Papillon AO'nun fikri mulkiyet haklarinin sahibi
olarak, UrUnleri Turkiye diinda kullanabilecegi ye ürünler uzerinde Turkiye sinirlari diinda
lisans verebilecegi dUzenlenmektedir.
(xii)

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

Uzerindeki lisans hakiarini tanimayl, kabul etmeyi, bu hakiari gecersiz kilabilecek veya bu
hakiara zarar verebilecek veya tesciline, kabulUne veya taninmasina mâni olabilecek ihmal, i
ye ilemlerden kacinmayi kabul ye taahhUt ettigi gortilmektedir.
(xiii) SOzleme uyarinca, Papillon AO'nun herhangi bir zamanda herhangi bir ürUn Uzerindeki
tUrn fikri mUlkiyet haklarini devretrnek istemesi durumunda, devir ilernini, olasi devir tarihini
ye devralani, devirden en az I ay Once yazili surette $irket'e bildirmesi, devir ileminin Sirket'in
bizatihi lisans hakkindan veya ibirligi SOzlemesi'nden kaynakianan hakiarina zarar
veremeyecegini, devralandan sözlemede ye varsa eki niteligindeki sOzlemelerdeki hUkümleri
kabul ettigine dair, içerik ye ekli $irket tarafindan uygun gOrulecek yazili bir beyan ye taahhUt
alarak en geç devirden 7 gUn Once yazili olarak Sirket He paylarnasi gerekmektedir. Ayni
hükmUn devarninda devirden sonra Papillon AO'nun sözleme hUkUmleri çerçevesinde ilgili
ürUnlere ilikin sorumlulugunun devralanin garantorU sifatiyla, 10 yil sUresince devarn edecegi
dtizenlenmektedir.
(xiv) $irket'in herhangi bir zarnanda, bir ya da birden fazla (irOn Uzerindeki tUrn fikri mUlkiyet
haklarini devralrnak isternesi ye taraflarin konuya ilikin yazili mutabakata varmasi halinde,
Papillon AO, ilgili UrUnlere ilikin tUrn fikri mulkiyet hakiarini her WHO takyidat ye UçUncü
kiilerin haklarindan ari surette $irket'e devredecektir.
(xv)

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

Uzerine $irket'e sagladigi ürünler diinda kalan diger Urünleri konusunda 5irket'in Turkiye'de
satia ye pazarlarnaya yetkili tek kii oldugu, ancak $irket'e verilen bu yetkinin 5irket
bakirnindan ürUnleri pazarlarna, önerme, teklif etme veya satmak konusunda bir yUkurnlUluk
tekil etmedigi duzenlenrnektedir.
(xvi) SOzlernede Papillon AO'nun "Papilon" ye "Papilon Savunma" ismine ye aagida Tablo
6'da yer alan Papilon markasina ilikin tUrn haklarin, sOzlerne sUresi He sinirli olrnaksizrn,
dUnyanin her yerinde ye dairnI surette mUnhasir olarak $irket'e ait oldugu ye Papillon AO'nun
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$ irket'in bu hakiarini tanimayl, kabul etmeyi, bu hakiari gecersiz kilabilecek veya bunlara zarar
verebilecek veya bunlarin tesciline, kabulUne veya taninmasina mâni olabilecek ihmal, i§ ye
ilemlerden kacinmayi kabul ettigi hUkme baglanmaktadir.
(xvii) SözIeme'de $irket'in Turkiye ye Rusya diinda yabanci pazarlarda faaliyet gostermek
veya mevcut faaliyet alanini geni1etmek!degitirmek istemesi halinde, bu pazarlarda Papillon
AO He kar-zarar ortakligi modeli çerçevesinde çalimak veya diger ibir1igi formiarini
kullanmak konusunda teklifte bulunabilecegi, bu durumda, taraflarin teklif konusu ibirligi
modeli ye ibir1igine iIikin hüküm ye koullar konusunda iyi niyetli müzakereler
gercek1etirecegi ye mUzakereler neticesinde mutabakata varilmasi durumunda, bu konuda
yazili bir sözleme akdedecegi düzenlenmektedir. $irket tarafindan tarafimiza saglanan bilgiye
gore, Papillon AO He $irket arasinda bu kapsamda akdedilen herhangi bir sOzIeme
bulunmamaktadir.
(xviii) Lisans SözIemesi'nde yazilimlar uzerindeki fikri mulkiyet haklarinin Papillon AO'ya
ait oldugu ye sOzlemenin ilgili hUkümleri çerçevesinde devir gercekIemedikce Papillon
AO'ya ait olmaya devam edecegi hükme baglanmaktadir. SOz1eme'nin "Fikri Mulkiyet"
baIik!i maddesinde ise Papillon AO,
SOz1eme He $irket'e taninan lisans hakkinin gecerli oldugunu ye gecerliligini
koruyacagini, bu hakkin kismen veya tamamen gecersizligini, sona erdigini, iptalini
$irket'in açik yazili izni olmaksizin hiçbir koulda iddia etmeyecegini,
savunmayacagini, UçUncu kiilerin bu yondeki iddia veya savunmalarini dogrudan veya
dolayli olarak desteklemeyecegini, bu yonde beyan, feragat, kabul veya bu sonucu
dogurabilecek i§ ye i1emlerde bulunmayacagini, ihmal suretiyle de olsa bu sonuçlarin
meydana gelmesine sebebiyet vermeyecegini,
Uçuncti kii1erin kaynak kodlarina ilikin bir Hal iddiasi veya talepte bulunmasi
durumunda, ticUncU kii1erin bu iddia veya taleplerine kari, $irket'i, $irket'in
mOterilerini, yOneticilerini, ça1ianlarini, i ortakiarmi, lisans-alt lisans hakki
sahiplerini, hizmet saglayicilarini ye diger i1ikili kiilerini savunmayl, sorumsuz
kilmayi ye bahse konu iddia ye talepler nedeniyle $irket veya i1ikiIi kii1erce ilikili
kiilere yahut diger UçUncU kii!ere Odenmek zorunda kalinan tutarlar bakimindan irket
ye i1ikili kii1eri tazmin etmek için kendisi için mUmkUn olan en iyi cabayi gOstermeyi,
$irket veya ilikili kii1erin UçUncO kiiIerin Hal iddialari veya talepleri He kari kariya
kalmasi durumunda Odeme yukumlulugu 1.000.0000 ABD Dolari'ni gecmemek
kaydiyla gerekirse, gerekli ücretleri Odemek suretiyle, iddia/talep sahibi UcUncü
kiilerden $irket ye ilikili kiiler yararina lisans ye diger hakiari edinmeyi
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kabul ye taahhüt etmektedir.
(xix) SOzlemenin "Sorumluluk" bahkh maddesinde de Papillon AO'nun sorumlulukiari
dUzenlenrnekte olup, anilan maddede Papillon AO, sözlemeden kaynakianan
yükUmlulüklerinden herhangi birini Hal etmesi dolayisiyla Sirket'in müterilerine,
çahanlanna, yoneticilerine, pay sahiplerine, i§ ortakiarina, lisans verdigi kiilere, hizmet
saglayicilarina, idari makamlara ye diger üçUncU kiilere kari sorumlu oldugu tUrn zarar ye
taleplere kari Söz1eme sUresi He bagh olmaksizin Sirket'i savunmayl, sorumsuz kilmayi ye
tannin etrneyi kabul ye taahhUt etrnitir. Taraflar, anilan hUkrnUn devanunda, Papillon AO'ya
yonelik finansal talepler olmasi halinde, finansal taleplerin 1.000.000 ABD Dolari'ni
gecmeyecegini kabul etmektedir.
(xx) Sözlemenin "Pay Sahipli,i Yapisi" maddesinde, Papillon AO, birleme, bölUnme, pay
devri veya diger herhangi bir sebeple Papillon AO'nun ortaklik yapisinin degiecek olmasi
halinde, söz konusu degiikligi, degiik1ige sebebiyet veren i1emi ye degiildik sonrasi pay
sahipligi yapisini, Sirket'e yazili olarak bildirmeyi üstlenmitir. Sirket'in ise bu konuda Papillon
AO'ya yonelik bir yuktlrnlUlugU bulunmamaktadir.
(xxi) Ibirligi Sözlernesi'nin sUresi, 50 yil olup, tarafiardan her birinin 1 Agustos 2063
tarihinden en fazia 6 ay ye en az 3 ay önceden yazili fesih bildiriminde bulunrnak suretiyle 1
Agustos 2063 tarihi itibariyle !birligi Sözlemesi'ni sona erdirme hakki bulunmaktadir.
Belirtilen ekilde fesih haklurnn kullanilmamasi halinde, !birligi Sözlemesi 10 yillik periyotlar
için kendiliginden yenilenecektir.
(xxii) Papillon AO'nun !birligi Sözlemesi'nden dogan yUkt)mlUlulderinden herhangi birini
Hal etmesi ye yazili bildirime ragmen bildirirn tarihinden itibaren 30 gun içerisinde ihlali sona
erdirmernesi halinde, Sirket tek tarafli olarak ye Have sure vermeksizin sozlemeyi sona erdirme
hakkini haizdir.
(xxiii) Sirket'in sözlemede dUzenlenen ödeme ytikümlUlUklerini, ilgili vade tarihinde
ödemernesi ye yazili bildirime ragrnen, bildirim tarihinden itibaren 30 gUn içerisinde öderne
yUkUmlulUklerini yerine getirmemeyi sUrdtinnesi durumunda, Papillon AO, bahse konu 30
gunluk sonunda !birligi Sözlemesi'ni tek tarafli olarak ye Have sure vermeksizin sona erdirme
hakiuni haizdir.
(xxiv) Sözlemenin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda, Sirket, belirleyecegi bir geçi
sUresi boyunca, Papillon AO'dan hizmetleri ye sözleme He bagli olmayi sUrdUrmesini talep
etme hakkirn haizdir. Sözleme uyarinca Sirket'in yazili geci sUreci talebi Uzerine, Papillon
AO, azami 36 ay sUresince 5irket'e hizmet sunrnayi ye sözleme He bagh olmayi sUrdUrmekle
yukUmlu olacaktir. 5irket'in yeni hizmet saglayici(lar) He çalimasi halinde, Papillon AO, geci
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stirecinde yeni hizmet saglayici(!ar) ile ibir1igi halinde hareket etmeyi ye hizmetlerin yeni
hizmet saglayici(lar) tarafindan Ustlenilmesi için Uzerine düen gerekli ibir1igi ye destegi
saglamayi kabul etmektedir.
(xxv) SOzIemenin "Uygulanacak Hukuk ye Uyumazlik cozumu" maddesinde, sOzlemenin
esasina ye yorumlanmasina, kanunlar ihtilafi kurallari haric olmak tizere TUrkiye Cumhuriyeti
kanunlarinin uygulanacagi; sözlemeden veya onunla baglantili olarak ortaya çikacak tUrn iddia,
çekime ye uyumazliklarin çozUmUnde Ankara rnahkemeleri ye icra dairelerinin yetkili olduu,
uyumazlik halinde dahi, s6z1eme hUkümlerinin uygulanmaya devarn edecegi ye Papillon
AO'nun hizmet sunmayi surdUrecegi kabul edilmektedir.
6.3. Papillon AO He Akdedilen Tedarik SözIemeleri
Sirket tarafindan tarafirniza saglanan bilgilere gore, Sirket ile Sirket'in mevcut pay
sahiplerinden Papillon AO arasinda, Papillon AO tarafindan tedarik edilecek UrUn ye hizmetleri
konu alan birden fazla tedarik sOzlemesi akdediImi olup, akdedilen sözlemeler arasindan üç
adet UrUn tedariki ye bir adet hizmet tedariki sOzlernesinin ifasina ibu Rapor tarihi itibariyle
halen devarn edilmektedir. (Sozlemeler imzali fotokopi evraklarindan ince1enrnitir.)
Sirket, ürUnlhizrnet bilgileri, Ucret, avans bilgileri ye teslim ye sona erme tarihi gibi her bir ie
ozgU belirlenmesi gereken ticari kou1lar diinda, Papillon AO He akdedilen sOzlemelerin
standart bir s6z1erne formati Uzerinden !ngilizce irnzalandigi bilgisini tarafirniz ile paylamitir.
1bu Rapor tarihi itibariyle ifasi devarn ettigi bildirilen yukarida anilan tic adet ürUn tedarik
sOz1emesinin tarafimizca incelenmesi neticesinde, sOzlemelerin tarnarninda
(i)

sOzlerne bedelinin TUrk Lirasi cinsinden sabit bir tutar olarak belirlendigi,

(ii) UrUnlerin teslim yerinin Ankara olarak tayin edildigi, teslirnin Incoterms 2010'a gore
gercekletirilrnesi ye uluslararasi taima kural ye standartlari çerçevesinde uçak yolu
He yapilmasinin kararlatiri1digi,
(iii) mallarin uçaga teslim edildigi anda teslim edilmi kabul edildigi,
(iv) Papillon AO'nun tirUnlerin paketlernesini ürünlerin farkli taima araclarinda tainrnasi
ye depolanmasi stireçlerinde zararlara ye korozyona ugrarnarnasini garanti edecek
ekilde gercek1etiriImeyi taahhüt ettigi ye duzgUn olrnayan paketlerne nedeniyle
meydana gelebilecek tUrn zarar ye tirUnlerdeki problemlere kari sorumlulugu
tistlendigi ye
(v) sOzlerneden dogan uyumazhklarin Rusya Chelyabinsk ehrinde bulunan Di§ Ticaret
Tahkirn Kornisyonu tarafindan çOztirn!enmesinin karar1atirildigi
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g6rU1mUtUr. Hizmet tedarik s6z1emesinin tarafimizca incelenmesi neticesinde ise,
(I)

sözIeme bedelinin Turk Lirasi cinsinden sabit bir tutar olarak beliriendigi,

(ii) hizmet sunum yerinin Ankara olarak tayin edildigi, hizmetierin Papillon AO tarafindan
yetkilendirilerek gonderiiecek uzmanlar tarafindan sagianacagi ye
(iii) söziemeden dogan uyumazIikiarin Rusya Chelyabinsk ehrinde bulunan Di§ Ticaret
Tahkim Komisyonu tarafindan cozumienmesinin karariatiriIdigi
gorUImutur.
6.4. Donanim Temini SözIemesi
Sirket He bir kamu kurumu arasinda 18/05/2017 tarihinde sözieme imzalanmi ye sözieme
kapsaminda Sirket, donanim temini iini Ust1enmitir. (Imzali fotokopi evrakiarindan
inceIenmitir.)
SözIeme süresi, imza tarihinden itibaren 45 gundur. Söziemede 5irket tarafindan
maizemelerin teslim edilmemesi durumunda gecikilen her gun ye zamaninda cozuimeyen
soruniar için her gun sözleme bedeli Uzerinden 1/1000 oraninda cezai yaptirim uyguianacagi,
gecikmeden kaynakianan aykiriiigin iin niteligi geregi giderilmesinin mUmkUn olmadigi
halierde ise söziemenin feshedilebilecegi hükUm altina alinmitir. Ayrica zamaninda
cozuimeyen sorunlar için de her gUn sözIeme bedelinin 1/1000 oraninda ceza hak ediinden
kesilecegi dUzenienmitir. Garanti konusunda teknik §artnamenin "Garanti art1ari" maddesi
uygulanmaktadir.
Sözleme kapsaminda verilen teminat mektubunun sUresi 20/12/2019 tarihinde sona erecektir.
6.5. Cihaz Alimi Sözlemesi
Sözleme, 06/12/2018 tarihinde 5irket He bir kamu itiraki arasinda akdedilmi olup, sUzieme
kapsaminda 5irket, sözlemede belirtilen sayida cihaz satimi iini üstienmitir. (Imzaii fotokopi
evrakiarindan inceIenmitir.)
SözIeme sUresi, ie baiama tarihinden itibaren 1000 gundur. Sözleme konusu cihaziarin
tesliminin imza tarihini takip eden 15 gUn içerisinde tamamianmasi gerekmektedir. Söziemede
5irket'in soziemeye uygun olarak mali sUresinde teslim etmemesi halinde, 10 gUn süreli yaziii
ihtarda bulunularak gecikilen her takvim gUnü için sOz1eme bedelinin %0,2'si oraninda
gecikme cezasi uygulanacagi, ihtarda belirtilen sUre sonunda ihialin devam etmesi haiinde kesin
teminatin gelir kaydediiip sUzieme feshediierek iin tasfiye ediiecegi hUkUm aitina aIinmitir.
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Garanti sUresi mallarin kabulünden itibaren asgari 2 yildir. Ariza durumunda tamirde gecen sure
garanti sUresine eklenmektedir.
Sözleme kapsaminda süresiz teminat mektubu verilmitir.
6.6. Cihaz Temini Sözlemesi
Sözleme, bir kamu kurumu ile Sirket arasinda 09/10/2017 tarihinde imzalanmi ye sözIeme
kapsaminda $irket, sözlemede belirtilen sayida cihaz satimi iini Ustlenmitir. (Imzali fotokopi
evraklarindan ince1enmitir.)
Sözlemede imza tarihini takip eden 1 gUn içerisinde ie balanacagi ye mallarin imza tarihini
takiben 20 takvim gUnU içerisinde teslim edilecegi hUkme baglanmaktadir. SUzleme süresi ie
balama tarihinden itibaren 24 aydir. SUzlemede Sirket'in sozlemeye uygun olarak mali
sUresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim gUnU igin sözleme bedelinin on binde
üçü oraninda gecikme cezasi uygulanacagi hüküm altina alinmitir. Garanti sUresi mallarin
kabulünden itibaren asgari 2 yildir. Ariza durumunda, tamirde gecen sUre garanti sUresine
eklenmektedir.
Sözleme kapsaminda verilen teminat mektubunun sUresi 15/10/2019 tarihinde sona ermitir.
6.7.

Cihaz Temini Sözlemeleri

Uluslararasi bir orgUt ile $irket arasinda 31/01/2019 tarihine kadar gecerli olmak Uzere
09/10/2017 tarihinde ye 31/12/2018 tarihine kadar gecerli olmak uzere 17/12/2018 tarihinde
cihaz satimina ilikin iki farkli sözleme imzalanmitir. (Sözlemelerden biri imzali fotokopi
evraklarindan, dieri de e-evrak Uzerinden incelenmitir.)
17/12/2018 tarihli sözlemede, maIm teslimine ilikin hükUmlere uyulmamasi ye 15 gunluk
gecikme durumunda toplam satin alma deerinin %5'i tutarinda gecikme cezasinin
uygulanacagi dUzenlenmitir. Her iki sözleme ile de sUzleme konusu mallar için 2 yillik
garanti sUresi ongorulmutUr.
6.8. Sistem Mal Alimi SözIemesi
S6z1eme, bir kamu kurumu ile $irket arasinda 17/10/2017 tarihinde imzalanmi ye sözleme
kapsaminda $irket, cihaz satimi iini Ustlenmitir. (!mzali fotokopi evraklarindan inceIenmitir.)
Sözleme sUresi, ie balama tarihinden itibaren 1095 takvim gUnUdUr. SUzleme konusu
teslimin imza tarihini takip eden gUnden itibaren 75 gUn icerisinde tamamlanmasi
gerekmektedir. SUzlemede 5irket'in sozlemeye uygun olarak mali sUresinde teslim etmemesi
halinde, 20 gun sUreli yazili ihtar yapilarak gecikilen her takvim gUnU için sUzleme bedelinin
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on binde bei oraninda gecikme cezasi uyguianacagi, ihtarda belirtilen sure sonunda ihialin
devam etmesi halinde kesin teminatin gelir kaydedilip sözieme feshedilerek iin tasfiye
edilecegi hUküm altina aiinmitir. Garanti sUresi mallarin kabulUnden itibaren asgari 24 aydir.
Ariza durumunda, ariza giderilene kadar gecen sUre garanti süresine Have edilmektedir.
Sözleme kapsaminda verilen teminat mektubunun süresi 10/10/2020 tarihinde sona ermektedir.
6.9. Sistem Idame, Periyodik Bakim ye Onarim Hizmet Alimina Alt SUzieme Tasarisi
Sozleme, Sirket He bir kamu kurumu arasinda 29/06/2018 tarihinde akdedilmi§ ye sözleme
kapsaminda Sirket 2018-2019 yili sistem idame, periyodik bakim ye onarim iini Ustlenmitir.
(!mzaii fotokopi evrakiarindan incelenmitir.)
Söz1emede ie baiama tarihi 01/07/2018, iin biti tarihi ise 30/06/2019 olarak belirlenmitir.
Sözleme bedelinin eit ayiik taksitier halinde aylik olarak odenecegi ye Sirket'in ie geç
baIamasi durumunda ie balama tarihinden önceki ödemelerin yapilmayacagi
kararlatiriimitir. Söziemede iin tekrar eden kisimlarinin sözlemeye uygun
gercek1etirilmemesi halinde her bir aykirihk için sözleme bedelinin %0,05'i oraninda ceza
kesilecegi, bu aykirilikiarin 1 O'dan fazia olmasi halinde sözlemenin feshedilebilecegi, ayrica
bildirilen bir arizaya 7 gUn boyunca hicbir mUdahalede bulunulmamasi halinde s6z1emenin
feshedilebilecegi dUzenlenmektedir. 5irket'in bahse konu hailer diinda kalan aykirilikiari için
$irket'e en az 10 gUn süreii ihtar yapiiarak gecikiien her takvim gUnU için sözleme bedelinin
%0,05'i oraninda gecikme cezasi uygulanacagi sözlemede hUkme bag!anmitir. Sözlemede
kesiiecek cezanin List tutari sözleme bedelinin %30'u olarak beiirIenmi, ceza tutarinin bu orani
gecmesi halinde sözlemenin feshedilecegi dtizenlenmektedir.
Sözleme kapsaminda verilen teminat mektubunun sUresi 15/05/2020 tarihinde sona ermektedir.
6.10. Cihaz Tedarikine !iikin S6z1eme
Sözleme, bir kamu itiraki He Sirket arasinda 02/05/2018 tarihinde imzaianmi ye sözleme
kapsaminda 5irket, cihaz tedariki iini Ustienmitir. (Imzali fotokopi evraklarindan
incelenmitir.)
Teslimi Ustieniien cihazlarin teslim sUresi, imza tarihinden itibaren en fazla 135 gundUr.
Sözlemede gecikme halinde gUnluk %0,03 oraninda gecikme cezasi odenecegi
dUzenlenmektedir. Garanti sUresi tesiimden itibaren 2 yiidir. Ariza durumunda teslime kadar
gecen sUre garanti sUresine eklenmektedir.
Sözieme kapsaminda Sirket tarafrndan sUresiz teminat mektubu verilmitir.
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6.11. Sistem Yazilim ye Donanim Satimi SözIemesi
Söz1eme, bir kamu itiraki He Sirket arasinda 28/12/2017 tarihinde imzalamni§ ye s6z1eme
He 5irket, kamu itirakine sözlemede belirtilen sayida yazilim ye donarnm satimi iini
Ustienmitir. (!mzah fotokopi evrakiarindan inceienmitir.)
tigiii kamu itirakinin 5irket'e yoneiik 08 Ocak 2018 tarihil yazisinda, idarenin Ucreti
mukabiiinde sözlemede belirtiien sayiya ek Have cihaz taiebinde bulundugu aniailmaktadir.
Sözlemenin imza tarihini takip eden gun ie baianmakta ye teknik artnamede belirlenen
programa gore teslimat gercekietiriimektedir. SOzieme sUresi ie balama tarihinden itibaren
1000 gUndtir. SOziemede 5irket' in s6z1emeye uygun olarak mali sUresinde teslim etmemesi
halinde, 10 gUn sUreli yazih ihtar yapilarak gecikiien her takvim gUnU için s6z1eme bedelinin
%0,2'si oraninda gecikme cezasi uygulanacagi hUkiim aitina aimmitir. Garanti sflresi mailarin
kabuitinden itibaren asgari 24 ay oiup, anza durumunda tamirde gecen sUre garanti sUresine
ekienmektedir.
SOzieme kapsaminda 5irket tarafindan süresiz teminat mektubu veri1mitir.
6.12.

Yazihm Alimi Söztemesi

5irket He bir kamu kurumu arasinda 12/10/2018 tarihinde s6z1eme imza1anmi ye s6z1eme
kapsaminda 5irket yazilim temini iini Ustienmitir. (tmzali fotokopi evraklanndan
inceienmitir.)
S6z1eme'de ii bitirme tarihinin 30 Kasim 2018 olarak beliriendigi gorulmektedir. SOziemede
5irket'in ii suresinde tamamlamamasi haiinde, en az 10 gun sUreli yazih ihtar yapilarak
gecikiien her takvim gUnu igin sUresinde tamamlanmayan kismrn bedeiinin %0,3'U oraninda
gecikme cezasi uyguianacagi, ancak gecikmeden kaynakianan aylunligin iin niteligi geregi
giderilmesinin mtimkUn oimadigi hailerde sOziemenin feshediiecegi hUkUm altina aiinmitir.
SOzieme kapsaminda kesiiecek cezanin topiam tutarinin, hicbir durumda, sOzieme bedeiinin
%30'unu geçememektedir. Garanti konusunda teknik artnamenin "Garanti $artlari" maddesi
uygulanmaktadir.
SOz1eme kapsammda verilen teminat mektubunun sUresi 31/03/2021 tarihinde sona ermektedir.
6.13. Sistem Bakim, Onarim ye Idame Hizmet Temini Söz1emesi
5irket He bir kamu kurumu arasinda 22/05/2019 tarihinde sOzieme imzalamni§ ye s6z1eme
kapsaminda 5irket, sistem bakim onarim ye idame hizmeti iini üstienmitir. (!mzali fotokopi
evraklarmdan ince1enmitir.)

00*140000,
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S6z1eme sUresi, s6z1eme tarihinden itibaren 6 ay olarak be1irIenmi, fakat sözIeme bitim
tarihi itibariyle 6 ay daha s6z1eme hUkUmlerinin devam edecegi düzen1enmitir. S6z1emede
$irket'in s6z1emeye uygun olarak ii sUresinde bitirmemesi halinde, idare tarafindan en az 10
gUn sUreli yazili ihtar yapilarak gecikilen her takvim gUnU için s6z1eme bedelinin %0,5'i
oraninda gecikme cezasi uygulanacagi, ancak gecikmeden kaynakianan aykiriligin niteligi
geregi giderilmesinin mümkUn olmadigi ha! lerde söz!emenin feshedilecegi, sözIemenin
feshedilmemesi halinde ise s6z1eme bedelinin %2'si oraninda ceza uygulanacagi hUkUm altina
a1inmitir. Garanti konusunda teknik artnamenin

"Garanti Fartlari"

maddesi

uygulanmaktadir.
SözIeme kapsaminda verilen teminat mektubunun süresi 30/06/2020 tarihinde sona ermektedir.
6.14. Bakim ye Onarim Söz1emesi
Sirket He bir kamu kurumu arasinda 24/05/2019 tarihinde s6z1eme imza1anmi ye sözIeme
kapsaminda Sirket donanim ye yazilimlara i1ikin bakim ye onarim iini üst1enmitir.
Söz1eme imza tarihinde yururlUge girmekte ye 31 Aralik 2019 tarihinde sona ermektedir.
SözIemede Sirket'in s6z1emeye uygun olarak bakim ye onarim yapmamasi halinde, söz
konusu ie ait bedelin Sirket'e odenmeyecegi, Sirket'e ek olarak 10 gun sure verilecegi ye bu
sure boyunca gecen her takvim gUnü igin s6z1eme bedelinin %0,02 si oraninda gecikme cezasi
uygulanacagi, bu sUre içerisinde de bakim ye onarim iinin yapilmamasi halinde fesih
hükUm!erinin uygulanacagi hükUm altina a!inmitir. Söz!eme uyarinca sUzIeme konusu bakim
ye onarim ii kapsaminda yapilacak i1em1ere i1ikin en az söz!eme sUresince garanti
verilecektir.
SUz!eme kapsaminda yen ten teminat mektubunun sUresi 15/02/2020 tarihinde sona ermektedir.
6.15. Sistem idame ye Periyodik Bakim Hizmet Ahmina Ait SUz1eme Tasarisi
Söz!eme, 5irket He bir kamu kurumu arasinda 11/06/2019 tarihinde akdedilmi§ ye s6z1eme
kapsaminda 5irket 2019-2020 yili sistem idame ye periyodik bakim iini üst!enmitir. (Imza!i
fotokopi evraklarindan ince1enmitir.)
Söz!emede ie ba1ama tarihi 01/07/2019, iin biti tarihi ise 30/06/2020 olarak be1ir!enmitir.
S6z1emede, s6z1eme bedelinin eit aylik taksitler halinde aylik olarak odenecegi ye 5irket'in
ie geç ba1amasi durumunda ie ba1ama tarihinden önceki ödemelerin yapilmayacagi
karar1atiri1mitir. S6z1emede iin tekrar eden kisimlarinin soz!emeye uygun
gercek1etiri1memesi halinde her bir aykiri!ik için s6z1eme bedelinin %0,05'i oraninda ceza
kesilecegi, bu aykiri!iklarin 1 O'dan fazia olmasi halinde s6z1emenin feshedilebilecegi, ayrica
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bildirilen bir arizaya 7 gUn boyunca hiçbir mUdahalede bulunulmamasi halinde sözlemenin
feshedilebilecegi dUzenienmektedir. Sirket'in bahse konu hailer diinda kalan aykiriliklari için
$irket'e en az 10 gUn sUreli ihtar yapilarak gecikilen her takvim gUnU için söz1eme bedelinin
%0,05'i oraninda gecikme cezasi uygulanacagi sözIemede hUkme baglanmitir. Sözlemede
kesilecek cezanin üst tutari sözleme bedelinin %30'u olarak belirlenmi olup, ceza tutarinin bu
orani gecmesi halinde sözlemenin feshedilecegi duzenlenmektedir. Garanti konusunda teknik
artname hUkUmleri uygulanmaktadir.
SözIeme kapsaminda verilen teminat mektubunun sUresi 10/07/2020 tarihinde sona ermektedir.
6.16. QNB Finansbank A.S. Genel Kredi Sözlemesi
Sirket, QNB Finansbank A.$. He 25/01/2017 tarihinde 5.000.000 Turk Lirasi kredi limiti ile
genel kredi sözlemesi akdetmitir. (Imzali fotokopi evraklarindan inceIenmitir.)
Genel Kredi SUzlemesi'nin 'Ana Sozleme Degi,,ciklikleri" balikli 57 nci maddesinde,
Wiigeri'nin her turlü hisse devirlerinde, tür deg4ikliklerinde, bir1e,cme ve/veya bOlünmelerde
Banka'nin yazili on onaymni alacagi" ifade edilmektedir. Bu kapsamda Sirket halka arz
konusunda QNB Finansbank A.S.'yi yazili olarak bilgiIendirmi ye QNB Finansbank A.$.
tarafindan 14/10/2019 tarihli yazi ile, halka arz ilem1eri He ortaklik yapisinda meydana gelecek
degiikliklere yazili onay veri1mitir.
6.17. Turkiye Garanti Bankasi A.S. Genel Kredi Sözlemesi
5irket He TUrkiye Garanti Bankasi A.$. arasinda 05/01/2017 tarihinde 5.000.000 TUrk Lirasi
kredi limiti He kredi sözlemesi akdedilmitir. (Imzali fotokopi evraklarindan inceIenmitir.)
Kredi Sözlemesi'nin "Bilgi De,4,ciklikleri" balikIi 6 nci maddesinde, 5irket'in hissedarlik
yapisindaki degiik1iklerin derhal bankaya yazili olarak bildirilmesi ye degiiklige i1ikin Banka
tarafindan talep edilecek usulüne uygun olarak dUzenlenmi belgelerin sunulmasi gerektigi
dUzenlenmektedir. Bu kapsamda 5irket halka arz konusunda TUrkiye Garanti Bankasi A.5.'yi
yazili ekilde bilgilendirmi§ ye TUrkiye Garanti Bankasi A.$. tarafindan 14/10/2019 tarihli yazi
ile, halka arz ilem1eri He ortaklik yapisinda meydana gelecek degiikliklere yazili onay
verilmitir.
6.18. Turkiye Garanti Bankasi A.S. Mevduat Rehini Sözlemesi
5irket He TUrkiye Garanti Bankasi A.$. arasindaki 05/01/2017 tarihli Kredi Sözlemesi
kapsamindaki turn borçlarin teminatini tekil etmek üzere, 5irket He TUrkiye Garanti Bankasi
A.$. arasinda her bir terninat mektubu özelinde mevduat rehin sUz!emesi akdedilrnitir. (!rnzali
fotokopi evraklarindan incelenmitir.)
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6.19. Tflrkiye 1§ Bankasi A.S. Genel Kredi Sözlemesi
Sirket, Turkiye 1§ Bankasi A.$. He 08/02/2018 tarihinde 1.000.000 TUrk Lirasi kredi limiti He
genel kredi söziemesi akdetmitir. (!mzali fotokopi evraklarindan incelenmitir.)
Kredi Söziemesi'nin 2 nci maddesinde, 5irket'in bankaya vermi oldugu biigilerde zaman
içinde meydana gelebilecek unvan, nevi, yetki/yetkili degiikiigi ye bunlaria sinirli olmaksizm
her tUrlU degiiklilderin 5irket tarafindan derhal bankaya bildirilmesi gerektii dUzenienmekte,
s6z1emenin 10.2.9 uncu maddesinde ise 5irket'in bankanin izni olmaksizin, bankanin aleyhine
olacak ekiide bir baka §irkete devroimasi, 5irket kontrolunUn degimesine yol acacak ekilde
5irket hisselerinin el degitirmesi, biriemesi, tar degitirmesi, kismen veya tamamen bOlUnmesi
hallerinde kredinin kendiliginden muaccel hale gelecegi hUkme baglanmaktadir. Bu kapsamda
5irket halka arz konusunda TUrkiye 1§ Bankasi A.5.'yi yazili eki1de bi1gi1endirmi ye TUrkiye
I Bankasi A.$. tarafindan 24/10/2019 tarihii yazi ile, sadece bildirim konusu halka arza dair
olmak Uzere, bankanin halka arza dair bir itirazi olmadigi ye halka arz doiayisiyla muacceiiyet
hükflmlerine mtiracaat etmeyecegi konusunda bankadan mutabakat airnmitir.
6.20. NN Hayat ye Emeklilik tveren Grup Emeklilik Sözlemesi
5irket, Nisan 2017 tarihinde NN Hayat ye Emeklilik He iveren grup ernekiilik plani
çerçevesinde iveren grup emeklilik s6z1emesi akdetmi olup, bireysel ernekiiiik aracisi ING
Bank A.5.'dir. (E-evrak Uzerinden incelenmitir.)
6.21. QNB Finansbank A.$. Nakit Teminat !çin Bloke ye Rehin Talimat Mektubu
5irket'in QNB Finansbank A.$. nezdindeki hesaplannda mevcut alacak bakiyesi lie hesaplanna
gelecek turn bedeilerin 42.500,00 TL'lik kismina tekabül eden tutarini bankaya kari turn borç
ye yUkumiuluklerinin teminati olarak bankaya rehnettigine i1ikin Terninat !gin Bloke ye Rehin
Talirnat Mektubu imzaladigi gorUlmUtUr. (Imzah fotokopi beigelerinden incelenrnitir.)
6.22. Sirket'in Personelinin Maalarinin Odenmesine Ilikin Tilrkiye Garanti Bankasi
A.$. Maa§ Odemeleri Protokolfl
TUrkiye Garanti Bankasi A.$. ile 5irket arasinda 30/07/2019 tarihli protokoi akdediimitir.
(Imzah fotokopi evrakianndan ince1enrnitir.)
Protokolde 5irket nezdinde çahan ye cahmaya ba1ayacak personellerin maa ye sair
ödemelerinin TUrkiye Garanti Bankasi A.$. nezdinde personeller adina açilacak hesaplara
yapilacagi dUzenlenmektedir.
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Protokol, 31/07/2019 tarihinden 31/07/2021 tarihine kadar yUrurlukte kalmakta ye taraflardan
herhangi birinin ytirUrluk süresinin bitiminden en az 1 (bir) ay öncesine kadar fesih ihbannda
bulunmamasi halinde otomatik olarak birer yilhk dOnemler halinde uzamaktadir.
6.23. Otis ye Depo Kira Söz1eme1eri
Sirket, Ankara cankaya'da yer alan Sirket merkezi için 31 Temmuz 2019 tarihli kira
s6z1emesini ("Ofis Kira S6z1emesi") akdetmitir. (Ash gibidir yapihnl§ fotokopi
evraklarmdan ince1enmitir.) Otis Kira S6z1emesi'nde sOzleme sOresi 1 yil olarak be1ir1enmi
olmakia birlikte, kira mUddeti, 01.08.2015 tarihinden itibaren 5+5 olmak Uzere 10 yildir. Sirket
kira muddetinin baindan beri yilhk periyotiar halinde kira sOzlemesini yeniledigi ye kiraya
veren ile her yd yeni kira sOzlemesi akdedildigi bilgisini tarafimiz ile paylamitir. Otis Kim
S6z1emesi uyannca, kira bedeli her yil TUketici Fiyat Endekisine gore artia tabi tutuimakta ye
yilhik olarak Odenmektedir. SOzlemede kira bedelinin ödenmesinde gecikilmesi halinde
gecikilen her hafta için %5 gecikme tazminati odenecegi dUzen1enmitir.
Sirket, Otis Kira SOzlemesi'ne ek olarak, aynca 2 adet depo iyeri igin 01 Eylul 2019 tarihli
kira s6z1emesini ("Depo Kira SözIemesi") akdetmitir. (tmzah fotokopi evraklanndan
ince1enmitir.) Depo Kim S6z1emesi'nin sUresi 31/07/2020 tarihine kadardir. Söz1eme
uyarinca kira bedeli her yd (TUFE+10FE)/2 formülilne gOre artirilmakta, ancak arti§ orarn her
halükarda %25'i gecememektedir. Depo Kira SOz1emesi uyarinca, 5irket'te pay devri
gercek1etiri1ecek olmasi halinde, devirden Once kiraya verene yazili bildirimde bulunulmasi
gerekmekte olup, aksi halde kiraya veren hakh sebeple s6z1emeyi feshedebilmekte ye fesih
halinde 3 aylik kira bedeli toplamindan az olmayacak §ekilde tazminat talep edebilmektedir.
5irket, halka arz konusunda kiraya verene 21 Ekim 2019 tarihinde yazili bildirimde bulunmu
olup, kiraya veren 23 Ekim 2019 tarih ye 1/779 sayili yazi lie ortakhk yapisi degiikligine
muvafakat veriimitir.
6.24. Araç Kiralama Sözlemeleri
5irket ile Ekim Turizm Ticaret ye Sanayi Anonim 5irketi ("Intercity") arasinda !ntercity'den
kiralanan dokuz adet araç için arac kiralama sOzlemeleri akdedi1mitir. (Imzali fotokopi
evraklarmdan ince1enmitir.)
Her bir kira s6z1emesinin sUresi arac tesliminden veya araclarin teslim edi1mi kabul edildigi
tarihten itibaren 24 aydir. SOzleme1erde 5irket' in kiralama süresi sona ermeden amc jade
etmesi veya sOzlemedeki yUkumlUlUklerine uymayarak sOzlemenin feshine neden olmasi
hallerinde sOzleme sUresinin bitimine kadar Odemesi gereken kira bedelinin tamamini ödemesi
gerektigi dUzenlenmektedir.

36

LBF
PARTNERS

Avukathk ye Daniman1ik

6.25. Tevik Danimanhgi Sözlqmesi
Sirket ile Rotayd Danimanlik Hizmetleri Limited 5irketi arasinda 01/06/2019 tarihinde Tevik
Daniman1igi Sözlemesi ye Ek Gizlilik S6z1emesi imzalanmitir. (Imzah fotokopi
evraklanndan ince1enmitir.)
Sözleme kapsaminda, bUyume hedefleri dogrultusunda Ankara ici ye dii iller için Sirket'in
!kur ye Sosyal GUvenlik Kurumu tarafindan uygulanmakta olan teviklerden faydalanmasini
saglamak ye sUrece ilikin gerekli takibi gercek1etirmek Uzere, Rotayd Damman1ik Hizmetleri
Limited 5irketi tarafindan Sirket'e hizmet saglanmaktadir.
S6z1emede hizmete konu tevik uygulamasi devam ettigi sUrece s6z1emenin yiirurlUkte
kalacagi dUzen1enmi ancak, her iki tarafa da 30 gUn Onceden ihbarda bulunmak suretiyle
sOzlemeyi sona erdirme imkâni tanmmlStir.
6.26.

Denetim ye Tasdik SözIemesi

5irket He PwC YMM A.$. arasinda 24/01/2019 tarihinde Denetim ye Tasdik SOz1emesi ye Ek
Protokol iniza1anmitir. (!mzah fotokopi evraklarindan ince1enmitir.)
S6z1emeye konu hizmetler, yillik kurumlar vergisi beyannamesi ye bunlara ekli mali tablolar
ye bildirimlerin denetim ye tasdik ilerinin, 3568 sayili Kanun ye ilgili diger kanunlara ye
mevzuata gore yapilmasidir. S6z1eme 01/01/2019 tarihinden itibaren en az 1 yd sUre He gecerli
olmak Uzere akdedi1mitir.
6.27. Daniman1ik Söz1emesi
5irket He Zzef Grup !naat Danimanhk Sanayi ye Ticaret A.S. arasinda 22/11/2018 tarihinde
Daniman1ik S6z1emesi imza1anmitir. (!mzah fotokopi evraklarindan ince1enmitir.)
SOz1eme kapsamrnda Zzef Grup tnaat Daniman1ik Sanayi ye Ticaret A.5.'nin demo, sunum
gibi pazarlama materyallerinin potansiyel mUteri1er He pay1aimi, pazar ge1itirme
aktivitelerinin yUrutulmesi, sorunlann çOzUmunde 5irket'e danimanhk ye destek saglanmasi
gibi hizmetlerin ifasirn Ustlendigi gorUlmektedir.
S6z1eme imza tarihinden itibaren 1 yil sure He gecerli olmak Uzere akdediImitir. $irket.
S6z1eme'yi sUresinden Once fesih hakkini haizdir.
6.28. Ar-Ge Faaliyetlerine 11ikin Hizmet SOz1emesi
5irket He PwC YMM A.S. arasinda 03/08/2019 tarihinde Hizmet SOz1emesi imza1anmitir.
(hzah fotokopi evraklanndan incelenmitir.)
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S6z1eme kapsammda PwC '(MM A.S. tarafindan Sirket'e 5746 sayili Ar-Ge ye Tasarim
Faaliyetlerinin Destekienmesi Hakkinda Kanun ye alt mevzuatinda belirtilen vergisel tevik ye
desteklerine i1ikin Sirket nezdinde departmanlar bazinda periyodik denetimlerin ye
danimanhk hizmetlerinin sunulmasi planlanmaktadir.
Sözleme, taraflardan birinin 30 gUn öncesinden yazili bildirim He feshetmesine kadar gecerli
olacak ekilde dUzenlenmitir.
6.29. Ozel Amaçlu Bagimsiz Denetim Söz1emeIeri
Sirket He PwC Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.$. arasinda özel
amach bagimsiz denetim sözlemeleri imzalanmitir. (Imzah fotokopi evraklanndan
ince1enmitir.)
Sözlemelerde PwC tarafmdan Sirket'e verilecek hizmetin bagimsiz denetim hizmeti olacai ye
denetim hizmetinin icerigi belirlenmi olup; (i) tablo ye dipnotlann TUrkiye Denetim
Standartlari uyarinca denetlenmesi ye bagimsiz denetçi raporunun dUzenlenmesi ye (ii)
Sirket'in gerçeklemesi planlanan halka arzi stiresince hazirlanacak izahname He ilgili
yapilmasi gereken çalimalar ye Kurul teknik ekibin gercekletirecegi incelemelerin
gercekletirilmesi PwC tarafindan verilecek hizmetin temelini oluturmaktadir.
PwC Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.$., Sirket'e yonelik 01
Kasim 2019 tarihli yazisinda, 5irket'in planlanan halka arm kapsaminda 5irket için hazirlanan
denetim raporlannin kismen veya yalnizca atif yapilarak ye aynca ekinde yer alan finansal
tablolann notlari He birlikte oldugu ekilde pay1ailmasina muvafakat etmi, ancak muvafakat
yazisina raporlann sunuldugu tlçüncu kii ye kurumlara kari sorumlulugu bulunmadigina
yonelik kayit dUmUtur. (Imzah fotokopi evraklarindan incelenmitir.)
7. MALVARLIKLA1U
7.1.

5irket'in Sahip Oldugu Gayrimenkuller

5irket tarafindan saglanan bilgilere gore, Rapor imza tarihi itibariyle 5irket'in maliki oldugu
herhangi bir gayrimenkul bulunmamaktadir.
7.2. Sirket'in Sahip Oldugu Menkul Mallar
Tarafimiza saglanan belgeler kapsaminda gercekletirilen inceleme neticesinde, 5irket'in
aktifinde kayitli 06 EA 5272 plakali Mercedes-Benz marka bir kamyonet bulundugu
anlai1mitir.
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8.

TEMINAT MEKTUPLARI

Tarafimiza sa1anan belgeler kapsaminda gercek1etiri1en inceleme neticesinde $irket'in her
biri kesin teminat mektubu niteligini haiz aagida belirtilen teminat mektup!arinin bulundugu
tespit edi!mitir. (Orij inallerinden ince1enememitir.):
Tablo 5: Uçuncu ki,ci1ere verilmi banka teminat mektuplarinin listesi

Banka

Mektup No

Mektup Tutari

Veri1i
Tarihi

Vade Sonu

Garanti
Bankasi

1477905

102.000,00 IL

17/05/2017

20/12/2019

Garanti
Bankasi

1528603

35 1.000,00 TL

10/10/2017

10/10/2020

20.880,00 IL

25/12/2017

SUresiz

2.904,00 IL

16/01/2018

SUresiz

QNB
Finansbank
QNB
Finansbank

01 304-GI0000000196
83
01 304-GI0000000196
89

Garanti
Bankasi

1594039

350.000,00 IL

13/04/2018

SUresiz

Garanti
Bankasi

1620763

42.600,00 IL

27/06/2018

15/05/2020

Garanti
Bankasi

1651523

510.000,00 IL

11/10/2018

31/03/2021

Garanti
Bankasi

1666514

21.690,00 IL

03/12/2018

Süresiz

Garanti
Bankasi

1719541

150.000,00 IL

21/05/2019

30/06/2020

Garanti
Bankasi

1720873

477.000,00 IL

24/05/2019

15/02/2020

Garanti
Bankasi

1724204

52.200,00 IL

10/06/2019

10/07/2020

39

Açiklama
Yukarida madde 6.4'te
belirtilen s6z1eme
kapsaminda veri1mitir.
Yukarida madde 6.8'de
belirtilen s6z1eme
kapsaminda veriImitir.
Yukarida madde 6.11 'de
belirtilen s6z1eme
kapsaminda veri1mitir.
Yukarida madde 6.11 'de
belirtilen sözIeme
kapsaminda veriImitir.
Yukanda madde 6.10'da
belirtilen s6z1eme
kapsaminda veri1mitir.
Yukanda madde 6.9'da
belirtilen s6z1eme
kapsaminda veri1mitir.
Yukarida madde 6.12'de
belirtilen s8z1eme
kapsaminda veri1mitir.
Yukarida madde 6.5'te
belirtilen s6z1eme
kapsaminda veriImitir.
Yukarida madde 6.13'te
belirtilen s6z1eme
kapsaminda veri1mitir.
Yukarida madde 6.14'de
belirtilen s6z1eme
kapsaminda veri1mitir.
Yukarida madde 6.15'de
belirtilen s6z1eme
kapsamindai
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9.

DAVALAR

$irket'in vekili Av. Cern Altan tarafindan tanzim edilen 14/10/2019 tarihli avukat rnektubunda,
Sirket'in alacakh taraf oldugu ye $irket tarafindan icra takibine koyulan bir adet icra takibi
bulundugu tespit ediImitir.
Bahse konu avukat mektubuna gOre, söz konusu icra takibi, Sirket'in 25.375,32 TL tutarindaki
alacagini konu almakta olup, karnbiyo senetlerine mahsus haciz yoluy!a takip niteligindedir.
Avukat mektubunda, takip kapsarninda, alacagin bir kisminin tahsil edildigi ye takibin halen
mal ye alacak sorgusu i1emIeri He derdest oldugu bilgisi tarafimizia pay!a1!mit1r.
Yukarida belirtilen avukat mektubuna gOre, Sirket lehine veya aleyhine aciImi mevcut bakaca
bir dava ye icra takibi bu!unmamaktadir.
Bu dogrultuda, Kotasyon Yonergesi'nin 8 mci maddesi çerçevesinde 5irket'in Uretim ye
faaliyetlerini etki!eyecek Onemli nite!ikteki hukuki uyumaz!igin bulunmadigi an1ai1maktadir.
10.

ALISANLARA iLiSKIN BILGILER

Sirket tarafindan pay!ai!an bi!giye gOre, Sirket' in Ekim 2019 tarihi itibariy!e 53 ça1iani vardir.
Sirket çahan!arindan biri yabanci uyruk!u olup, bahse konu ca!ian 2017 yilindan bu yana Aile
çaIima ye Sosyal Hizmetler Bakanligi Uluslararasi !gucU Gene! Mudurlugu tarafindan verilen
ça!ima izni ye MQhendis ye Mimarlar Odasi'na gecici uyelik kaydi He Sirket'te ça!irnaktadir.
(Imzah fotokopisi ince1enrnitir.)
TUrn ca!ianIar için ortak olarak kullani!an be!ir!i ye belirsiz süre!i hizmet sOz!emesi Ornekleri
He i s6z1emesinin eki mahiyetindeki Papilon çahma !!ke!eri ye Davrani Kura!!ari
Ta!imatnamesi ye Persone! Gizlilik Söz!emesi mncelendiginde, i ci— iveren i!ikisini
duzen!eyen hizmet sOz!emesi ye iyeri yonetme!igi niteliginde oldukiari tespit edi!rnitir.
4857 sayili ! Kanunu hUküm!eri uyarinca, Sirket'in ça1ian!arindan kidem tazminatina hak
kazanacak §ekilde i sOzIemesi sona eren!ere, hak kazandikiari yasal kidem tazminat!arini
Odeme yukum!U!ugu bu!unmaktadir. Ayrica ha!en yurur!ukte bulunan 506 sayi!i Sosya!
Sigorta!ar Kanunu'nun 6 Mart 1981 tarih ye 2422 sayi!i ye 25 Agustos 1999 tarih ye 4447 sayi!i
kanunlar He degiik 60 mci maddesi hUkrnü geregince kidem tazminati alarak iten ayrilma
hakki kazanan!ara da yasal kidem tazminati Odeme yUkUm!UIugU bu!unmaktadmr. Kidem
tazminati tavani ise kanuni kidem tazminati tavani o!arak be!ir1enmitir.
5irket'in veki!i Av. Cern A!tan tarafindan tanzim edi!en 14/10/2019 tarih!i avukat mektubundan,
Sirket a!eyhine agilmi§ olan ie jade, içi!ik a!acak!ari, i§ kazasi ye benzeri nitelikte herhangi bi
ad ye narn a!tinda derdest i davasi bu!unrnadigi an!ai!maktadir.
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11.

SIGORTA

UrUn hasari ye genel sorumluluk da dahil olmak üzere, Sirket operasyonlari He baglantili ceit1i
riskiere kari sigorta teminati bulunmaktadir. (Sigorta policeleri e-evrak üzerinden
ince1enmitir.) Sirket'in sigorta policeleri, genelde birer yilhk olup, sUre sonunda yilhk olarak
yenilenmektedirler.
Sirket'in temel sigorta policeleri, Sirket'in envanterini, depoyu ye Sirket'in varlik ye
ekipmanlarini teminat altina almakta ye yangin, patlama, terörizm, deprem, hirsizhk, i durmasi
gibi çeit1i riskiere kari teminat saglamaktadir. Ayrica, $irket'in 05/02/2020 biti tarihli
nakliyat abonman sigortasi gemi/uçak/trenlkamyon vasitalarini kapsamakta, arac baina
5.000.000 TL limitle ithalat/ihracat ye yurtiçi taimasi yapilan urUnleri; taima esnasinda
olabilecek kaza, yanma, infilak, terör, kötU niyetli hareketler, ca!inma, islanma, kirilma ye
benzeri riskiere kari koruma altina almaktadir.
Sirket'in 250.000.000 TL bedelli mesleki sorumluluk sigorta policesi ye Sirket'in bir
personeline i1ikin ölüm, tedavi masraflari ye diger maddi zarar ihtimallerine yonelik özel
gUvenlik mali sorumluluk sigorta po!icesi de bulunmaktadir.
12.

YERGI DAVALARI YE MEVZUATI AISINDAN DE(ERLEND!RME

12.1. Davalar
5irket'in vekili Av. Cern Altan tarafindan tanzim edilen 14/10/2019 tarihli avukat mektubundan,
5irket'in taraf oldugu herhangi bir vergi davasi bulunmadigi an1ai!maktadir.
Ote yandan, henuz dava aamasinda olmamakia birlikte, Sirket hakkinda Ticaret Bakanligi
Esenboga GUmruk MUdurlUgu'nUn 09/07/2019 tarihli ek tahakkuk ye idari para cezasi karari
bulunmaktadir (E-evrak fotokopisinden ince1enmitir). Bahse konu kararda özetle, 5irket adina
i1em goren serbest do1aima giri§ beyanname!eri ye ekierinin incelenmesi Uzerine ilgili
belgelerdeki eyanin 'Do1u Program DVD'!eri, CD'!eri veya Yazilim" olarak beyan edildiginin
an1ai1digi, söz konusu eyanin Ozel Tüketim Vergisi Kanunu eki IV sayili liste kapsamindaki
eya!ardan olmasi ye bu eya1arin ithalatlari ye imal edenler tarafindan teslimlerinin %6.7
oraninda OTV'ye tabi olmasina ragmen OTV tahakkuk ettirilmemesi nedeniyle 5irket'ten
toplam 490.227,90 TL tahsil edilmesi gerektigi belirtilmekte, bu nedenle Sirket hakkinda ilgili
mevzuat geregince fark vergilerinin 3 kati tutarinda olan 1.470.683,70 TL tutarinda idari para
cezasina hUkmedilmektedir. $irket tarafindan tarafimiza verilen bilgiye gOre 5irket bahse konu
karar konusunda idareye itirazda buIunmu, ancak itirazi henuz cevap1andiri1mamitir.
5irket tarafindan Sirket'in vadesi gecmi borcu bulunmadigina i1ikin Maliye Bakanligi Gelir
Idaresi Bakan1igi Internet Vergi Dairesi'nden alinan ye tarafimiza sunulan 14/10/2019 tajhJi
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ye "1 vkl pz8ebb 1 u7k" sayili dilekçenin incelenmesi neticesinde, Sirket' in 14/10/2019 tarihi
itibariyle borcunun bulunmadigi an1ailmitir. (E-evrak Uzerinden incelenmitir.)
Ayrica, Sirket tarafindan Sosyal Sigortalar Gene! MudUr!ugu'nden alinan ye tarafimiza sunu!an
14/10/2019 tarihli "!hale konusu i!er!e ilgi!i e-borcu yoktur." bi!gisi yer alan be!genin
incelenmesi neticesinde, Sirket' in 14/10/2019 tarihi itibariy!e sosyal guven!ik prim borcu
bulunmadigi anlailmitir. (E-evrak Uzerinden ince!enmitir.)

12.2. "5746 sayih Aratirma Ge1itirme ye Tasarim Faaliyetlerinin Destekienmesi
Hakkinda Kanun" Kapsamrnda Vergi Muafiyeti ye !stisnalari Uzerine Hukuki
Degerlendirme
5746 sayili Ara$irma Gelitirme ye Tasarim Faaliyet!erinin Destekienmesi Hakkinda Kanun'un
sagladigi indirim ye tevilder aagidaki gibidir.
(i)

Ar- Ge Indirimi

5746 sayili Aratirma Ge1itirme ye Tasarim Faa!iyet!erinin Desteklenmesi Hakkinda Kanun
("Kanun") kapsaminda, Ar-Ge merkezlerinde gercek!etirilen Ar-Ge ye yeni!ik harcamalannin
tamami (%100'U) 31/12/2023 tarihine kadar kurum kazancinin tespitinde indirim konusu
yapilabilecektir. Aynca, aagidaki gostergelerden herhangi birinde bir Onceki yila gore en az
yUzde yirmi artl§ saglayan Ar-Ge merkezierinde, o yil yapi!an Ar-Ge ye yenilik harcamalarinrn
bir Onceki yila gore arti§ tutarinin %50'si ticari kazancin tespitinde indirim konusu
yapilabi!ecektir.
Ar-Ge harcamalarinin toplam ciro icindeki payl,
Tescil edilen ulusal veya uluslararasi patent saylsi,
Uluslararasi destek!i proje sayisi,
LisansUstU dereceli aratirmaci sayisinrn toplam Ar-Ge personeli sayisina orani,
Top!am aratirmaci sayisinin toplam Ar-Ge personeli sayisina orani,
Ar-Ge sonucu ortaya çikan yeni Urunlerden e!de edi!en cironun top!am ciroya orani.
(ii)

Gelir Vergisi Stopaji Teviki

Kanun kapsaminda, kamu personeli hariç o!mak Uzere Ar-Ge merkezlerinde calian Ar-Ge ye
destek personelinin, bu çalimalari kariliginda elde ettik!eri Ucret!eri Uzerinden hesap!anan gef
vergisinin,
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Doktorali veya temel bilimler alanlarindan birinde en az yuksek lisans derecesine sahip
olanlar için %95'i,
YUksek lisans derecesine sahip veya temel bilimler alanlarindan birinde lisans
derecesine sahip olanlar için %90'1,
Dierleri için %80'i
gelir vergisinden mUstesnadir.
(iii)

Sigorta Primi Iveren Pap Destegi

Kanun hUkümleri cercevesinde kamu personeli haric olmak Uzere Ar-Ge merkezierinde çalian
Ar-Ge ye destek personelinin Ar-Ge ye yenilik faa!iyetlerine ilikin ca1imalari kariliginda dde
ettikieri ucretleri tizerinden hesaplanan sigorta primi iveren hissesinin yarisi Maliye Bakanligi
butçesinde yer alan ödenekten karilanmaktadir.
(iv)

Damga Vergisi Istisnasi

Kanun kapsamindaki her tUrlU Ar-Ge ye yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak dUzenlenen kagitlar
damga vergisinden istisnadir.
(v)

Gümrük Vergisi !stisnasi

Ar-Ge, yenilik ye tasarim projeleri He ilgili aratirmalarda kullanilmak Uzere ithal edilen eya,
gUmruk vergisi ye her tUrlU fondan, bu kapsamda dUzenlenen kagitlar ye yapilan ilemler damga
vergisi ye harçtan müstesna edilmitir.
(vi)

Temel Bilimler Alanlarindan Mezun Personel !Vin Saglanan Ek Destek

Temel bilimler alanlarinda en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge
merkezierine, bu personelin her birine ödedikleri aylik Ucretin oyil için uygulanan asgari Ucretin
ayhk brut tutari kadarlik kismi iki yil sureyle, Sanayi ye Teknoloji Bakanligi butçesine
konulacak ödenekten karilanacaktir. Ancak bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezine saglanacak
destek, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayisinin yUzde onunu
gecememektedir.
(vii)

Siparie Dayali Ar-Ge Faaliyetleri

Ar-Ge merkezieri siparie dayali olarak gerçekletirdikleri Ar-Ge ye yenilik faaliyetlerinden
elde edilen UrUntin satiinda kendi istemleri durumunda Ar-Ge harcamalari indirimini
mUterileri He paylaabilmektedirler. Ar-Ge faaliyetlerine ilikin olarak yapilan harcamalarin
sadece %50'si bu merkezier tarafindan, kalan %50'si siparii veren gelir ye kurumlar verfjsi
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mUkeiiefleri tarafindan Ar-Ge indirimi olarak dikkate alinir. Siparii veren tarafin gelir ye
kurumlar vergisi mUkeilefi olmamasi halinde harcamanin tamamini Ar-Ge merkezieri
indirebilir. Sipari verenier, Ar-Ge ye tasarim indirimi He sipari verilmesine iiikin kâgitlara
alt damga vergisi istisnasi diindaki tevik ye destek unsuriarindan yararianamaz.
13.

FiKRi MULKIYET

$irket tarafindan sagianan Turk Patent ye Marka Kurumu'nun "2014 51247", "2015 56975" ye
"2013 57845" numarali Marka Tescii Beigeieri ye Turk Patent ye Marka Kurumu'nun
eiektronik kayitiari (https://online. turkpate nt.gov. fr/web/index. html) üzerinden gercekietiriien
inceleme neticesinde, Sirket adina aagida beiirtilen markalarin tescii ediimi oidugu
aniaiImitir.
Tablo 6: irket adina tescil edilmic markalar
Markalar

3V

Tescil Tarihi

Nice Sinifi

28/05/2015

09

25/06/2015

09

14/08/2017

09

PAPILON

BEOGS

PAPI L10
Ayrica Sirket tarafindan saglanan bilgilere gore, aagida beiirtiien temei alan adlari Sirket adina
kayitii bulunmaktadir:
www.papiion.net,
www.papilO.com,
www.papilO.net,
www.cikirt.com,
www.papilon.com.tr
;460~
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www.beogs.com.
Sirket'ln sahip oldugu diger fikri mUlkiyet hakiarina yonelik aciklamalanmiza, yukarida
"SOz1eme1er" bölUmunde "Lisans Soz1ecmesi" ye "Jbirlii Sozlemesi" baliklan altinda yer
verilmektedir.

Kotasyon Yonergesi'nin 7 nci maddesinin beinci fikrasi lie 8 mci maddesinin birinci fikrasinm
(e) bendi çerçevesinde, Sirket tarafindan sunulan bilgi ye belgeiere dayanarak
gercek1etirdigimiz incelemeler neticesinde, yukarida yer alan aciklamalanmiza bagh olarak,
Sirket'in üretimini ye faaiiyetierini etkileyecek önemli hukuki uyumazhk1arin bulunmadigi ye
Sirket'in kuru1u ye faaliyeti bakimindan hukuki durumu He paylarinin hukuki durumunun tabi
oldukiari mevzuata uygun oldugu kanaatine van 1mitir.
Yukarida Rapor'un 1.3.(e) numarali bölumünde "Paylarin Devir ye Tedavulu" baiigi altinda
izah edildigi uzere, Sirket tarafindan sunulan belgeler cercevesinde gercekletirdigimiz
incelemede, Sirket'in paylannin devir ye tedavUlflnü kisitlayici herhangi bir husus bulunmadigi
tespit edi1mitir.
Rapor'un 5 numarali bOlUmUnde "Ruhsatlar ye Izinler" baligi altindaki aciklamalarimiz
çerçevesinde, Sirket tarafmdan sunulan belgeler çerçevesinde gercekletirdigimiz incelemede,
5irket' in faaliyetlerini yUrUtebilmesi 19m gereken yetki, izin ye ruhsatiara sahip oldugu, bu
kapsamda 5irket'in !yerl Açma ye cahma Ruhsati bulundugu, bahse konu ruhsata ek olarak
Sirket'in aynca Ar-Ge Merkezi Belgesi, Yerli Mali Belgeleri ye FBI Uygunluk
Sertifikalarindan istifade ettigi an1ai1mitir.
Yukanda Rapor'un "Kotasyon Y6nergesinin 7 nci Maddesinin Beinci Fzkrasz Kapsaminda
Yapilan Açzklamalar" bahkh 3 numarali bölUmUnde izah edildigi uzere, Kotasyon
Yonergesi'nin 7 nci maddesinin beinci fikrasi kapsaminda tarafimiza sunulan bilgi ye belgeler
çerçevesinde yapilan inceleme sonucunda; (i) 5irket'in yönetim kurulu uyelerinin, (ii) 5irket'in
genel müdUrunün, (lii) 5irket'in tUzel kii pay sahibi olan Papilion A0'nun (Papillon A0'nun
tek pay sahibi olan Adis 000 dolayisiyla) dolayli pay sahipleri olan Ivan Shapshal, Aleksandr
Moksin, Sergey Ivin, Pave! Zaitsev, Neili Greshneva (Isenbaeva), Igor Greshnev ye Vladimir
Bichigov'un ye (iv) Sirket'in gercek kii pay sahipleri olan Gtinei Sadigova ye Dogan Demir'in,
sermaye plyasasi mevzuatinda ye 19 Ekim 2005 tarih ye 5.411 sayili Bankacilik Kanununda yer
alan suçlar, 26 EylUl 2004 tarih ye 5237 sayi!i TUrk Ceza Kanunu'nun 282 nci maddesinde
dUzenlenen suclardan kaynakianan malvarhgi deger!erini ak!ama suç!an ye odunç pam verme
ileri hakkrndaki mevzuata aykinhktan kaynakianan suçlar, Devietin guvenligine kari suçlar,
Anayasal dUzene ye bu dUzenin ileyiine kari suçiar, milli savunmaya kari suçiar, deviet
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sirlarma kari suçlar ye casusluk, zimmet, irtikap, rüvet, hirsiziik, dolandiricilik, sahtecilik,
guveni kotuye kuilanma, hileli iflas, biliim sistemini engelieme, bozma, verileri yok etme veya
degitirme, banka veya kredi kartlarinin kotuye kullanilmasi, kaçakçilik, vergi kaçakçiligi veya
haksiz mal edinme gibi suçlardan hükflm giymemi olmasi §artini sagladikiari; ayrica, TCK 53
UncU maddesinde belirtilen sUreler gegmi§ olsa bile kasten iienen bir suçtan dolayi be§ yil veya
daha fazia sUreyle hapis cezasma garptirilmi§ olmadikiari tespit edilmitir.
Ibu Hukukcu Raporu, Sirket'in talebi Uzerine ye bagimsiz hukukçu sifatiyla hazirlanmi olup,
halka arz ye Borsa'da ilem görme bavurusu sUrecinde sundugumuz hukuki inceleme ye
hukuki danimanlik hizmeti diinda, Sirket He dogrudan ya da dolayli bir ilikimiz
bulunmamaktadir.
Hukukcu Raporu, yalnizca Sirket'in istifadesi 1cm Sirket tarafmdan Borsa tstanbul'a ye talep
edilmesi halinde SPK'ya ibraz edilmek tizere hazirlamm§ ye Rapor hazirianirken Sirket'in
sagiadigi bilgi, beige ye beyanlara dayanilmitir. Rapor'da aksi belirtilmedikçe Rapor'a
dayanak oian evraklar, orijinallerinden ince1enmitir. Aksi ibu Rapor'da belirtilmedikçe, Sirket
tarafindan saglanan hiçbir beige, yazi veya bilginin gercekligine ye dogruiuguna iiikin
bagimsiz aratirma yapilmamitir.
tbu Hukukçu Raporu hazirlanirken,
a. inceledigimiz tUrn belgelere taraf olan tUzel kii1erin usulUne uygun olarak kurulmu
oiduklari ye faaliyette buiunduklan, soz konusu tUzei kii1ikieri temsii eden imza
sahiplerinin usulUnce yetkilendirildikleri,
b. inceledigimiz belgeleri dtizenleyen makam, kii ye kurulu1arin ye ilgili resmi dairelerin
söz konusu belgeyi dt)zenlemek konusunda yetkili oldugu ye takip edilen usul ye
i1emierin ilgili mevzuata uygun oldugu,
c. tarafimiza sunulan tUrn belgelerin dogru ye eksiksiz oldugu, belgelerdeki imzalarin
gercek oldugu,
d. ibu Hukukçu Raporu'na i1ikin veya Rapor'u etkileyebiiecek nitelikte tarafimiza
sunulmayan bilgi ye beige olmadigi
varsayi1mitir.
Hukukçu Raporu, yatinrncilarin yonlendirilmesi, teviki veya riskierin aciklanmasi amaciyia
hazirianmami olup, yatinmcilar SPK tarafindan onaylanan ihracci bilgi doktimanmda yer alan
bilgiierin Hukukçu Raporu'nda yer alan bilgilerden farklilaabilecegini göz tintinde
bulundurmali ye yatirim kararianni söz konusu ibracci bilgi dokUmani ye tUrn ekierinin bir1ie

46

LBF
PARTNERS

Avukathk ye Daniman1ik

degerlendirilmesi sonucu vermelidirler. !bu Rapor, hiçbir kou1da yatirim daniman1igi, genel
yatirim tavsiyesi veya öneri tekil etmemektedir. Sirket dirnda hiç kimse ibu Hukukçu
Raporu'na dayanma hakkini haiz degildir. Ozellikie yatinmcilar, yatlnm kararmi verirken ibu
Rapor'a dayanamayacaklarinin bilincinde olmalidir.
!bu Hukukçu Raporu, hiçbir kou1da ye hiçbir sebep He yazili iznimiz alrnmaksizrn UçUncu bir
gercek ya da ttlzel kiinin istifadesine sunulamaz, 5irket'in birincil halka arzi He ilgili olarak
Borsa tstanbul'un internet sitesi, Kamuyu Aydinlatma Platform ye ilgili kurumlann raporlari
haricinde hiçbir mecrada yayimlanamaz. Ancak Borsa Istanbul ye SPK tarafindan ibu Hukukcu
Raporu'nun 5irket'in birincil halka arzi kapsaminda hazirlanan ihraççi bilgi dokumanrnm
ekinde yer almasinin kamuyu aydinlatma ilkeleri açisindan faydali olacagi ongorUlmesi halinde,
Hukukçu Raporu 5irket'in ihraççi bilgi dokümanina ek olarak, ihraççi bilgi dokUmaninin Han
edilecegi yerlerde han edilebilir ye bulundurulabilir. Hukukçu Raporu'nun izin verilen
mecralarda yayimlanmasi, müvekldlimizin 5irket oldugu hususunu degitirmemektedir.
!bu Hukukçu Raporu imzalandigi 06 Kasim 2019 tarihi itibariyle mevcut durumu yansitinakta
olup, Rapor konusunda ileriye yonelik guncelleme taahhUdUmUz bulunmamaktadir.
Saygilarimizia,
Av. Mehmet Suat Kayikci
Ortak, LBF Partners Avukathk ye Daniman1ik Bürosu
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Ek Listesi:
Ek- 1: Tarafimizca Incelenen Belgelerin Listesi
Ek- 2: Sirket'in TUrk Ticaret Kanunu'nun 376 nci ye 377 nci maddeleri Kapsamrnda Incelenmesi
Sonucunda, Herhangi Bir Sermaye Kaybi ye Borca Batiklik Durumunun Bulumnadigina Daft
Beyarn
Ek-3: Borsa Istanbul A.S. Kotasyon Yonergesi'nin 7/5 ye 8/1,(e) maddeleri cercevesinde
Hazirlanan Sirket Beyani
Ek- 4: Hukukcu Raporu Kapsammda Hazirlanan Beyan
Ek- 5: Sirket faaliyetleri He Ilgili Ma Mevzuat Listesi
Ek- 6: Hukukcu Raporu Kapsammda Sirket Tarafindan Hazirlanan Beyan
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